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Akrylamid – hur gick det sen
t Akrylamidlarmet i april 2002 satte
igång en livlig aktivitet bland forskare
världen över. Sen dess har en rad åtgär-
der vidtagits för att minska halterna av
det cancerframkallande ämnet i maten.
Livsmedelsverket ska nu undersöka om
halterna av akrylamid verkligen sjunkit i
exempelvis bröd, chips och kaffe.

sidan 4

Orka dansa
t Dans är ett hårt fysiskt arbete, som
kräver mycket energi. Uppladdningen
har tagit fram en broschyr med kostråd
för dansare. Här i tidningen berättar pre-
miärdansösen Eva Nissen om hur hon
äter för att orka sväva fram över scenen i
en helaftonsförställning. sidan 6

Nyttigt i plugget
tPå Sjöfartsgymnasiet på Tjörn är läsk
och godis numera bannlyst i cafeterian.
Istället serveras grovt bröd, smoothies
och frukt till hälsosamma mellanmål.

sidan 11

Siskonkorvsoppa i topp
tJyrki Sukula är Finlands svar på Jamie
Oliver, en stjärnkock som engagerar sig i
skolmaten. I finska skolor prioriteras
hälsan högt med fiberrikt bröd, hälso-
samt fett och traditionell husmanskost –
populärast är siskonkorvsoppa sidan 14

Anna i Kocklandslaget
t Bagaren Anna Arvids har nyss tagit
steget in i Kocklandslaget. Den 26-åriga
dalkullan ansvarar för tårtor, desserter
och petits fours tillsammans med andra
bagare och konditorer.

sidan 16

Fullkornsfisk
t I Kungälv håller ett nytt koncept för
fiskodling på att utvecklas. Tanken är att
på sikt lägga ut fiskuppfödningen på
lantbrukare i ett kretsloppskoncept där
fisken föds upp på gårdens grödor.

sidan 18
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Gode stunder
ger inre frid
jag äger ett gammalt kalejdoskop, som min pappa gjort i slöjden.
En papptub med en liten öppning i ena änden att titta in genom. 
På andra kortsidan syns olikfärgade glasbitar som bildar ett mönster.
När man vrider på kalejdoskopet byter glasbitarna plats och rasslar
ihop till en ny bild. En liten vickning bara och allt ser annorlunda ut.

Så håller vi på med det mesta – byter position, ändrar infallsvinkel,
flyttar närmare eller längre bort och plötsligt är verkligheten, eller bil-
den av verkligheten, en annan.

Hälsa är en megatrend och har varit det ett tag. Hälsobegreppet
engagerar människor världen över. Men vad är hälsa? 

För inte så länge sen handlade det mycket om frihet från ohälsa. 
Att vara frisk var att inte vara sjuk. Då talade vi mycket i medicinska
termer.

Sen började det handla mer om att sköta om sig – vara frisk och väl-
tränad, smal och snygg. Fortfarande handlade det mest om kroppen.

nu tar vi ett nytt steg – en ny vridning på kalejdoskopet.
Nu heter den yttersta hälsofaktorn inre frid. Wellbeing – att må bra –

är den nya religionen. För att komma dit tar vi hjälp av naturen. 
Äkta och naturligt är de nya honnörsorden.

De riktigt hängivna lagar mat från grunden. Odlar helst själva.
Styckar sitt eget kött, maler sitt eget mjöl. Jo, det är sant, jag skojar
inte.

Vi vanliga kanske nöjer oss med att damma av farmors gamla 
kokbok och prova på ett riktigt långkok eller sätta en rejäl deg.

och visst stämmer det om du ser dig omkring. I den här tidningen
berättar vi bland annat om Den Store Bagedagen i Danmark, ett 
projekt som inte bara handlar om bullar och bröd utan allra mest om
”gode stunder” med gemenskap och trygghet.
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tidningen till adressen här intill

t I hela Norden finns det en tradition
att äta vit gröt till jul. Vit gröt var förr
festgröt till skillnad  från vardagens
grova, mörka gröt

Julgröten, liksom julen överhuvudta-
get, är förknippad med en hel del magi.
Exempelvis att den som får mandeln blir
gift under det kommande året. För att
inte tala om seden att ge tomten ett fat
gröt för att hålla honom på gott humör.

Men även om gröten är densamma så
äter vi den på olika sätt i olika länder.

I Norge äter man risgrynsgröt med
socker och kanel. Ingen mjölk på fatet,
istället dricker man saft i glas till. Den
som får mandeln får en liten present.

I Danmark äter man gärna risgryns-
gröt med socker, en klick smör och kanel
till lunch på julafton. Men allra mest för-
tjusta är danskarna i Ris à l´Amande,
som serveras till efterrätt på juldagen.
Det lagas av risgrynsgröt med lite socker
och vanilj samt några droppar bitter-

mandelolja. När gröten kallnat rör man i
lättvispad grädde, gärna också flisad
mandel. Kall körsbärssås till är ett abso-
lut ”måste”.

I Sverige är risgrynsgröt med socker,
kanel och mjölk traditionell avslutning
på det stora julbordet på julaftons efter-
middag eller kväll. Men idag delar
många upp maten och tar julgröten som
lunch eller kvällsmat. Ris a la Malta
förekommer som dessert under julen i
form av vaniljris med saftsås eller sylt
eller apelsinris.

Allt fler väljer färdiglagat till julbor-
det.  Nästan en fjärdedel av Axa:s färdi-
ga risgrynsgröt Goda Gröten säljs i
december och förra året var exempelvis
45 procent av den julskinka Scan sålde
färdigkokt.

Ett tips till den som ändå vill koka
egen gröt: blanda riset med lika mycket
korngryn. Det ger en mycket god gröt
med gammaldags känsla:

STOPP FÖR FALSK
SVENSKHET
t Regeringen vill sätta stopp för missvi-
sande märkning av livsmedel, exempelvis
märkning som får konsumenterna att tro
att olika produkter tillverkats av svenska
råvaror, trots att det inte är så. Förpack-
ningar har fått stämplar med ”Svensk
Kvalitet” eller blågula vimplat fast det i
själva verket handlat om utländska råva-
ror som förädlats i Sverige.

– Det här är inget annat än lurendreje-
ri, säger konsumentminister Ann-
Christin Nykvist. 

Det måste vara enkelt för konsumenten
att förstå vad det är han eller hon köper.

Livsmedelsverket ska göra en översyn
under 2006.

(4 portioner)

3/4 dl grötris
3/4 dl korngryn
3 dl vatten
1/2 tsk salt
7 dl mjölk
ett par bitar hel kanel

Mät upp ris, korngryn, vatten och salt i
en rymlig gryta. Koka upp och koka
under lock på svag värme cirka 10 minu-
ter. Tillsätt mjölk och kanel och rör om.
Koka upp på nytt. Koka på mycket svag
värme 40 minuter utan omröring. Är
gröten för tunn koka den några minuter
till utan lock.

JULGRÖT I NORDEN

ANNA-KARINS RIS- OCH KORNGRYNSGRÖT
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I april 2002 slog ett livsmedels-
larm ner som en bomb i Sverige.

Akrylamid var ordet som fyllde
löpsedlar och TV-sändningar.
Cancerspöket lurade i bröd,
chips, pommes frites och kaffe.

t Efter den första våldsamma upp-
ståndelsen har akrylamiden så småning-
om skjutits i bakgrunden av nya akuta
larm. Men nu börjar resultaten från mer
långsiktig forskning presenteras och det
är dags att se om de åtgärder som vidta-
gits sedan larmet kom givit några resultat. 

Men först en kort återblick på historien
om akrylamidlarmet.

Uppståndelsen blev inte mindre av att
upptäckten av akrylamid i mat var en rik-
tigt bra story. En doktorand vid avdel-
ningen för miljökemi vid Stockholms uni-
versitet gjorde upptäckten tillsammans
med sin handledare. I själva verket börja-
de alltihop med det skandalartade tunnel-
bygget genom Hallandsåsen. Arbetarna
som jobbade med tätningsmedlet Rocagil
utsattes för akrylamid. Forskarna höll på
att arbeta fram en metod för att mäta de
halter av akrylamid som tunnelarbetarna
hade i blodet, och överraskades av resul-
tatet att även kontrollgruppen hade höga

halter. Alltså måste akrylamid också fin-
nas i något annat.

Efter många försök hittade man en
källa – i stekta, bakade och friterade pota-
tis- och spannmålsprodukter fanns höga
halter akrylamid.

Larma eller inte larma
Upptäckten försatte livsmedelsverket i ett
moraliskt dilemma.

Man visste inte hur stora hälsoriskerna
var, man visste inte hur akrylamiden bil-
dades. Men ämnet var klassat som ”troli-
gen cancerogent” och man fattade beslu-
tet att låta larmet gå.

Det gav genljud världen över. Redan till
sommaren kallade who till världskonfe-
rens om akrylamid. I september hade man
kartlagt bildningen – det handlade om en
Maillard-reaktion med aminosyran aspa-
ragin närvarande. Höga temperaturer
och torra system var avgörande för att
akrylamid skulle bildas.

Med utgångspunkt i den kunskapen
kunde livsmedelstillverkarna sätta igång
med att hitta och minska akrylamidrisker
i sin egen produktion, och så skedde
också.

Långsiktig forskning
Men forskning kräver också försök på
längre sikt. Flera nationella och interna-
tionella forskningsprojekt startade för att

mer grundligt utreda bildningsmekanis-
mer, metoder att minska förekomsten i
maten samt toxikologiska och medicins-
ka effekter. Ett exempel är det europeiska
projektet eutox med 14 deltagande
nationer. Det blir färdigt 2006.

Den här mer långsiktiga forskningen
har inte fått samma uppmärksamhet i
media – men nu börjar det dyka upp
resultat från de större projekten, och det
är dags att damma av akrylamidfrågan
för en lägesavstämning.

Tidigare i år gjorde jecfa* följande
sammanfattning av akrylamidläget.
t Förnyad riskbedömning av akryla-

mid bör göras efter pågående långtidsstu-
dier.
tAnsträngningarna att reducera akryl-

amidinnehållet bör fortsätta. Det finns
fyra möjliga vägar att gå:

1. Val/modifiering av råvaror, exempelvis
att välja råvaror med låg halt aspara-
gin. Det kan handla om potatissorter
eller lagringssätt, som påverkar aspa-
raginhalten.

2. Modifiering av recept, så att kända
akrylamidrisker undviks

3. Åtgärder i vämebehandlingsprocessen,
exempelvis beträffande temperatur,
vattenhalter och tider kan påverka
akrylamidbildningen.

4. Behandling av den slutliga produkten,

FORTFARANDE EN RISK
AKRYLAMID

I vår är det fyra år sedan akrylamidlarmet kom och

satte fart på forskning och livsmedelsindustri. Sen

dess har mycket hänt, men de resultat som hittills

framkommit har inte gett anledning att hala var-

ningsflaggan. Det framkom vid ett seminarium hos

ksla (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien).

Under 2006 och 2007 kommer Livsmedelsverket att

göra nya mätningar för att se om halterna av akryl-

amid verkligen sjunker.

A V M A U D  L I N D B L Å   
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till exempel att sortera bort mörka
chips, eftersom man vet att mörkare
chips innehåller mer akrylamid.
Den europeiska organisationen för 

livsmedelsindustrier (ciaa ) har tagit fram
”The ciaa Acrylamidic Toolbox”, som
innehåller samlade råd om bland annat
tid, temperaturer och vattenhalt, för att
hjälpa livsmedelsindustrin att minska
akrylamidhalten.

Sjunker halterna?
Även i Sverige pågår långsiktig akryla-
midforskning av olika slag, bland annat
arbetar sik med att testa akrylamidbild-
ning på brödytan vid bakning. Forskare
vid institutionen för Livsmedelsveten-
skap vid slu i Uppsala har studerat inne-
håll och bildning av akrylamid i bröd till-
sammans med Cerealia, Wasabröd och
Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket vill nu försöka få svar
på om halterna av akrylamid i bröd, chips
och kaffe verkligen sjunker och ska därför
undersöka halterna 2006 och 2007.

I hela världen har hittills bara Kalifor-
nien föreslagit gränsvärden för akrylamid
i livsmedel.

Livsmedelsverket ska nu i flera
omgångar ta prover av chips, pommes fri-
tes från gatukök, hårt och mjukt bröd,
frukostflingor och kaffe.

Riskerna kvarstår
Akrylamid bedöms fortfarande vara en
av de största cancerriskerna bland enskil-
da ämnen i maten och det är viktigt att
fortsätta att arbeta för att minska halter-
na, anser bland andra   experter hos who.

Leif Busk, forskningschef på Livsme-
delsverket, som var med och fattade
beslutet att gå ut med akrylamidlarmet
2002 anser även idag att det var ett riktigt
beslut.

– Akrylamid sticker ut när det gäller
riskerna, konstaterar han. Det gällde då
och det gäller fortfarande.

Hans Lingnert, chef på SIK, som pre-
senterade akrylamidläget vid ksla:s kon-
ferens sammanfattar.

– Akrylamid i maten är inte nytt. Men
kunskapen är ny.

* Joint FAO/WHO Expert Committee on
Food Aditives

AKRYLAMID ÄVEN I LUFTEN
det kan finnas ett behov av att analysera
lufthalterna av akrylamid i industrier där
biologiskt material upphettas så att akryla-
mid bildas. Någon procent av akrylamiden
går nämligen upp i luften. Det är en slut-
sats av den forskning som Sune Eriksson,
forskningschef vid Lantmännenföretaget
Analycen AB. redovisar i sin doktorsav-
handling. 

INDIVIDUELLA KOSTRÅD
i framtiden blir det säkert vanligare med
individuella kostråd istället för generella
råd för hur man ska förhålla sig till skadliga
ämnen. Genetiska variationer ger variation
i exempelvis cancerrisken för olika männi-
skor.

STEKYTA
vid de så kallade Maillard-reaktioner som
ger kött och fisk den bruna stekytan upp-
står mellan 600 och 800 kemiska substan-
ser.

Hemmakocken kan minska exponering-
en för akrylamid och andra mer eller
mindre skadliga ämnen genom att sluta
vispa ur stekpannan eller långpannan med
vatten för att göra en sky när köttet är
genomstekt. Undvik hårt stekt eller rökt
mat och ät allsidigt. 

’’ Akrylamid sticker ut när
det gäller riskerna. Det gällde
då och det gäller fortfarande.
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Eva Nissen svävar högt över
Kungliga Operans tiljor när Jan-
Erik Wikström lyfter henne. Det
ser fjäderlätt ut – och det ligger
nära till hands att tro att hon på
sin höjd ätit lite frukt denna dag.

Men det är fördomar. Eva äter
rejält, annars skulle hon inte
orka.
t Eva Nissen är en av Operans stora pre-
miärdansöser och har dansat de flesta
huvudroller, som i Svansjön och Nöt-
knäpparen. Det är tuffa roller och ibland
är hon efteråt ”trött långt över hunger-
gränsen”.

Men hon äter ändå.
– Vi dansare behöver mycket energi.

Det är nog bara unga oerfarna dansare
som äter dåligt. Men också de märker
ganska snart att de måste äta mycket för
att orka, säger Eva och tillägger att det
kan underlätta om dansskolorna lär ut
mer om matens betydelse.

Pasta en favorit
Vi träffar Eva i Operans matsal. Till lunch
serveras pasta, sallad med eller utan kyck-
ling, frukostkorv och fisksoppa. Ett
matråd med representanter från varje
avdelning möts ett par gånger i månaden
och diskuterar matsedeln. 

De dagar baletten ger föreställning
finns nästan alltid pasta som en av rätter-
na.

– Pasta är dansarnas favorit, det är lätt-
smält och ger mycket energi.

Eva är smal och fräsch och hon talar
om mat som vilken Medelsvensson som
helst. Visst äter hon fett, ”jag behöver ett

SÅ HÄR ÄTER EVA EN
VANLIG DAG PÅ OPERAN
frukost: Fil och musli. Två rostade skivor
mörkt bröd med pålägg. Ibland ett kokt
ägg.

träning 10–11.15. En banan eller en halv
macka i pausen.

träning 11.30–13.00 Vanlig lunch – om
inte träningen efteråt är för hård, då blir
det en grov smörgås med rejält pålägg
som leverpastej.

träning 13.45–15.00. En macka, banan
eller yoghurt.

15.30–17.00 ett lättare pass mot slutet av
dagen.

middag med familjen; husmanskost,
pasta eller liknande.

fettlager att ta av”, hon äter godis ibland,
hon njuter gärna av trerättersmiddagar
varje dag under semestern och petar inte i
maten när hon är bortbjuden.

Men under hård träning eller före en
föreställning äter och dricker hon ganska
lätt. Det går inte an att ha magen överfull
och bubblig när partnern lyfter henne
med ett kraftigt grepp i midjan eller rent-
av vänder henne upp och ner.

I stället äter hon rejäl frukost och en
riktig måltid på kvällen, tillsammans med
maken och sin tvåårige son.

Har aldrig bantat
– Jag har faktiskt aldrig bantat. Träning-
en kräver så mycket energi att det inte
behövs. Men visst hör det till jobbet att

hålla sig smal, säger Eva och tillägger
skrattande att man knappast kan bli för
mager i ledningens ögon.

Och också Eva kan ha fått en liten valk
för mycket. Det löser hon genom att träna
lite hårdare, inte genom att sluta äta.

Bland hennes kolleger finns tjejer som
äter som skogshuggare och andra som
äter ganska lite. Men däremot tror hon
att ytterst få dansare har riktiga ätpro-
blem – åtminstone inte de dansare som
lyckas bli proffs.

– Jag tror inte att någon orkar med
detta i längden som inte äter rätt. Det
krävs enormt mycket energi både för att
orka och för att kunna lägga in all den
koncentration som krävs när vi står i
rampljuset, säger Eva Nissen.
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Jan-Erik Wikström och Eva Nissen i baletten Before Nightfall.

dans
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”Pasta är 
dansarnas
favorit, det är
lättsmält och
ger mycket
energi”
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– Dans kräver både energi och
styrka. Detta kräver i sin tur en
hel del kunskap om mat och hur
kroppen får tillräckligt med ener-
gi, säger Monica Dahlström,
mångårig lärare i anatomi och
fysiologi på Danshögskolan.

t Den träning som elever på Danshög-
skolan lägger ner motsvarar 15–25 hårda
träningstimmar i veckan – och träningen
blir inte lättare när dansaren sedan blir
proffs. Ofta är tempot så högt att dansar-
na ligger nära sin maxpuls och sin maxi-
mala syreupptagningsförmåga. För att
orka måste dansaren ha laddat sina depå-
er rejält.

Hur mycket energi som krävs har
Monica Dahlström, med dr och sjukgym-
nast, visat i en avhandling om kvinnliga
dansare under utbildning. I dag är hon

pensionerad, men har medverkat till en
broschyr för dansare, ”ladda för dans”,
ett komplement till Cerealias ”Uppladd-
ningen” för idrottsmän.

Smala förebilder
– Många av de unga har dåliga kunskaper
om hur mycket det betyder att få tillräck-
ligt med energi. De får budskap från alla
håll om hur de ska se ut och tror att de kan
nå dit med alla möjliga konstiga dieter,
säger Monica Dahlström.

Värst är det för de dansare som satsar
på klassisk balett. 

Deras förebilder är tunna och smala, de
vet att de måste vara lätta för att partnern
ska orka lyfta dem och recensenterna
anmärker så fort de gått upp ett kilo.

– De får beröm så snart de är smala och
fina, säger Monica Dahlström, som
menar att det finns ätstörningar i alla
kompanier och i alla skolor, även om det
förekommer allt mer sällan. Det finns
också ett nytt krav som stävjar allt för
intensiv bantning bland danselever: ele-
ver på Danshögskolan får helt enkelt inte
träna om de gått ner för mycket i vikt.

dans

energistyrka

kunskap
om mat

Kolhydrater för koncentration
I broschyren trycks på hur viktigt det är
att fylla musklerna med energi för att
orka. Där finns råd som att äta allsidigt
och dela upp måltiderna över dan – tre
huvudmål, tre mellanmål. Där pekas
också på hur viktigt det är att äta efter ett
hårt pass, för att fylla på de tömda depå-
erna.

Att dansa professionellt kräver uthål-
lighet, koncentration, muskelstyrka och
starka ben. Detta kräver i sin tur mycket
träning och därför också mycket energi.
Hur mycket energi som går åt beror på
vilken föreställning som ges och vilken
typ av träning man bedriver.

Ju högre tempot är, desto mer används
glykogen, lagrade kolhydrater, som
bränsle. Monica Dahlström har till exem-
pel visat hur mjölksyranivåerna är höga
efter träning – och ju mer mjölksyra man
har, desto mer glykogen används.

– Det är viktigt att en dansare fyller på
med kolhydrater vid varje måltid, konsta-
terar Monica Dahlström. Det är också
just kolhydraterna som är nyckeln till
koncentration och fokusering.

Jenny Nilson och Eva Nissen i When they talk and dance.
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A V L A L L A  L I N D S T R Ö M  

www.uppladdningen.nu
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A V  V I O L A  A D A M S S O N   

För yrkesdansare, liksom för alla
andra som tränar eller tävlar dag-
ligen och arbetar hårt under läng-
re tid, är återhämtningen en
mycket viktig del av träning och
uppladdning. 

t Precis som det finns koststrategier för
att förbereda sig inför tävling finns strate-
gier för att återhämta sig efter ett trä-
nings- eller tävlingspass. Uppladdning
och återhämtning handlar om timing –
när man äter – och om kostens samman-
sättning – vad man äter.  

En kolhydratuppladdning görs inför en
tävling för att öka muskulaturens inne-
håll av glykogen. Därmed förbättras möj-
ligheten att hålla samma höga tempo
under lite längre tid medan tävlingen eller
föreställningen pågår.

Efteråt, när glykogenförråden i muskel
och lever är mer eller mindre tömda, akti-
veras olika enzymsystem som har till upp-
gift att främja nybildande av glykogen.
Muskeln är då som mest effektiv när det
gäller att använda kolhydrater från åter-
hämtningsdryck eller mat för att bilda
nytt glykogen och fylla på i muskelcellen. 

Ju lägre glykogennivån är efter
ansträngningen desto större enzymaktivi-
tet pågår i muskeln, en aktivitet som
klingar av efter några timmar. Om man
skall tävla eller träna inom det närmsta

dygnet gäller det att passa på att äta och
dricka i den inledande fasen som kan
pågå under några timmar. 

Återhämtningsmat
Bra ”återhämtningsmat” är lättäten och
tillför en väl avvägd mängd kolhydrat (se
faktaruta). Återhämtningsdryck, banan
och mjölk, kräm och mjölk eller vanlig
mat med högt innehåll av lättillgängligt
kolhydrat är några exempel som kan
användas i den akuta inledningen av åter-
hämtningsfasen. En dryck passar bra att
starta med eftersom många saknar aptit
direkt efter en hård aktivitet och har svårt
att äta fast föda. Vad man väljer beror på
när nästa tränings- eller tävlingspass star-
tar och om nästa tränings- eller tävling-
spass är av explosiv- eller uthållighetska-
raktär.   

Återhämtningsdryck
Det finns en mångfald specialdesignade
återhämtningsdrycker för elitidrottares
behov.  Återhämtningsdrycken är ett
komplement till den övriga kosten och en
praktisk lösning för den som inte kan eller
har möjlighet att äta vanlig mat direkt
efter avslutad aktivitet.

Gemensamt för dryckerna är att de
innehåller kolhydrat i form av någon
sockerart, vätska och salt och i den nya
generationens återhämtningsdryck finns
även protein.  

Sockerarten skall vara i en form som

ger drycken låg osmolalitet (se faktaruta)
även när drycken har ett högt kolhydra-
tinnehåll. Sockerarten bidrar till glyko-
genbildning i muskler och lever. Proteinet
som ingår i återhämtningsdrycken ska
vara av god kvalitet. Utöver att proteinet
reparerar och bygger upp muskler stimu-
lerar det upptaget av glukos till muskel-
cellen. Natriumdelen av saltet (NaCl) i
drycken underlättar upptaget av glukos
från tarmen till blodet.

Timingen
Att äta och dricka så snart som möjligt
efter träning, tävling eller föreställning
gäller främst den som ska träna, tävla
eller framträda igen inom ett dygn. Om
tiden till nästa träningspass eller tävling
är kortare än åtta timmar är det viktigt att
börja äta och/eller dricka så snart tillfälle
ges för att skynda på återhämtningen.
Om det är 24 timmar eller mer till nästa
pass varierar återhämtningplanen bero-
ende på typ av ansträngning och målsätt-
ningen med träningen.

Mat och dryck vid rätt tidpunkt hjälper
idrottare och andra att återställa tömda
glykogen- och vätskelager, att återställa
förändringar i mineralämnesbalansen
och att reparera cellskador som uppstår
efter träning och tävling. 

Glöm inte heller att vila är viktigt för
återhämtningen. Äta, träna, vila är nyckel-
orden för balans.

Det finns allmänna rekommen-
dationer om kolhydratinnehåll i
kosten men även mer detaljera-
de råd om kolhydratintag för 
elitidrottare*. Om tiden till nästa
träningspass eller tävling är 
kortare än åtta timmar så bör
idrottaren börja äta och/eller
dricka så snart tillfälle ges för att
skynda på återhämtningen. 
t Direkt efter, inom 0–4 tim-

mar; 1.0–1.2 gram 
kolhydrat per kilo kroppsvikt
per timme (g CHO/kg kv/h).

Om det är 24 timmar eller mer
till nästa tävling eller trä-
ningspass kan kolhydratinne-
hållet i kosten vara: 
t Daglig återhämtning för

moderat till lågintensiv trä-
ning 5–7 g CHO/kg kv/dag.

t Daglig återhämtning för
moderat till hård uthållighet-
sträning, 7–12 g CHO/kg
kv/dag.

t Daglig återhämtning för
extrema tränings/tävlingspro-
gram som pågår 4–6 timmar
per dag; 10–12 g/kg kv/dag

KOLHYDRATINNEHÅLL I DEN DAGLIGA KOSTEN

*Food, nutrition and sports per-
formance II. Consensus on
sports nutrition. The internatio-
nal Olympic committee. Edited
by RJ Maughan, LM Burke and
EF Coyle. 2004. 

glykogen; Kolhydraterna från
mat och dryck absorberas till blo-
det i form av glukos. Det glukos
som inte används direkt som
energi kan lagras som glykogen.
Muskelglykogenet är ett lättill-
gängligt bränsle för muskelarbe-
te. Leverglykogen är en reserv för
att hålla blodsockernivån kon-
stant.

osmolalitet; En drycks osmola-
litet påverkar hur snabbt en väts-
ka tas upp från mag- tarmkana-
len till blodbanan. En isoton
dryck har samma osmolalitet
som de egna kroppsvätskorna,
cirka 300 mOsm. 
En hypoton dryck har en lägre

osmolalitet än kroppsvätskorna
och en hyperton dryck har högre.
Dryckens osmolalitet bör vara
mindre än 400 mOsm och helst
omkring 300 mOsm eller lägre
för bästa upptag. Om en hyper-
ton vätska kommer ner i mag-
säcken strävar kroppen att göra
den isoton. Vätska tas från egna
kroppsvätskor för att ”späda ut”.
För idrottaren betyder det att
vätskeupptaget fördröjs och
vätska tas från kroppens egen
vätskedepå.
Rätt typ av kolhydrat, rätt mängd
salt, och protein ger drycken den
osmolalitet som behövs för ett
snabbt upptag av vätska och
energi till blodbanan.

FAKTA

LÄSTIPS

Återhämtning - en viktig 
del av 
uppladdningen
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Den Store Bagedag har blivit en
stor framgång i Danmark.

Nästan var fjärde dansk barnfa-
milj samlades i köket för att baka
tillsammans  den 20 oktober. 

t En vecka tidigare bakade 10 000 dans-
ka skolbarn bröd som sedan såldes för att
ge pengar till Børns Vilkårs telefonrådgiv-
ning. (jfr Bris)

– Men det handlar inte bara om att
baka, det handlar om att göra saker till-
sammans, att skapa ”gode stunder” säger
barnpsykologen Margrethe Brun Han-
sen, en av projektets protektorer.

Reklambyrån Just/Kidde har
utvecklat idén om bakdagen. Ett
antal företag, däribland Ikea och
Amo, Danmarks största mjölpro-
ducent som ingår i den svenska
lantmännenkoncernen, har
gått in om ambassadörer. Per-
soner med yrkesmässigt
eller personligt engage-
mang för ämnet har

ställt upp som så kallade protektorer.
En av dem är barnpsykologen Mar-

grethe Brun Hansen, som menar att
”gode stunder” blivit en bristvara i vår
stressade tid. 

Så här skriver hon på Den Store Bage-
dags webplats:

”Ingredienserna i en god stund är: Tid,
närvaro, glädje, värme, god stämning,
gemenskap och utrymme. En god stund
är alltså att ha trevligt, mysigt, skönt och
att det finns plats för alla. Känslan att här
kan jag få lov till att vara den jag
är…Många missförstår idag vad det inne-
bär att vara tillsammans; nu ska vi mysa
riktigt med tv, chips, godis och cola. Barn
tycker att det är mycket roligare att göra
nånting tillsammans…Jag bakar gärna
med barn. När jag var småbarnsmor
bakade jag mycket med barnen, mitt eget
och andra. Jag älskar själva processen
med att baka nästan mer än bakverket.
För här kan alla vara med och göra något
gemensamt. Det ger en extra glädje att
sedan äta det man gjort tillsammans.

Laddat med recept
På Den Store Bagedags webbplats

www.denstorebagedag.dk  har
man nu laddat med recept

för stora julbaket. I
Danmark liksom

i hela Nor-
den är
julba-

ket vik-
tigt, man

bakar pepparkakor och småkakor precis
som i Sverige. På webbplatsen finns också
tips om annat julpyssel.

BAKDAG
FÖR GODE STUNDER

vart tredje år är det stor bagerimässa i
Sverige, den här gången med fyra dagars
bagerifokus på Älvsjömässan.

Bröd har medvind i Sverige för närvaran-
de. Vi äter mer bröd än någonsin och det är
trendigt att gå på konditori. Ungdomar står i
kö för att utbilda sig till bagare och kondito-
rer. Tävlingar ger status åt yrket och förebil-
der åt ungdomarna.

Höstens trender när det gäller bröd och
bageri är fullkorn, hälsa och mini. Hälso-
samma fullkornsbröd och läckra smörgåsar
tävlar om intresset med småkakorna, som
gör comeback vid kaffebordet.

Under mässdagarna hölls flera tävlingar. I
Årets måltidsbröd, var uppgiften att baka tre
matbröd, som skulle passa till speciella
maträtter. Vinnaren Mathias Fritzdorf från
Vetekatten i Stockholm utsågs till Sveriges
Bästa Bagare.

Helena Tingshall, också hon från Vetekat-
ten i Stockholm vann Mack-SM med en
smörgås med bland annat grillad sötpotatis
och cajunmarinerade kräftstjärtar på sur-
degssnurra med röd chili och valnöt.

Fullkorn, hälsa och mini i topp på bagerimässan

Höstens trender i brödvärlden: Katarina Sver-
linger och Ann-Christin Hansson bjöd på mini-
muffins med fullkorn och små läckra havrekakor
i Nord Mills monter på bagerimässan.

Helena Tingshall jobbar med sin tävlingsmacka
på spännande bröd.

När man bakar med barnen finns en uppgift för
alla.
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EN MACKA
KAN GÖRA SÅ MYCKET

Susanna Wanselin på Café UCT i Skärhamn

Härliga mackor och hembakta
kakor frestar i cafédisken. Läsk,
godis och vitt bröd är bannlyst på
Tjörns gymnasieskola. Här går
numera caféverksamheten i häl-
sans tecken. Med entusiastisk
personal och några få inköp har
man lyckats.

t – Provsmakning på smoothies, ropar
Eva Siröd och en av killarna kommer
fram, smakar och godkänner. 

Eva är omringad av hungriga killar,
som fick soppa till lunch och nu är
vrålsugna. Smoothies är oerhört populä-
ra. Eva kör mixern så det ryker. I med jord-
gubbar, banan, naturell- och vaniljyog-
hurt. Hon har dukat fram ostar, skinka,
tomater och gurka. Bröd av olika sorter
men inget vitt, bara grovt, kannor med
vatten och en juicepress där man kan pres-
sa sin egen juice. Och så havrekli för att
öka på antalet nyttiga fibrer i smoothie-
sarna.

– Det är inte många som tar men alltid
några. Med grönsakerna är det likadant,
de dukas fram. Jag trugar och efter viss
motvilja äter vissa av eleverna. Vår upp-
gift är att visa på det som är hälsosamt.
Killarna hör och ser och tar med sig det ut
i livet, säger Eva Siröd som är fritidsledare.

Café i hälsans tecken
Vi är på Sjöfartsgymnasiet, ett gammalt
gult trähus med anor som tillhör  Utbild-
ningcentrum Tjörn (uct). Det ligger nära
havet med en bedårande utsikt ut över
Skagerrak. Här går sammanlagt 80 elever
men en tredjedel av dem är ute till havs och
gör praktik på båtar som i framtiden
kanske blir deras arbetsplats. De önskade
ett café, gärna med läsk och godis, vilket
de fick avslag på. Men de fick ja till en liten
caféverksamhet i hälsans tecken. Det
fanns förstås inte mycket pengar, men Eva
Siröd, som ingår i skolans hälsolag, åkte
och inhandlade en vaxduk, mixer, smör-
gåsgrill och juicepress. 

Två eftermiddagar i veckan dukar Eva
fram på den stormönstrade vaxduken och
förvandlar skolmatsalen till tillfälligt
café. 

– Det behöver inte vara svårare än så
här. ”Tänk att en macka kan göra så myck-
et”, sa en av killarna till mig när vi hade
varit igång ett par veckor, säger Eva Siröd. 

Killarna får göra sina egna mackor och
de flesta väljer att lägga dem i smörgås-
grillen. 
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– Vi var väldigt
misstänksamma i
början. Allt nyttigt
brukar inte direkt
vara gott, säger
Alexander Johans-
son som aldrig åt
grovt bröd innan,
men som nu tycker
att det är gott.

– Det här är fak-
tiskt mycket bättre
än bullar och läsk,
säger Robert Nilsen.

Det finns killar
som dricker två liter
läsk per dag. Många
äter till middag

”pasta rouge”, alltså pasta med ketchup
eller med bara aromat. Så när de får rejä-
la smoothiesar med bär och yoghurt och
banan och mackor på grovt bröd med
både ost och skinka och tomat är det klart
att de märker skillnad. 

– Du kan inte tanka kroppen med fel
bränsle i längden. Till slut orkar du ingen-
ting, säger Barbro Sundberg som är
idrotts- och hälsolärare. Hon har precis
kört hårt med eleverna på idrottslektionen.

– Skolan är en av de bästa arenorna för
hälsoarbete. Skolan har egentligen fantas-
tiska möjligheter att påverka i en hälso-
sam riktning. Men det krävs att skolled-
ningen tar ställning och är konsekventa i
sitt hälsoarbete.

Det stora caféet
Vi har förflyttat oss och sitter nu i det
stora caféet i huvudbyggnaden på Utbild-
ningscentrum i utkanten av Skärhamn.
Havet skymtar tillsammans med himlen i
en oändlig skala av grå nyanser. Fönstren
är inramade av vackert mönstrade gardi-

ner och lampor med skirt ljus pryder
fönsterbrädorna. Det blev lite nyinköp
när det gamla traditionella caféet gjorde
omstart och blev det första hälsocaféet på
Tjörn. Det var efter förra höstlovet. 

– Skolan har som uppgift att lära ele-
verna att äta rätt. Då är det helknasigt om
skolan i sitt café säljer coca-cola och
kakor, säger Susanna Wanselin, som är
hälsopedagog på uct.

Motionspyramiden inramad
På väggen hänger motionspyramiden
inramad, den påminner om hur viktigt
det är med den dagliga motionen. Stora
skålar med frukt på ett av borden. Perso-
nalen, som är anställda av Särskilda om-

sorgen i kommunen, dukar fram den dag-
liga salladsbuffén, även den en nyhet
sedan hälsotänkandet kom in på allvar.
Hummus, bulgursallad, keso och spän-
nande rödbetssallad som ett komplement
till skollunchen. I kyldisken finns mackor
med räkor och en liten klick majonnäs,
inte över hela mackan, som det var tidiga-
re. Men också med köttbullar och röd-
betssallad och mindre ostmackor. Brödet
är alltid grovt. Smoothies, juicer och
mineralvatten och så lite sött, som hem-
bakta kanelbullar och kakor. uct:s skol-
ledning beslutade våren 2004 att caféet
skulle få en annan inriktning. Och det var
skolans hälsolag som genomförde för-
ändringen. 

Genomsyras av hälsotänkande 
Skolan genomsyras sedan några år tillba-
ka av hälsotänkande tack vare sin häl-
sointresserade rektor Kerstin Littke. Både
personal och elever får lära sig mer om
vikten av att ha en bra hälsa. Det entusias-
tiska hälsolaget som rustade om caféet
har som uppgift att se till att inte häl-
sotänkandet glöms bort. Där ingår bland
andra Susanna Wanselin, Barbro Sund-
berg och Eva Siröd. Och hälsoarbetet ger
resultat, personalen har börjat träna och
ändrat sina kostvanor. 

Flera har slutat röka och gått ner i vikt.
Då blir de också de viktiga förebilder som
de ska vara för eleverna, menar Susanna
Wanselin.

Fem veckor efter att det nya caféet star-
tade gjordes en utvärdering bland besö-
karna. 70 procent tyckte att det var bra
eller ganska bra. 

– Visst fanns det de som saknade läs-
ken och godiset. Men de får traska till
kiosken som inte tillhör skolan, säger
Susanna.

Barbro Sundberg,
idrotts- och hälsolä-
rare.

Victor Carlsson med en varm macka.

Eva är omringad av hungriga killar, som fick soppa till lunch och nu är vrålsugna. Smoothies är oerhört populära. Eva kör
mixern så det ryker. 
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EVAS SMOOTHIE
1 näve frysta jordgub-
bar eller hallon och
blåbär
1 mogen banan, den
får absolut inte vara
grön då blir det hemsk
smak.
Cirka 3 dl naturell eller
mild yoghurt
1 dl vaniljyogurt  (om
man önskar kan man
ta mer)
Kör allt i mixer, häll
upp i glas.

HÄLSOCAFÉETS FANTASTISKA
RÖDBETSKAKA
2 stora rödbetor, ca 350 gram
2 ägg
3 dl råsocker
1,5 dl rapsolja 
3 dl vetemjöl
1 tsk bikarbonat
1/2 tsk bakpulver
2 tsk kanel
1,5 tsk ingefära
1 tsk malen kardemumma
1/2 tsk riven muskot
1 tsk vaniljsocker

Sätt ugnen på 175 grader.
Smörj och bröa en form med löstagbar kant,

ca 24 cm i diameter
Skala och finriv rödbetorna. Vispa ägg och

socker pösigt. Rör ner rödbetor och olja.
Blanda de torra ingredienserna och tillsätt

dem. Rör till en jämn smet och häll den i for-
men.

Grädda kakan i nedre delen av ugnen cirka
45–55 minuter. Känn med en provsticka att
kakan är färdiggräddad. Låt kakan svalna något
och stjälp upp den.

Pudra eventuellt kakan med florsocker innan
serveringen och servera med en klick turkisk
yoghurt sötat med lite florsocker eller honung
och rivet apelsinskal.Billy Sandrén med en smoothie.

” Det här är faktiskt

mycket bättre än bullar

och läsk”
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– Den godaste maten? Spenat-
pannkakor! Svarar två strålande 
andraklassare i munnen på varandra. 

t Hiidenkivenskolan i sydöstra Helsingfors
är en av de nyaste skolorna i huvudstaden.
Ljust och luftigt med takhöjd som i kyrkan
och moderna finska linjer i arkitekturen. Men
maten som serveras är minst sagt traditionell.
Medan svenska skolbarn matas med tacofisk
och kebabgryta äter de finska klassisk finsk
husmanskost, margarin, fettfri mjölk och
grovt surdegsbröd. Gammaldags eller över-
hippt? Eller bara bondförnuft?

– Jo, jag älskar maten här men den skulle
vara ännu godare om han lagade säger en
flicka blygt. ”Han” är ingen annan än Jyrki
Sukula, den populäre tevekocken som presen-
teras som Finlands svar på Jamie Oliver. Med
ett imperium bestående av italienska restauranger, vinimport-
firma  och egna varumärken att vårda hinner han ändå arbeta
för bättre skolmat. Med en slev i varje soppa är det passande att
hans egen teveshow heter just Liemessä – I soppan. 

Brandtal för eleverna
För några år sedan insåg han att även om hans gäster förstod sig

på utsökta råvaror så proppade de finska
barnen i sig dålig mat med onödiga tillsat-
ser – Jyrkis favoritantipati är natriumglu-
tamat. Detta gjorde honom så upprörd att
han har inlett samarbete med flera skolor.
Framförallt vad det gäller menyplanering.
Men han är också ute och håller brandtal
för eleverna.

– Vi måste arbeta för lokalt odlade rena
råvaror i skolorna. Allt fler kockar vaknar
och inser att nästa generation gäster måste
läras upp om hur god mat ska smaka.  

Finlands framtid
Egentligen borde vi inte vara där alls. Vi är
fyra matjournalister från Usa, Paris, London
och Stockholm på avvägar från programmet
för den makalöst välorganiserade Eat&Joy-
festivalen där Helsingfors moderna matkul-
tur och design presenteras för ett femtiotal

utländska journalister. Det är först när man vågar gå vilse som
man hittar det mest intressanta – Finlands framtid. Vi träffade
Jyrki Sukula på ett tillrättalagt designjippo där han komponerat
eleganta tapas på renstek och fjällröding till den kontroversiella
konstnären Rosa Liksoms provocerande ögonbedövande färgs-
tarka porslin. Här i skolan serveras maten på ett enkelt strikt pors-
lin med röd kant. Kontrasten hade inte kunnat vara större. Men

G Ä S T S K R I B E N T E N

Skolmat på finska

lisa förare winbladh är matskribent
och författare, med gediget kunnande
i bagaget. Hon har varit redaktör på
tidningen Gourmet, pratat mat i radio,
kritiserat krogar och varit TV-kock.
Lisa är skaparen av Mat-Karavan – 
guidade turer i de olika matkulturerna
i Malmö och Stockholm.

A V  L I S A  F Ö R A R E  W I N B L A D H  
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ändå: det handlar likafullt om finska sma-
ker. 
Även om budgeten på skolan är futtiga sju
kronor per portion.

De utländska journalisterna är förstum-
made över det som är en självklarhet för
mig: varm näringsrik mat i skolan. Det är
bara Finland och Sverige som har en natio-
nell lagstiftning om det. Traditionen i Fin-
land är lång. Lagen om lunch för förskole-
elever kom redan 1943. Men en lång
period var barnen tvungna att själv bistå
med råvaror och maten som serverades var
enkel. På 1970-talet blev maten mer stan-
dardiserad över landet.

Det som skiljer Finland från Sverige är de
traditionella inslagen och satsningen på
hälsa. Det kan behövas. 

När finska barn börjar skolan är de mer
överviktiga än sina skandinaviska grannar.
Tretton procent av både pojkar och flickor
är överviktiga. Och matvanorna på hemmaplan får personalen
att skaka på huvudet. 

Fibrer en självklarhet
Att satsa på fibrer är en självklarhet. Idag serveras en gryta med
både vitt ris och råris. Nära hälften av barnen väljer råris.

Många smakar på båda sorterna. De små plat-
ta sura fullkornsbröden på råg går åt med en
rasande fart. På smörgåsarna bres ett marga-
rin berikat med Omega 3-fett. I Finland igno-
rerar man smörbergen och påbuden om fet
mjölk i skolan och väljer margarin med nytti-
ga fetter och fettsnål eller helt fettfri mjölk.
Kanske är det framgången med välkända
interventionsprojektet i Nordkarelen som fått
myndigheterna att inse att förändring inte
bara är möjlig utan dessutom viktig. 

– Medvetenheten om näringsfrågor är hög
även om det inte finns generella riktlinjer. Vi har
inga regler vad gäller fibrer men det finns en
stark press på oss att öka mängden bär och
grönsaker, säger Heli Siljama, speciallärare på
skolan. I alla skolor som hon arbetat har det till
exempel serverats maragarin berikat med
Omega 3-fett. Att kostnaden är högre än för
smör kan man inte ta hänsyn till när det gäller
barnens hälsa, menar hon.

Nu ska man inte tro att bilden är helt idyllisk. Skillnaderna är
stora mellan olika skolor och kommuner. 

I Helsingfors lagas mycket av maten centralt trots att alla är
överens om att kvaliteten blir bättre när maten lagas ute på sko-
lorna. Den största matfabriken Helsingfors catering producerar
10 ton färdig mat om dagen.

DEN FINLÄNDSKA 
SKOLLUNCHENS TIO I TOPP
t siskonkorvsoppa

(siskonkorv är en finsk ljusgrå
korv gjord på fläsk och kalvkött)

t kött- och potatismoslåda
(en låda är ofta pudding på 
sverigesvenska)

tmakaronilåda
t ärtsoppa
t spagettilåda
t korvsoppa
t köttsoppa
t korngröt
t lasagne
t spenatplättar

DEN FINLÄNDSKA 
SKOLLUNCHENS TIO I TOPP

foto anna watson
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t Anna har just kommit in i det svenska
kocklandslaget, en av två kvinnor bland
elva män, och ansvarar för tårtor, desser-
ter och petits fours tillsammans med
ytterligare tre bagare och konditorer.

Till vardags är Anna projektanställd
hos Lantmännens kvarnföretag Nord
Mills i Malmö, där hon bland annat arbe-
tat med förberedelser för höstens Bageri-
mässa och som coach för de svenska del-
tagarna i EM för Unga Bagare, som
nyligen gick av stapeln i Danmark. 

– Jag har ju själv tävlat i EM för Unga
Bagare, och är den enda svensk som har
vunnit hittills- och det är jag stolt över. Då
gick finalen i Schweiz, som är ett riktigt
brödland och till och med i Luzern med
den berömda konditoriskolan. Det kän-
des som pricken över i att vinna just där. 

– Eftersom jag själv har tävlat känner
jag också att jag kan handleda de som ska
tävla. Jag vet verkligen vad det handlar
om, säger Anna.

Bagare av en slump
På frågan varför det blev just bröd som
yrke skrattar hon:

– Det var en tillfällighet. Jag sökte till
jordbruksgymnasium och skulle bli
bonde. Men så skickade min pappa mig
till USA på några veckor. Han har bilar
som hobby och speciellt gamla amerika-
nare och jag skulle köpa reservdelar åt
honom. 

– Jag var 15 år och hade aldrig varit
utomlands i hela mitt liv. Under tiden jag
väntade på reservdelarna sökte jag upp
släktingar i Boston och fick praktisera i
deras bageri – och så var jag såld. Det var
så roligt att baka. Jag bytte gymnasielinje,
blev bagare och tog sen gesällbrev.

Medan Anna talar med C i provbageri-
et hos Nord Mills, omgiven av ugnar,
mjölsäckar och plåtar med nybakade fral-
lor och wienerbröd, håller hon ett öga på

Roy Fares och Sofia Svanberg. De arbetar
med temat sagor. Roy gör sockerskulptu-
rer till en tårta med H.C. Andersens Tum-
melisa som ide, medan Sofia gör ett skå-
debröd med Den Lilla Sjöjungfrun.

Anna har ett vakande öga på allt – går
in och rättar ett fel, ger förslag på lösning
av ett problem och ger tips om förbätt-
ringar. Hur vinner man tid till exempel.

– Vi arbetar mycket med tekniken så
att de hinner det de ska på fem timmar
och att de jobbar rent och snyggt. Jag
dömer själv i SM för Unga Bagare, så jag
vet ju vilka faktorer man tar hänsyn till
som domare.

Ett ruschigt liv
Anna Arvids arbetar också extra ibland
på Gunnarssons Specialbageri på Götga-
tan i Stockholm och tar dessutom upp-
drag för de företag som är sponsorer och
ger henne chansen att tävla. Det kan
handla om sånt som att laga läckra des-
serter till ett viktigt möte.

A V  E J A  N I L S S O N  F O T O  Å S A  K R I S T E N S S O N

Det känns helt rätt att den 26-åriga dalkullan Anna Arvids har satsat på
ett liv och en karriär vid bakugnarna. 

Anna Arvids kommer från Vikarbyn vid Siljan nära Rättvik och växte
upp med en mamma som är kokerska och en stor vedeldad stenugn i
källaren. Där bakas det fortfarande tuttul och andra Dalaspecialiteter
till helgerna, för baktraditionen är levande kring Siljan.

DET LEVANDE
ANNAS BÄSTA BAKTIPS
Ta lite kallare degvätska när du bakar mat-
bröd och låt degen jäsa längre i bunken. 
Det ger mer smak åt brödet.

– Det handlar om vägning, vägning och återigen
vägning. Här ska det vara exakt och noga, baga-
rens bröd ska bli likadant varje gång.

GODASTE BRÖDET
– Surdegsbröd gillar jag, säger Anna. 
Ett syrligt rågbröd med bara lite smör på 
– riktigt smör. Det är gott!

KOCKLANDSLAGETS ANNA ARVIDS BAKAR
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DE BRÖDET

Bak blir aldrig tråkigt säger Anna
Arvids. Bröd är ett levande material
och man får ständigt ta ställning till
nya frågor på vägen mot det perfek-
ta resultatet.

Hon flyger och far och har lägenheter
både i Stockholm och i Malmö. Det är ett
ruschigt liv med full fart:

– Jag visste vad jag gav mig in på när
jag sa ja till kocklandslaget. De ringde
upp mig. Vilken ära! Jag är medveten om
de höga förväntningar som ställs på mig
och jag vet att det blir tufft.

Fyra dagar i månaden tränar hela
Kocklandslaget på Gripsholms värdshus
och innan dess ska var och en träna själv
och ha något att visa upp när man träffas.

– Men jag är ganska seg, så jag vet att
jag klarar det, säger Anna och berättar att
när hon började i yrket så togs ingen hän-
syn till varken hennes kön, ålder eller
längd (163 cm). 

– Det var tuffa tag direkt. Vill du jobba
här och inte når upp på hyllorna så ska du
inte tro att vi tar hit pallar för din skull.
Då får du kravla upp på säckarna. Och
mjölsäckarna får du klara själv. Sådan var
tonen och det var bara att hugga i.

Exakt och noggrann
I en stor tom mjölsäck ligger travar med
bröd i olika former och fasoner. Det är
förmiddagens provbak som åker ut. I
provbageriet bakas mycket varje dag.
Vågen är ett redskap som används flitigt.

– Det handlar om vägning, vägning och
återigen vägning. Här ska det vara exakt
och noga, bagarens bröd ska bli likadant
varje gång. Det är en fördel för mig att ha
med mig den exaktheten och noggrann-
heten till kocklandslaget sedan, konstate-
rar Anna.

Med den vita mössan på sned, den
blonda hästsvansen på ryggen och en fast
blick utstrålar Anna både styrka och mål-
medvetenhet. Hon vet vad hon vill och är
tacksam över att ha fått chansen:

– Jag vill ta chansen när jag nu har fått
den och det är jag så tacksam över. Jag
träffar spännande människor. Får lära
mig en massa nytt och försöker suga åt
mig kunskaper överallt.

– Jag får gå på fantastiska restauranger
och följa med i allt nytt som händer.

– Visst har medaljen en baksida också
och jag har nog missat både några pojk-
vänner och kamrater på vägen, men så är
det just nu – och det är inget att göra åt.
Just nu handlar mitt liv om att baka och
göra mitt allra bästa.
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både clarias och pangiasus är allätare och
kan livnära sig på vegetabilier så Green-
fish satsar på att utveckla spannmålsbase-
rat fiskfoder. Greenfish har experimente-
rat med olika fodersammansättningar
och utvecklat blandningar som är anpas-
sade till de odlade arterna.

För att mäta fodereffektiviteten har

företaget gjort fullständiga aminosy-
raprofiler för både fiskarna och fodret.
Genom den metoden kan de mäta och för-
bättra proteineffektiviteten hos fiskarna.

– Vårt utvecklingsarbete har bland
annat visat att pangiasus har lägre foder-
kvot med vårt vegetabiliska foder än med
det som är fiskmjölsbaserat, säger Björn
Lindén. 

Exakt vad fodret innehåller vill Björn
Lindén inte avslöja, men åkerböna, raps,
korn, havre, lucern och linfrö är några av
ingredienserna.

18

T E X T  O C H  F O T O : K A R L - J O H A N  B Ö R J E S S O N

t Företagets vd Björn Lindén tycker att
det är ett naturligt val att satsa på vegeta-
bilier som foder istället för fiskprodukter.

– Spannmål är mer kostnadseffektivt
och långsiktigt uthålligt än fiskmjöl,
säger han.

Bland bilverkstäder och plåtföretag
strax utanför Kungälv ligger Greenfish
avels- och pilotanläggning. Ett tjugotal
gråa platsbassänger står uppradade i den
stora industrilokalen. Luften är varm och
fuktig, nästan lite tropisk. Det plaskar till
i en av plastbassängerna. Hundratals
decimeterstora fiskar simmar omkring i
det 24-gradiga vattnet.

– Om fyra månader väger de runt ett
kilo och är färdiga att filéas och säljas ute
i butikerna berättar Björn Lindén. 

Greenfish satsar på odling av tropiska
fiskarter i bassänger inomhus. Till en bör-
jan handlar det om clarias från Afrika och
pangiasus från Asien. Båda arterna är
populära matfiskar i sina ursprungsländer.

– Fisken har varit mycket uppskattad
vid provlanseringen. Både vuxna och
barn gillar de benfria filéerna, säger Björn
Lindén.

Fiskfoder av spannmål
Idén att odla varmvattenfisk inomhus
växte fram för tio år sedan. Björn Lindén
ville skapa en ny form av fiskodling som
inte hade så stor påverkan på vattenmil-
jön, men ändå kunde producera stora
mängder fisk. Det var då han fick upp
ögonen för tropiska fiskarter. 

– De här fiskarna har många för-
delar. De växer fyra gånger snabba-
re än lax och de kan fortplanta sig
året om, säger Björn Lindén.

En viktig del av konceptet är fod-
ret. Vid odling av laxfiskar används
foder som är baserat på fiskmjöl. Men

FULLKORNSFISK
Fiskodling i lagårn – ny näring för bönder?

” ”

Fiskodling i stället för grisar eller kycklingar – i Kungälv håller ett nytt
koncept för fiskuppfödning på att utvecklas.

Raps, korn och linfrö – det är vad fiskarna på Greenfish tropiska fisk-
odling får att äta. 

Tanken är att på sikt lägga ut fiskuppfödningen på lantbrukare i ett
kretsloppskoncept där fisken föds upp på gårdens grödor.
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logisk rening av vattnet.
Eftersom fiskarna

föds upp i bas-
sänger inomhus
är risken för att
fiskarna ska
rymma eller spri-
da sjukdomar till
vilda fiskar mini-
mal.

Kretsloppstan-
ken är viktig för

Greenfish, fiskar-
na ska matas med

grödor från de egna
gårdarna så långt det

är möjligt. Därför är
det viktigt att fodret

innehåller spannmål
som kan odlas i Sverige.
Tanken är att uppvärm-

ningen av vattnet ska ske
med solfångare och restpro-

dukterna ska tas omhand och
spridas ut på åkrarna som göd-

ningsmedel.
Det är helhetskonceptet som är

det unika, understryker Björn Lindén.

Tyst och luktfritt
Intresset bland lantbrukare för nya

inkomstkällor är stort. Många har

19

Kretslopp hos bonden
Idag föds all fisk upp på anläggningen i
Kungälv, men i framtiden är tanken att
uppfödningen ska vara utlokaliserad till
lantbrukare. Björn Lindén ser gärna att
lantbrukare med vana från djuruppföd-
ning går över till fiskodling.

– Gris och kycklingstallar passar
utmärkt att bygga om till fiskodlingar
eftersom de är isolerade. Det som krävs är
bara ett plant betonggolv och tillgång till
rinnande vatten, säger han.

Odlingen sker i slutet system med bio-

”Bönder som besöker anlägg-

ningen reagerar på att här är

så tyst och luktfritt. Det är en

väldig skillnad mot till 

exempel svinuppfödning”

besökt provanläggningen och inte minst
arbetsmiljön har varit lockande.

– Det första bönder som besöker
anläggningen reagerar på är, att här är så
tyst och luktfritt. Det är en väldig skillnad
mot till exempel svinuppfödning, säger
Björn Lindén.

Han hoppas att den första lantbruka-
ren kan börja leverera fisk under 2006.
Lanseringen av de nya fiskarterna är
redan i full gång. Clarias är den första
produkten på marknaden som säljs av
fiskhandlare i Västsverige. Eftersom fis-
karna är okända för svenska konsumen-
ter samarbetar Greenfish bland annat
med stjärnkockar för att ta fram recept
med de tropiska fiskarna.

Björn Lindén har stora framtidsplaner
för sitt företag. Målet är att bygga en
ledande standard för miljösäkert produ-
cerad fisk i Europa.

– Om tre till fyra år kommer Geenfish
att ha ett tjugotal anställda och produce-
ra 5 000 ton fisk årligen. Det är lika
mycket som produceras i hela Sverige
idag, säger han.

Clarias föds upp med spannmålsbaserat foder och säljs som filéer ute i butikerna.

Björn Lindén, vd för Greenfish, framför en odlingsbas-
säng med slaktfärdiga clarias. Fiskarna andas luft och
kan därför odlas tätt utan att riskera syrebrist.

idétidskriften C nr 4   2005
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Världen över är människor intres-
serade av att äta hälsosamt.

Men de flesta är inte beredda
att avstå från god smak för att äta
nyttigare. Mat ska vara både nä-
ringsriktig och läcker.

t I Sverige är smak och pris de faktorer
som påverkar våra matval allra mest.77
procent av svenskarna väljer alltid eller
oftast matvaror bara efter smaken. För 55
procent är priset en extremt eller mycket
viktig faktor. Bara cirka 10 procent av
svenskarna i studien gör alltid eller ofta
avkall på bekvämligheten till förmån för
bättre hälsa.

Det visar den första globala konsu-
mentstudien av trender inom mat och
hälsa.

Health Focus International (hfi) i Flo-
rida, usa, gör undersökningen, som
omfattar 30 länder i Asien, Europa samt
Nord- och Sydamerika. I Sverige genom-
fördes 500 intervjuer i april 2003. Studi-
en kommer att uppdateras regelbundet.

Var fjärde svensk bryr sig inte
I höst besökte Linda Gilbert, vd för HFI,
Sverige och berättade om resultaten av
studien.

Det visar sig att många hälsofrågor är

A V  M A U D  L I N D B L Å   

gemensamma världen över. Oro för can-
cer och hjärt/kärlsjukdomar är vanligt.
Trötthet, stress och övervikt är vanliga
hälsoproblem. Smak och näringsinnehåll,
naturliga egenskaper och pris är viktiga
faktorer när vi väljer mat.

Men prioriteringarna skiljer sig åt mel-
lan olika länder och världsdelar. I Filippi-
nerna, Thailand och Indien sätter konsu-
menterna hälsoperspektivet allra högst. I
Norden är Norges konsumenter de mest
hälsomedvetna, följda av Finlands.
Varannan norrman väljer hälsosam mat
för att säkra sin egen goda hälsa idag och
i framtiden.

43 procent av svenska konsumenter
anger att de gör hälsosamma val för att
”må bra”. Men Sverige och Danmark
utmärker sig också för att ha stor andel
konsumenter som inte bryr sig om hälso-
perspektivet. 35 procent i Danmark och
26 procent i Sverige, var fjärde matkund,
väljer sällan eller aldrig mat av hälsoskäl.

Studien visar också att hälsoaspekten

SMAK
ÄR KUNG
NJUTNINGEN D

Första globala konsumentstudien av trender inom mat och hälsa

inte ensam bestämmer vilken mat vi väl-
jer, utom för ett litet fåtal.

– Smaken är kung och njutningen
drottning, konstaterade Linda Gilbert.
Hälsosamma produkter är bara så bra
som de smakar.

Antingen – eller duger inte. Maten
måste vara näringsriktig och läcker, lyxig
och billig, naturlig och bekväm, färsk och
snabb. Man ska kunna både äta gott och
hålla formen.

57%

26%

11%

DIREKTÖRER

LIKNÖJDA

INVESTERARE
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liknöjda – 26 procent
Anser inte att maten påverkar hälsan.

Smaken avgör. Gruppen domineras av
män.

investerare – 11 procent
Anser att maten har direkt betydelse

för hälsan både nu och i framtiden. Väljer
hälsosam mat av egen fri vilja och för att
de gillar att äta hälsosamt. Består företrä-
desvis av lågutbildade kvinnor över 30.

bantare – 4 procent
Många i gruppen är kroniska bantare,

de strävar efter bättre matvanor, men
pendlar hela tiden mellan nyttig och onyt-
tig mat. Bantarna anser att god hälsa
beror mer på tur och goda gener än på
medvetet val av mat.

troende – 2 procent
Mycket insatta i aktuella hälso- kost

och näringsfrågor – och starkt övertyga-
de. Väljer tvångsmässigt det ”rätta” och
är beredda att göra avkall på bekvämlig-
het och till viss del smak till förmån för
hälsan. Ofta vegetarianer, högutbildade,
ensamboende med låg inkomst.

AKEN
NG OCH
N DROTTNING

medikanter – 1 procent
Känner sig tvungna att äta nyttigare på

grund av problem med hälsan, har ofta
blivit ordinerade av läkare att ändra sina
kostvanor. Mer benägna än andra grup-
per att offra smak eller bekvämlighet för
bättre hälsa. Ofta äldre 

Direktörer och investerare är nyckel-
grupper världen över, i övrigt skiljer sig för-
delningen åt en del. Bantare är vanligast i
Östeuropa, men även i usa. Många medi-
kanter finns i usa och Sydeuropa. Troende
är vanligast i Kina och Centralasien.

Hälsosamma livsmedel
Vad anser då konsumenterna vara hälso-
sam mat? 

Giftfritt odlat, högt näringsvärde och
naturliga råvaror kommer högt på listan i
Sverige.

Inga konserveringsmedel, fettsnålt och
energirikt är också viktigt. 

Svenskar väljer ofta att äta mer frukt
och grönt för att förbättra sin hälsa.
Andra livsmedel som svenskarna i studien
ökar sitt intag av är fullkorn och fettsnåla
och fiberrika produkter.

I topp bland de livsmedel som svens-
karna i studien äter mer av för att minska
risken för sjukdomar finns morötter, fisk,
apelsiner och olivolja. Andra sjukdoms-
förebyggande livsmedel på inköpslistan
är broccoli, vitlök, fullkorn, mjölk, levan-
de yoghurt och spenat.

Smaken viktigast för de flesta
HFI delar in konsumenterna i sex grup-
per. Här presenteras grupperna i den ord-
ning de är vanligast bland svenska mat-
kunder:

direktörer – 57 procent
Väljer mat på grund av smak. Offrar

aldrig smak eller bekvämlighet för bättre
hälsa. Innehåller både män och kvinnor
från grupper med högre inkomster.

4%

2%

1%

BANTARE

TROENDE

MEDIKANTER
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BAKA 

JULBRÖDET
FRÅN EDSBACKA KROG

Christer Lingström, bejublad
kock på tvåstjärniga Edsbacka
krog, dukar upp alla de klassiska
julrätterna i boken ”Den goda
julen”.
t – Varje år inför julen ringer folk och frå-
gar: Hur gör jag den där goda sillen, hur
bakar jag den där goda limpan? För att få
recepten samlade på ett ställe föddes idén
att göra det i bokform, berättar Christer. 

Boken börjar med lockande sillrätter
som han rekommenderar till ”första vän-
dan”. Till den andra bjuds lax och ål, till
den tredje kallskuret samt sallader, syltor
och skinka med rödkål och senap som till-
behör. Julmaten fortsätter med lutfisk
med vit sås och kryddpeppar som smakar
ljuvligt med nykokt potatis. Femte vän-
dan ägnas åt den varma maten; småvarmt
och omelett, Janssons frestelse och kött-
bullar och så de bruna bönorna förstås.
Ingenting får fattas! Till sjätte vändan blir
det fruktsallad med pepparkakor, söta
kakor och kaffe.

Hembakat knäckebröd
I boken finns flera brödrecept. Mjukt
knäckebröd i stekpanna och Landsnora
knäcke bakat på ett mjöl som ibland mals
på en gammal kvarn i Sollentuna hör till
Christers favoriter. 

Härom året under julens ledighet passa-
de Christer på att rensa i skåp och lådor.

Då hittade han en hög med recept som
hans fru Nina samlat under åren; tidnings-
urklipp, recept från krogens gömmor, från
kolleger, släkt och vänner. Bland dem
fanns ett gulnat handskrivet papper med
recept på mjuka tunnbröd i stekpanna.

– Det brödet är så gott att jag borde
hålla det för mig själv, säger Christer. Men
jag kunde inte låta bli att dela med mig,
nu finns det med i kokboken. 

– Julen är en stor svensk mathelg men
allt som finns på julbordet är inte svenskt.
Gröten är till exempel kokt på
utländskt ris och smaksatt med
kanel från andra sidan jord-
klotet. Men klassiker som
skinka, revbensspjäll och
brännvin är i alla fall svenska.
För att inte tala om vörtbrödet
och det ursvenska dopp i gry-
tan.

Första skinkmackan
Mycken kunskap och respekt
för mat har Christer fått från
sin mor. Hon var en skicklig
kokerska som till och med kal-
lades till Näsby slott vid stora
kalas. I föräldrahemmet bakades eget
bröd till jul, både knäckebröd och vört-
bröd till dopp i grytan. 

Christers starkaste matminne från barn-
domens jular är kanske den första skink-
mackan på vörtbröd med senap när jul-
skinkan just är färdig dagen före julafton. 

LANDSNORA RÅGKNÄCKE
20 kakor

50 g jäst
5 dl ljummet vatten
4 tsk salt
ca 1 liter grovt rågmjöl
ca 5 dl vetemjöl

gör så här:
Dela sönder jästen i en bunke, rör ut den med
fingervarmt vatten (37 grader). Tillsätt salt och

mjöl, spara ca 2 dl blandat mjöl till utbakningen.
Arbeta ihop till en smidig deg. Jäs under bakduk
till dubbel storlek, ca 30 minuter.
Sätt på ugnen på 250 grader.
Ta upp degen på lätt mjölat bakbord. Forma till
en längd och dela den i 20 bitar. 
Forma en degbit i taget till en rund bulle. 
Vänd i mjöl och kavla ut, först med slät kavel,
de sista tagen med kruskavel till en mycket tunn,
rund kaka.
Lägg dem efter hand på plåtar klädda med bak-
plåtspapper. Ta ut ett litet hål i mitten.
Grädda i mitten av ugnen 4–5 minuter. 
Låt kakorna kallna på galler utan bakduk.

– Den tycker jag fortfarande är en höj-
dare och den traditionen jag nog har
gemensam med hela svenska folket. 

– Vörtlimpan blir bäst om den bakas
några dagar i förväg och får mogna i sma-
ken, fortsätter Christer. I god tid kan
också knäckebrödsbaket ske och då kan
vi också baka de flesta kakorna. Fördelen
med julmaten är att det mesta går att laga
i förväg. Och varför inte lära av krogen
hur vi förbereder för en stressfri julhelg?

Planera julen
På Edsbacka krog, vida känd
för sitt julbord, planeras julen
i mycket god tid och in i mins-
ta detalj. Allt för att gästerna
ska få en minnesvärd upple-
velse. De första planerings-
mötena för julbordet äger
rum i augusti. 

– Välj vad som ska serveras,
vilka som ska bjudas och gör
inköpslistor. Gör en fördelning
på vem som ska göra vad och
när. 

Här gäller regeln att ”less is
more”, ett gott julbord har

ingenting att göra med antalet rätter. Men
Christer avslöjar några saker som inte får
fattas på hans julbord hemma hos famil-
jen; gravad strömming, några sillbitar
och knäckebröd. Skinka  och vörtbröd,
lutfisken, hemlagade köttbullar och
brunkål, det räcker gott!

Landsnora är en gammal kvar i Sollentuna,
där det ibland mals mjöl i Hembygdsförenin-
gens regi.  Brödet kan förstås bakas av annat
rågmjöl också.

Christer Lingström dukar
upp julmat i ny bok.

Ges ut av Ica bokförlag.

CER04022  05-12-12  08.44  Sida 22



idétidskriften C nr 4   2005 23

A V  M A U D  L I N D B L Å   

BAKNING
GLÄDJE & PASSION
”Brödälskare” av Henrik Francke
är en mycket charmig brödbok

Förutom härliga brödrecept
bjuder boken på möten med nio
passionerade och yrkeskunniga
brödälskare som på olika sätt
gjort bröd och bakning till en livs-
uppgift.

t En av dem är Erik Olofson, stenugns-
bagaren som byggde upp den första sten-
ugnen på Rosendals Trädgårdscafé och
därmed startade den stora vågen av sten-
ugnsbakning i Sverige.

Historien om hans väg till bagare och
evangelist för brödets konst är rolig att
läsa och som så ofta slås man av hur slum-
pen styr våra liv. I boken lär Erik Olofson
bland annat ut hur man sätter sin egen
surdeg.

Författaren Henrik Francke har gett
boken underrubriken ”En inspirations-
bok för hemmabagare”. 

Han är själv inget bakproffs även om
han brukar hävda att han har mjölet i blo-
det; på hans fars sida av släkten finns fyra
generationer bagare. Spännande upp-
täcktsfärder i släktingarnas bageri i Trel-
leborg hör till hans tidigaste barndoms-
minnen. Hans eget mat- och bakintresse
väcktes på allvar när han under ett år i
mitten på 90-talet arbetade som kock på
en isbrytare.

När han inte bakar arbetar han med
olika kommunikationsuppdrag inom
media och reklam. ”Brödälskare” är hans
första bok.

Brinner för bakning
De personer vi möter i boken brinner för
bakning på olika sätt.

På naturbageriet Sattva på Söder i
Stockholm jobbar blivande yogiska mun-
kar, deras bakning har en klart andlig
dimension – fast brödet blir högst världs-
ligt gott.

Kokboksförfattaren Mia Öhrn gillar
bakning så mycket att hon från början var
rädd att göra det till sitt yrke:

– Jag vågade nästan inte bli bagare.
Tänk om det skulle förstöra nöjet med att
baka på fritiden, berättar hon i boken.

Mias brödrecept är mycket kreativa. I
saffrangifflarna med röd pesto får jul-
kryddan saffran en ny innebörd. Gifflar-
na passar till exempel till pasta, kyckling-
rätter eller en fiskgryta.

Cheryl Lindblad, entreprenör och för-
fattare bjuder
bland annat på
en amerikansk
variant på kanel-
bullar – Ameri-
kanska Cinna-
mon Rolls.
Cheryl är född i
USA i en ameri-
kansk familj där
bakandet var en
central del av
livet. De ameri-
kanska baktra-
ditionerna har
hon tagit med sig
till Sverige.

Boken innehåller mest matbröd, men
det finns också ett kapitel med läckra
kakor, där de flesta recepten kommer från
Therese och Thomas på Kafé Fjäril i
Hagaparken.

Boken innehåller ett 30-tal recept. Det
är ingen omfångsrik bakbibel. Men den
äkta bakglädjen och den glada kreativite-
ten i intervjuer och recept gör att man
knappt kan vänta på att få sätta igång och
baka. Kylikke Temppo, Tusen och en
natt-bröd, blåbärsscones, Vigdis isländs-
ka flatkökur, citronkaka med sesam-
knäck  – bakbordet, here i come!

SAFFRANSGIFFLAR 
MED RÖD PESTO
(recept Mia Öhrn,
det blir ca 36 små gifflar)

500 g (drygt 8 dl) Vetemjöl Special
1 tsk salt
75 g smör
2 1/2 dl mjölk
25 g jäst
1/2 kuvert saffran
1 tsk socker
1 ägg
75 g röd pesto
ägg till pensling och finriven parmesanost 
att strö över.

Nyp ihop smöret med mjöl och salt i en
bunke. Värm mjölken till 37 grader och lös
upp jästen i den. Stöt saffranet fint med
socker i en mortel och rör ner i degspadet.
Slå degspaqdet över mjölblandningen, till-
sätt ägget och knåda ihop till en deg. Arbeta
degen ordentligt antingen cirka 5 minuter i
maskin eller 10 minuter för hand. Låt degen
jäsa övertäckt i cirka 50 minuter.
Arbeta degen lätt och dela den i tre bitar.
Kavla ut varje bit till en ganska tunn rundel
och skär varje rundel i tolv tårtbitar. Lägg en
liten klick röd pesto på den breda delen av
varje tårtbit och rulla ihop till en giffel – börja
från den breda änden och avsluta med snib-
ben. Lägg gifflarna på plåtar klädda med bak-
plåtspapper och låt  jäsa cirka 35 minuter.
Pensla med uppvispat ägg, strö över lite par-
mesanost och grädda i 225 grader i 10–12
minuter.

Henrik Franke inspirerar
hemmabakare i boken
Brödälskare.

Brödälskare är utgiven på B Wahlströms förlag.
På www.henrikf.com hittar du bland annat Henrik
Franckes brödblogg.
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Årets kockar lagar pasta i C

VÄSTERBOTTENOST-LASAGNE MED VILTSKAV OCH KANTARELLER

det här behövs till 4 pers

9–12 färska lasagneplattor

fyllning
1 gul lök
5 dl rensade gula kantareller eller 8 dl

trattkantareller
3 msk smör
2 förpackningar, ca 500 g 

fryst viltskav
3 dl vispgrädde
3 msk hackad persilja
salt, peppar

ostsås
4 msk vetemjöl
8 dl mjölk
2–3 msk smör
3 dl riven västerbottenost
salt, peppar

gör först fyllningen 
1. Skala och hacka löken. Dela stora
svampar i mindre bitar.

2. Hetta upp smöret i en stekpanna.
Fräs skaven fryst eller lite tinad i
omgångar på medelstark värme. Rör
om då och då. Ta upp skaven.
3. Lägg i löken och fräs 3-4 min. Till-
sätt svampen och fräs ca 5 min. Lägg
tillbaka skaven. Häll över grädden
och koka ihop. Blanda i persiljan.
Smaka av med salt och peppar.
4. Ostsåsen: Vispa ut mjölet med lite
av mjölken i en kastrull. Tillsätt res-
ten av mjölken och smöret. Koka upp
under omrörning och koka ca 5 min.
Rör ner 2/3 av osten och smaka av
med salt och peppar. 
5. Sätt ugnen på 225 grader. Bred ut
lite av såsen på ett djupt ugnssäkert
fat. Varva plattorna i tre lager med
fyllningen och ca 2/3 av ostsåsen i de
två mellanlagren. Bred ut resten av
såsen överst. Strö över resten av
osten. 
6. Gratinera mitt i ugnen ca 30 min
tills ytan fått vacker färg och lasag-
nen är lagom mjuk, känn med
provsticka. 

t Från Gripsholms värdshus
kommer en guldgräddad
lasagne med skogens smaker,
tillagad av Gert Klötzke,
Årets kock 1986. I fyllningen
som är mustig och aromatisk
finns det rikligt med viltskav
och kantareller. Västerbotten-
ost och grädde gör den fyllig.

– Jag ville laga en festlig
pastarätt som passar lika bra
att bjuda farmor på till lunch
som att servera till fin mid-
dag eller ta med på knytka-
las, säger Gert.

Gert Klötzke är känd som
professor vid Restaurangsko-
lan i Umeå, matambassadör
för Sverige, coach för svenska
kocklandslaget, som han lett
till två guld i OS och inte
minst kokboksförfattare med
favorittemat vilt.

– Fast jag är mest stolt över
titeln Årets kock, den gav
raketstart i karriären, upply-
ser den världsberömde kock-
en som nu för tiden är vd för
Gripsholms värdshus och
Hotel.

Här på värdshuset, som
ligger vackert vid vattnet i
Mariefred några mil söder
om Stockholm serveras ofta
pasta som mellanrätt på tre-
eller sexrätters menyer.  Själ-
va trodde vi att man äter
pasta som förrätt (primi piat-
ti) eller till huvudrätt (secon-
di piatti). Men visst vet våra
påhittiga kockar bäst.

– I min nya pastarätt, spe-
ciellt ”designad” för C ville
jag också visa att vilt och
pasta trivs utmärkt tillsam-
mans, säger Gert.

A V L E N A  S Ö D E R S T R Ö M
F O T O I N G V A R  E R I K S S O N

Gert Klötzke.
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