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» Sju av tio svenskar, inte minst ungdomar, tror att 
de skulle må bättre om de fick i sig mera fibrer.
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CENEN ÄR EN FJÄLLSTUGA i norra Dalarna en juni-
kväll i mitten på 1980–talet.

Floyd Paterson tar en skiva Gustafskorv, en lokal
produkt med hög status, från uppläggningsfatet och

tuggar lite misstänksamt. 
–Vad är det i?
–Hästkött, svarar hjälpsam dalkarl glatt.
Vilket utlöser en våldsam reaktion hos den muskulöse

boxaren. Spottande och fräsande kastar han sig ut genom
dörren och korvskivan hamnar i blåbärsriset.

–Äter ni hund också, frågar han med en rysning. 
Resten av kvällen håller han sig till rostbiff.
Varför berättar jag nu det här, om inte bara för att name-

droppa lite?
Jo, historien säger mycket om vanans makt när det gäller

mat.
I USA äter man gärna ko, men inte häst. I Sverige äter vi

häst och kräftor, men inte hund och skalbaggar. I andra län-
der äter man hund, orm, skalbaggar, gräshoppor, alger.

Människor har genom årtusendena ätit det som finns, vant
sig vid det och överlevt. Det man vant sig vid smakar gott. 

IDAG ÄR TILLGÅNGEN och valfriheten på mat i vår del av
världen närmast gränslös. Då blir det svårare. Andra kriterier
kommer in för vad som är den rätta kosten. Hur blir vi
smalast, friskast, äldst?

Det är klart vi ska bry oss om vad vi äter. Men var hittar vi
den optimala kosten? På stenåldern? I forskningslabbet? På
Kreta på 1950-talet?

Det kan rentav kännas som en lättnad när forskarna nu
konstaterar att det faktiskt inte spelar någon roll om du ban-
tar med den ena eller andra metoden. Äter du mindre energi
än du gör av med går du ner i vikt. Häpp!

Ps. Vad gjorde Floyd Paterson där? Jo, under några år på 80-talet
turnerade han och Ingemar Johansson runt och sprang maratonlopp
med/mot varandra, bland annat i Älvdalen. Den tidning jag jobbade på
då var en av arrangörerna till detta event.

TA EN SKALBAGGE TILL!
S
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BARKBRÖD

Lyxbröd
fullt med
antioxidanter

VIKABRÖD

Bakas 
som på 
farfars tid

MALAYSIA

Getkött 
och chili
i pannkakan

FIBRER

För hjärtat och  magen

FULLKORN

Friskare och
smalare 
danskar

M A U D  L I N D B L Å
C H E F R E D A K T Ö R
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I MARS 1989 kom första numret av Tidskriften C.
Den har följts av 80 tidningar till, alla med

fokus på spannmål, forskning, mat och hälsa.
Nu går vi in på den 21 årgången och firar med

att ge C ett nytt utseende. 
Innehållet är fortsatt detsamma – spännande

artiklar om forskning och nyheter när det gäller
spannmål, mat och hälsa i mycket vid bemärkelse.

C nummer 2, som kommer ut i juni blir vårt 
stora jubileumsnummer.

Inför jubileumsåret öppnar vi läsarnas tipsmail
och ber om tips och idéer.

VAD VILL DU LÄSA OM –  i nästa nummer och
framöver. Är det något du undrar över, saknar
eller vill se mera av. Vad är bra, vad kan du vara
utan?

Maila dina tankar till:
tidskriftenc@lantmannen.com
Under alla år har C haft en trogen, uppmunt-

rande och intresserad läsekrets. 
Nu vill vi ha er hjälp att göra tidningen ännu

bättre.

M A U D  L I N D B L Å , C H E F R E D A K T Ö R
I N G M A R  B Ö R J E S S O N ,  A N S V A R I G  U T G I V A R E

S M Å F R A L L A

I FEBRUARI begav sig Axa
Sports Club:s VM-team iväg
till Tjeckien för att laga god
och näringsrik mat till land-
slaget i längdskidåkning. I kyl-
bilen fanns 1 ton mat från Axa,
Kronfågel, Kungsörnen,
GoGreen med flera.

Två kockar, Pelle Lindius
och Jenny Fridlund, fanns på
plats och på sin blogg berät-
tade de om bråda dagar med
uppladdningsfrukostar, fi-
rarmiddagar och tröstbullar.

I tävlingarna var det både
framgång och motgång men i
kök och matsal var det idel
solsken.

Efter Anders Södergrens sil-
vermedalj firade man med en
middag bestående av scampi-
spett med chilicurry och som
varmrätt grillad majskyckling
med klyftpotatis mojorojosås

och salladsbuffé. Till dessert
kladdig chokladkaka med
grädde och hallon. Bloggen
avslöjar vidare att Charlotte
Kallas favorit som återhämt-
ningsmat är pannkaksrullar
med banan och Nutella samt
nybakat bröd.

Läs mer om maten på skid-VM på
www.Axa.se/sv/AXA-Sports-
Club/Langdskidor/Skid-VM-i-Tjeckien.

MAT FÖR SKIDSTJÄRNOR

De två kockarna, Jenny Fridlund
och Pelle Lindius hade ett ton
mat med sig i bilen.

Jag vill ha

Idétidskriften

som är gratis

F Ö R E TAG/O RGA N I SAT I O N :  

B E FAT T N I N G :

N A M N :

A D R ES S :

P O STA D R ES S :

Idétidskriften C, Lantmännen, Box 30192, S-104 25 Stockholm. |  E-post: maud.lindbla@lantmannen.com

� Ja tack! Jag har inte C men vill 
gärna ha den till adressen här intill

D U  S O M  R E DA N  H A R  C  S KA  I N T E S K I C KA  I N  D E N N A  KU P O N G !

� Nej tack! Jag vill inte längre ha
tidningen till adressen här intillC

NU VILL VI BLI ÄNNU BÄTTRE
C nr 1, 1989.

C

20
ÅR MED
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DET MESTA av havren som odlas i Sverige
används till foder. Men en tredjedel odlas
till livsmedel för användning inom landet
eller till export. Intresset för havre av hög
kvalitet som passar i livsmedel ökar i
världen och de svenska odlarna har goda
förutsättningar att producera eftertraktad
kvalitet. 

Man talar ibland om ett havrebälte som
sträcker sig från Kanada, Orkneyöarna,
Skottland till Skandinavien. I Ryssland
produceras stora kvantiteter och USA har
den största importmarknaden. Våra skan-
dinaviska förhållanden med relativt svalt
och fuktigt klimat och många ljusa timmar
på dygnet ger lättskalad havre med stora
jämna kärnor och vacker gyllene färg. Pre-
cis som gryntillverkarna vill ha den.

Havre för hälsa
Havren är högaktuell som hälsobefräm-
jande livsmedel. Varje vecka hittar man
nya produkter på hyllorna i livsmedelsbu-
tikerna. 

Det är dessa nya aspekter på havren
som gör den så intressant att jobba med,
menar Alf Ceplitis som sedan två år är
havreförädlare vid SW Seed i Svalöv. 

– Jag kastar mig över och provar allt jag
hittar, säger Alf Ceplitis entusiastiskt. Till
och med havrevinet, som jag fått av kine-
siska förädlare vi har utbyten med, gillar
jag! 

Liksom hos äpplen och päron finns det
olika sorter av havre. Varje sort har olika
egenskaper, reagerar olika på fältet och
har lite olika kvalitet i skörden. Det är ett

A V   D E S I R É E  B Ö R J E S D O T T E R

Havre
EN

VÄXANDE
NYTTIG
TREND

När jag frågar vår dotter Allis, fem år, vad som finns i det blå
havregrynspaketet svarar hon direkt: Havre till chokladbollar. 
Mmm, men vad kan man mer göra av havre, fortsätter jag sökande? 
Hon stoppar ner handen och smakar några gryn och säger: müsli! 

Allis, 5 år, gillar att göra chokladbollar med havregryn.Och hon vet att havre kommer från åkern.

C_NR_1_2009_montage_NY.qxd:C_2009  09-03-13  08.31  Sida 4



nr 1  |  2009 | 5C

aktivt och mycket tidskrävande arbete att
kombinera gener, att förädla fram nya
sorter med förbättrade egenskaper. 

Tålamod tålamod
Alf Ceplitis är Sveriges ende växtförädlare
med havre som specialitet. Han jobbar
systematiskt med att kartlägga genpoolen,
att korsa och göra urval i sitt material för
att hela tiden hitta förbättringar. Så
småningom odlas sorten  och testas mot
andra sorter på marknaden. Hela
processen tar mellan tio och femton år.

– Det är hård konkurrens och vår mark-
nadsledande sort till foder, Belinda, är
svårslagen, konstaterar Alf Ceplitis. SW
Kerstin heter sorten som tar över efter
Sang som länge regerat som grynhavre-
sort. För att duga att skalas, ångprepareras
och sedan valsas till gryn krävs att sorten
är lättskalad och har jämna, ljusa kärnor.
Den här säsongen kommer många paket
frukostflingor att innehålla sorten SW
Kerstin.

Att odla
Den tåliga havren har många fördelar för
lantbrukaren. I Sverige sås havre på våren
och kan odlas efter alla andra grödor efter-
som den sällan angrips av samma sjukdo-
mar. Odlingen börjar med att lantbrukaren
väljer sort. Ska det produceras foder eller
gryn? Vilken sort presterar bäst i mitt om-
råde?

För att lantbrukaren ska lyckas med
havren ska den sås förhållandevis tidigt på
våren. Havre behöver mycket vatten un-

der säsongen och ju tidigare man sår desto
längre hinner den växa innan en eventuell
torrperiod sätter in. Idag är det vanligast
att eventuellt kväve tillförs i samband med
sådden. Havre har en långsammare
utvecklingsrytm än till exempel vårkorn,
vilket gör att havren bättre utnyttjar det
kväve som mineraliseras under växtsä-
songen. Detta är en förklaring till ett bät-
tre resultat jämfört med korn vid ekolo-
gisk odling. 

Lön för mödan
– Förra årets säsong satte sorterna på
prov, berättar Alf Ceplitis. Det var mycket
försommartorrt och i många områden reg-
nade det ingenting från sådden i april till
efter midsommar. Trots detta repade sig
havren efter att regnet kommit och det fi-
na vädret senare på säsongen gav grödan
tid att mogna av, de svåra förhållandena
tidigare på säsongen till trots.

Solen har laddat plantorna via fotosyn-
tesen hela säsongen. Kärnorna är resul-
tatet. I augusti är det dags att bärga skör-
den som egentligen är plantans lagringsor-
gan till nästa vår. Vipporna vajar stilla över
fältet och luften är hög och klar. Kärnorna
sitter i småax som är samlade i en vippa i
stället för ett ax. Varje vippa har mellan 

50 och 100 kärnor som är mer eller min-
dre täckta med skal även efter trösknin-
gen. Det finns nakna typer, men dessa od-
las inte i stor skala. Halmen som samlas
efter tröskan är ofta lång, mjuk och gyllen-
gul. Den pressas till balar för att användas
till grovfoder eller som eftertraktat strö
till djuren.

Havrens renässans
Det är på åkern vi producerar havren som
sedan i olika former fyller våra skafferilå-
dor. Användningsområdena är många och
att äta havre ger positiva hälsoeffekter, det
är vetenskapligt dokumenterat. Hälso-
påståendet som får användas i marknads-
föringen är att produkter med havre min-
skar kolesterolvärdet i blodet.

I Skottland är havregrynsgröt fort-
farande en nationalrätt, som tydligen helst
ska ätas stående och gående. Ordet havre
förklaras i Samuel Johnsons berömda ord-
bok ”A dictionary of the English Lan-
guage” från 1755 som ”ett sädesslag som
man utfordrar hästar med i England, men
som i Skottland håller liv i befolkningen”.
Vidare återberättas att samme Johnson
svarat sin skotske vän James Boswell att:

– ”Så är också England känt för sina
hästar och Skottland för sina män!”

V Å R T  Y N G S TA  S Ä D E S S L A G
Havre är som övriga sädesslag ett gräs, men har en yngre historia än vete, korn och råg. Man menar
att de tidigaste spåren av havre i Europa lämnades under bronsåldern. Kulturerna kring Medelhavet
stötte på havre hos germanerna. I Sverige har havren haft en stor betydelse både som basföda och
för utvecklingen av lantbruket. När nyodlingen ökade under 1600-talet blev den relativt anspråks-
lösa grödan det naturliga valet. Senare under 1800-talet betalade inkomsterna av havreexporten
till framför allt England, moderniseringen av lantbruket och en rad sociala projekt runt om i Sverige.
Störst var exporten under 1870-talet då nära 250 000 ton skeppades årligen västerut. Exporten
minskade kraftigt när USA och Ryssland ett årtionde senare fick igång sina järnvägs- och båt-
förbindelser och kring sekelskiftet var de svenska guldåren förbi.

Åkermark i Sverige: 2 670 000 ha  |  Havreareal i Sverige: 230 000 ha  
Havreproduktion: ca 900 000 ton  |  Kvarn och övrig industri i Sverige: 100 000 ton  
Export kvarnvara: 200 000 ton  

Jag provar alla nya havreprodukter jag
kommer över, säger Alf Ceplitis som är
havreförädlare vid SW Seed.

900 000ton

Havren är högaktuell som hälsobefrämjande
livsmedel. Varje vecka hittar man nya produkter 
på hyllorna i livsmedelsbutikerna.’’
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PASTASALLAD
FÖR MAGEN…
4 portioner

400 g Axa Fiber Mage Penne 
mineralsalt 
1 purjolök 
200 g cocktailtomater 
1 gul paprika 
1 färsk broccoli 
1 msk rapsolja 
400 g kikärter
Dressing: 
2 tsk fransk senap 
2 msk rapsolja 
1 msk kapris 
1 msk vitvinsvinäger 
1 pressad vitlöksklyfta 
100 g fetaost

Koka pastan i lättsaltat vatten enligt 
anvisning på förpackningen.
Skölj, ansa och skiva purjolöken. Halvera
cocktailtomaterna. Strimla paprikan och
plocka broccolin. Fräs grönsakerna
hastigt i en stekpanna tillsammans med
rapsoljan (högst 5 minuter). Tillsätt
kikärterna.
Blanda fransk senap, rapsolja, kapris,
vinäger och vitlök. Häll över pastan och
rör om. Tillsätt grönsakerna och rör
hastigt om igen. Toppa salladen med 
fetaost. Servera med bröd.

ATTITYDUNDERSÖKNINGAR visar att kon-
sumenterna idag är medvetna om att
fulkorn och fibrer är hälsosamt. Många
väljer redan fullkorn. Fullkornspasta står
till exempel för en stor del av försäljning-
en av pastaprodukter, havregrynskonsum-
tionen ökar varje år och bröd innehåller
alltmer fullkorn.

Ändå visar statistiken att svenska folket
bara får i sig hälften av det dagliga intag av
25–35 gram kostfiber som rekom-
menderas. Och sju av tio svenskar, inte
minst ungdomar, tror att de skulle må bät-
tre om de fick i sig mera fibrer.

Nu kompletteras fullkornsutbudet med
livsmedel, som innehåller olika fiberbland-
ningar för olika behov.

– Det är spetsprodukter, framtagna av
Lanmännens eget forsknings- och utveck-
lingsteam. Vi tar vara på deras unika egen-
skaper på fiberområdet för att gå ett steg
längre, säger Ola Envall, utvecklingschef i
Lantmännen Cerealia.

Magproblem vanligast
Lantmännen Food R&D har arbetat under
flera år med att ta fram de speciella fiber-
blandningarna för magen respektive hjär-
tat. Utgångspunkten har varit de forsk-
ningsrön som idag finns om hur fibrer
fungerar i kroppen och hur de påverkar
hälsan.

Sedan något år tillbaka finns fiberbland-

ningen för mage i bröd som säljs under
varumärket Schulstad i de skandinaviska
länderna.

Nyligen lanserade Lanmännen Cerealia
en serie produkter med namnet Axa Fiber.
Det handlar om pasta, mjöl och frukost-
produkter, som fått extra laddning av
speciella fiberblandningar. En med inrikt-
ning på magen, den andra på hjärtat.

Att man valt just dessa beror på att mag-
problem är svenskarnas största hälsopro-
blem. Mer än varannan svensk har pro-
blem med magen i någon form.

När det gäller hjärtat är nästan varan-
nan person mellan 36 och 55 år orolig för
sitt kolesterolvärde.

Och de allra flesta vill hellre förbättra
sin hälsa med mat än med medicin.

Reglerna är stränga för vad man får sä-
ga, men Mats Larsson, forskningschef i
Lantmännen konstaterar  att de goda
egenskaperna hos fibrer är väl belagda. 

– Bra balans påverkar hela kroppen,
säger han.

Prebiotiska fibrer
Axa Fiber Mage innehåller fibrer från
cikoriarot, korn och majs.

Det är ett nytt grepp för att få bra balans
i mage och tarmar. Mycket har skrivits och
sagts om probiotika ”goda bakterier” de
senaste åren, och det finns en uppsjö av
produkter med goda bakterier för magen

Spaghetti för magen – müsli för hjärtat.
Nu lanseras livsmedel med specialdesignade
fiberblandningar, som ger olika typer av hälsofördelar.

MAGKÄNSLA EL L
Fibrer

A V  M A U D  L I N D B L Å
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…OCH FÖR 
HJÄRTAT
4 portioner

400 g Axa Fiber Hjärta Fusilli
mineralsalt
1 msk gurkmeja
1 kruka basilika
100 g soltorkade tomater
2 msk rapsolja
2 vitlöksklyftor
1 pkt saffran
1 msk vitvinsvinäger
mineralsalt 
1 dl svarta oliver
färsk spenat
400 g varmrökt lax

Koka pastan i lättsaltat vatten tillsam-
mans med gurkmeja enligt anvisningen
på förpackningen. Strimla basilika och
tomater. Värm en stekpanna och tillsätt
rapsoljan. Fräs pressad vitlök och saffran
i någon minut. Tillsätt vinäger och mine-
ralsalt.
Blanda den kokta pastan med dressing-
en. Tillsätt basilika, tomater och oliver.
Dekorera med färsk spenat. Servera med
varmrökt lax.

på butikshyllan och i mejeridiskarna.
Här handlar det istället om att bidra

med näring till de ”goda bakterier”, som
redan finns i magen. Tillväxt och förök-
ning av de goda bakterierna gynnas, sam-
tidigt som ”onda bakterier” (patogener)
får sämre förutsättningar och minskar,
både i tillväxt och i antal.

Huvudkomponenten i fiberblandningen
är inulin, en väldokumenterad kostfiber,
med prebiotiska egenskaper, som fram-
ställs från cikoriarot. Det är en relativt lös-
lig kostfiber, som fermenteras i tjocktar-
men.

Det är inte bara i Norden som fiberin-
tresset växer. I Nederländerna finns till
exempel ett prebiotiskt bröd som in-
nehåller inulin och som sedan 2003 får
marknadsföras med ett hälsopåstående,
som säger att en viss mängd av brödet är

gynnsam för en bra bakterieflora och funk-
tion i tjocktarmen.

Det finns ingen exakt rekommenderad
mängd för intag av prebiotika, men olika
studier har visat att intag från fyra gram
fiber har prebiotiskt effekt.

Havre för hjärtat
Axa Fiber Hjärta är en kolesterolsänkande
fiberblandning som bygger på havre. Ända
sen havrekliboomen nådde Sverige i slutet
av 1980-talet har intresset för havre och
havreprodukter hållit i sig. Senare forsk-
ning har stärkt sambandet mellan havrens
fiber, betaglukan, och sänkta koles-
terolvärden. Man har också visat samband
mellan betaglukan från korn och sänkta
kolesterolvärden.

Axa Fiber Hjärta innehåller en bland-
ning av lösliga fibrer från havremjöl,
havrekli och torkat havreextrakt.

Så här fungerar det: Betaglukaner bildar
i tarmen tillsammans med vatten en gelé-
liknande blandning som gör det svårare
för kroppen att ta upp kolesterol och fett.
På så sätt blir kolesterolhalten i blodet 
lägre.

Vetenskapliga studier visar att tre gram
betaglukaner per dag kan sänka ett förhöjt
kolesterolvärde.

Mer information finns på:
www.axafiber.se

L LER HJÄRTESAK
Statistiken visar att 
svenska folket bara

får i sig hälften av det dagliga
intag av 25–35 gram kostfiber
som rekommenderas. 
’’
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”BARKMJÖLET blandades vid användning-
en med något mjöl av korn eller råg eller,
om sådant ej fanns att tillgå, med agnmjöl.
Därav bakades nu bröd eller kokades
välling och gröt. Barkbrödet ’såg gult och
fint ut som hvetebröd’ och enligt en gam-
mal författare ’smakade det ganska bra och
var nyttigt för magen’. En senare tid har
nog en annan mening därom.”

Så skriver Erik Modin i Gamla Tåsjö, ett
bygdeepos från Ångermanlands inland.
Beskrivningen är en av många från nöd-
åren 1867–68, då barkbröd senast åts i
större utsträckning över landet.

Dyrt och exklusivt
Brödets vanrykte är inte bara psykologiskt
betingat. Under svagår skördades barken
när nöden var störst, inte på våren när

tallen savade och barken var
som nyttigast och godast.
I dag hittar man barkbröd i de-
likatessbutiker, saluhallar, lant-
handlar och gårdsbutiker. Pro-
duktionen är småskalig och det
myckna arbetet med att få fram
mjölet gör brödet dyrt; ett
paket med 10–12 skivor knäcke
kostar 50–60 kronor.

För sådär 15 år sedan var
läget annorlunda. Bark fanns inte att tillgå,
men ändå fick Helena Forsén från Piteå
upp ögonen för den.

– Jag var sjuk och blev intresserad av
antioxidanter, flavonoider. Min bror jäg-
mästaren tipsade mig om en finsk artikel
om barkens nyttighet, berättar hon.

– Finska försvaret undersökte på 

70-talet alternativa näringskäl-
lor. Tallens innerbark hade ext-
remt höga halter av antioxo-
danter, främst katekiner och
epikatekiner.

Av en ren slump hade också
hennes barndomsvän Ingela
Bergman kommit att intressera
sig för tallbark. Som arkeolog
och chef för Silvermuseet i Ar-
jeplog forskar hon kring det

samiska kulturlandskapet i samarbete
med ekologer, bland annat om växtfödan.
Barken var en avgörande näringskälla i det
bistra klimatet, en stapelvara. Men något
bröd bakade inte samerna.

– Man har lufttorkat eller rostat barken
i särskilda anläggningar så att den blir torr
och får rätt konsistens. Sedan har barksjo-

Lågkonjunktur – betyder det att barkbrödets tid är kommen? Nej, i dag är det ingen nödföda
utan en lyxvara såld i delikatessbutiker. Men den nyttiga barken borde få större spridning,
tycker barkbrödsprofeterna.

A V M AT S  K A R L S S O N

Barkbröd
FRÅN NÖDBRÖD TILL LYXVARA

Barkbrödet bakas så: när barken är avskalad, torkas han, tröskas, males, siktas,
lägges i baktråget utan jäst, slås på kokhett vatten, arbetas, bakas till tunnbröd;
med malna, dock nysiktade agnar att han desto bättre må hänga ihop, varför 
ock jästen uteslutes. Av samma mjöl kokas också gröt.      LINNÉS RECEPT FRÅN DALARESAN 1734

C

’’

Helena Forsén.

B A R K  S O M  M AT  G E N O M  T I D E R N A :
Äldsta barktäkten, 3000 år, hittad på trädstam i myr utanför Arjeplog.
Bark har hittats i vikingagravar, vilket tyder på att den skattades högt.
Långt in i vår tid har samer, sibiriska folk och indianer använt bark som mat.
Bark från flera träslag har ätits, men tall är i särklass vanligast.
Barkbröd åts i stor skala senast under nödåren 1867-68.
Fick renässans för drygt tio år sedan när bönder i norra Finland började ta fram barkmjöl.

KÄLLOR: HELENA FORSÉN, INGELA BERGMAN
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ken krossats till flingor som blandats i till
exempel blodvälling och köttsoppor, säger
Ingela Bergman.

Småskaligt kuriosum
Barkmjöl säljs i dag av bondekooperativet
Finnpettu i norra Finland, som startades
1999 med EU-stöd. Några bageriföretag
har genom åren testat att göra barkbröd,
men det har sålt för dåligt. Däremot bakas
det småskaligt, bland annat av Härjedals-
bröd i Lillhärdal som gör ett barkknäcke
smaksatt med enbär.

– Vi håller på med historisk mat i hu-
vudsak. Det finns ju inget egentligt behov
av barkbröd, det är ett kuriosum, säger
ägaren Sören Lindvall.

Ändå ökade försäljningen i fjol med
drygt 40 procent, enligt företaget. Kanske
är det tron som försätter berg, för i grun-
den är Sören Lindvall teolog!

Annars bakas barkbröd mest i stu-
gorna. I Nordingrå vid Höga kusten
bor Ingrid Ölund, eller Skogs-Hilda
som hon kallar sig och sitt före-
tag. Hon är skogsägare och
barkbrödet kom hon på för tio
år sedan som en kul grej
till Noliamässan. Nu är
barkbröd och sav-
knäcke två populära
inslag i hennes sorti-
ment.

Ingrid Ölund har låtit tes-
ta barkens näringsinnehåll och
fått de höga halterna av bland annat
antioxidanter, järn, spårämnen och
kostfibrer bekräftade.

Användningsområdena är många. 
I Finland har exempelvis en charktill-
verkare gjort korv där konserverings-
medlet nitrit ersatts med barkmjöl.

Nyheter i motvind
I Dalarna fann Helena Forsén en
frände i Ingemar Eriksson som
stöttade pigga projekt i Vans-
bro kommun. Här har bark-
brödet också en lång tradition.
Linné beskriver det i sin
Dalaresa 1734 (se ruta intill)
och bark skördades flitigt under
nödåret 1838, som drabbade
landskapet mycket hårt.

1998 gav Dalarnas museum ut den
kulturhistoriska kokboken Dalmål –
från barkbröd till björnstek. Men FO

TO
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Ingrid Ölund, Skogs-Hilda 
har barkbröd i sortimentet.

Ingemar Eriksson söker framtidens lös-
ningar.

– Det är mycket handarbete att få fram
mjölet. Jag vill göra det mer rationellt, hit-
ta en metod att få fram det mekaniskt.
Men tyvärr gick det inte hem hos läns-
styrelsen att skapa ett projekt.

I stället vände han sig till Swedish
Match, där labbet gjorde ett lyckat snus
som dock fick tummen ner av marknads-
avdelningen.

– Trist. Det skulle ha blivit en nyttig
prilla med antioxidanter, fibrer och

allt.
Även om de anser att tiden är

mogen bedriver barkens pro-
feter fortfarande en mission i
motvind. Helena Forsén har
blivit både uppkörd och
slutkörd under sin decen-
nielånga odyssé som agent
för Finnpettu. Men trots att
hon knockats gång på gång
kommer hon igen.

– Jag drivs av idéer och vi-
sioner. Det gör aldrig storföre-
tagen, säger hon.

– Någon kommer att bli rik
på det här. Men det är inte
jag.

nr 1  |  2009 | 9
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Välj fullkorn först – det är
slagordet i den stora fullkorns-
kampanj som precis startat i
Danmark. En ny logotyp hjälper
konsumenterna att hitta till
fullkornsprodukterna.
EN GÅNG VAR DANSKARNA mycket bra på
att äta fullkorn, det var det danska råg-
brödet som höll konsumtionen uppe. Men
så är det inte längre. Idag får 94 procent av
den danska befolkningen för lite fullkorn,
enligt den rekommendation som
tagits fram inför kampanjen.
Framför allt är det ungdomar
som slutat äta fullkorn. 

–Det är viktigt att danskarna
äter mer fullkorn. Det är inte
bara mycket mer vitaminer och
mineraler i fullkorn. Det mättar
samtidigt mer och kan därmed
vara effektivt i kampen mot fet-
ma. Jag hoppas kampanjen ska
bidra till att göra skillnad för vår
hälsa, sa fødevareminister Eva
Kjer Hansen när kampanjen
startade.

Kändisar blir ambassdörer
Fullkornskampanjen har bred förankring i
det danska samhället. I det så kallade Full-
kornspartnerskapet deltar myndigheter,
hälsoorganisationer, intresseorganisation-
er, detaljhandel och en rad livsmedelspro-
ducenter.

Kampanjen pågår till 2011. Men hela
året före den officiella starten 1 januari
2009 arbetade man med att lägga en

vetenskaplig grund för kam-
panjens fullkornsrekommen-
dation, utbilda näringsfysio-
loger och dietister om fullkorn

och utveckla nya och bättre fullkornspro-
dukter. Dessutom kommer en rad kända
danskar att vara fullkornsambassadörer.

Kostråd om fullkorn
Idag ingår fullkorn i de åtta officiella dans-
ka kostråden. Rekommendationen är att
välja fullkorn färst både när det gäller
frukostprodukter, bröd, ris och pasta.

Den mängd som rekommenderas är
minst 75 g fullkorn per dag för en frisk
vuxen. För barn, gamla, eller andra som
äter lite, till exempel för att gå ner i vikt,
rekommenderas 40–60 gram.

Partnerskapets vision är att främja
folkhälsan genom att få danskarna att äta
mer fullkorn.

För att nå dit gäller det att öka tillgäng-
ligheten för fullkornsprodukter och sprida
kännedom om fullkornets hälsosamma
verkan.

Det måste vara lätt att hitta fullkorns-

SKA GÖRA DANSKARNA 
FRISKARE OCH SMALARE

Förr var det mörka grova
rågbrödet den stora fullkorns-
källan. Idag finns det en rad nya
råvaror och produkter som också
innehåller fullkorn,

Fuldkorn 
hjælper til et 
sundere liv

’’

C_NR_1_2009_montage_NY.qxd:C_2009  09-03-16  12.43  Sida 10



k rn

nr 1  |  2009 | 11C

S V E N S K A  K O S T R Å D
De svenska kostråden från Livsmedelsverket
innehåller också rekommendationer om att äta
mer fullkorn. Det här är de fem svenska kostrå-
den.

1. Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om
dagen. Det motsvarar till exempel tre frukter
och två rejäla nävar grönsaker.

2. Ät bröd till varje måltid gärna fullkornsbröd
3. Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel
4. Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan
5. Använd gärna flytande margarin eller olja i

matlagningen.

I de svenska näringsrekommendationerna be-
tonas vikten av att äta mer av kolhydrater från
fulkornsprodukter och mindre av sockerrika
livsmedel. Det handlar om att välja fullkorn när
det gäller bröd, flingor, ris och pasta. Exempel på
en lagom mängd att äta per dag är 1–2 portioner
ris eller pasta, 1 portion flingor och 6–8 små
brödbitar.

D A N S K A  K O S T R Å D  ( K O S T K O M P A S S E N )
I Danmark har man samlat de åtta officiella
kostråden i Kostkompassen, som visar vägen
till ett sundare liv.

1. Ät frukt och grönt– 6 om dagen
2. Ät fisk och fiskpålägg flera gånger i veckan
3. Ät potatis, ris eller pasta och fullkornsbröd

varje dag
4. Var sparsam med socker – särskilt från läsk,

snask och kakor
5. Var sparsam med fettet – särskilt från

mejeriprodukter och kött
6. Ät varierat och behåll normalvikten
7. Släck törsten med vatten
8. Var fysiskt aktiv minst 30 minuter om dagen.

…gör dig mätt. Nya undersökningar visar att
fullkorn mättar bra. Det innebär att du äter
mindre och får lättare att hålla vikten. Dessu-
tom är fullkorn bra för matsmältningen och
håller magen igång.

…förebygger sjukdomar. Fullkorn inne-
håller många vitaminer, mineraler och andra 
hälsofrämjande ämnen och är en del av en kost
som minskar risken för livsstilssjukdomar som
diabetes, hjärtsjukdomar och cancer.

…är hela kornet. Hela spannmålskärnan
med skal, grodd och allt, ska ingå för att en rå-
vara eller produkt ska få kallas fullkorn. Det är
helheten som gör sundheten. Sen spelar det
ingen roll om kärnorna är intakta eller till exem-
pel malda till mjöl.

75g
Fullkorn

=

…eller …eller

produkter om konsumtionen ska öka.
Livsmedel som godkänns enligt de kri-
terier Partnerskapet satt upp får använda
fullkornslogon.

En av medlemmarna är Lantmännen
Unibake, Europas största producent av
fryst bröd.

– Som partner i fullkornskampanjen
beslutade vi att utveckla ett helt nytt sorti-
ment av fullkornsprodukter under varu-
märket Hatting, berättar Martin Hansen,
försäljningschef för detaljhandel i Lant-
männen Unibake Danmark.

I januari lanserade man ett frukostbröd
med fullkorn, som omedelbart blev en
försäljningssucé. I maj kommer en mini-
baguette och en vitlöksbaguette med full-

korn. Intresset från handeln är redan
rekordstort.

En annan medlem är Lantmännens
Schulstad, som bakar färskt bröd. I livsstils-
magasinet ”Simpel sundhet” sprider man
kunskap om fullkorn.

Förr var det mörka grova rågbrödet den
stora fullkornskällan. Idag finns det en rad
nya råvaror och produkter som också in-
nehåller fullkorn, till exempel bröd bakat
med ”vitt vete”, som har det vanliga vete-
brödets ljusa färg, men innehåller dubbelt
så mycket fibrer.

Fullkornspasta, fullkornsmüsli och full-
kornsflingor är andra exempel på nya full-
kornsprodukter.

M A U D  L I N D B L Å
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Det är stor skillnad på fullkornsmjöl och siktat
mjöl.

Fullkornsmjöl innehåller mycket mer kostfiber
och mycket mer av andra hälsosamma ämnen
som vitaminer, mineralämnen och så kallade bio-
logiskt aktiva ämnen.

Intresset växer nu för de biologiskt aktiva äm-
nena, som bland annat kan fungera som antioxi-
danter och skydda cellerna i kroppen. Antioxidan-
ter nämns oftast i samband med frukt, bär och
grönsaker med starka färger, men de finns även
i fullkorn, där de samverkar med vitaminer, mine-
ralämnen och kostfibrer och har betydelse för
hälsan.

Biologiskt aktiva ämnen i cerealier är bland
annat fytinsyra, lignaner, tokoferoler,
tokotrienoler, flavonoider, ferulasyra och kaffesyra.
I havre finns avenantramider.

Lignaner finns i grönsaker och frukt, men även
i fullkornscerealier och linfrö. Flavonoider och
isoflavonoider finns i cerealier, te, frukt, baljväx-
ter, vin, soja och grönsaker.

HUVUDPROJEKTET blir en
studie i Göteborg i höst, där
200 unga kvinnor med hög
respektive låg järnstatus ska
få äta fullkornsbröd under en
längre period, för att se hur
deras järnstatus påverkas. 

Bröden ska bakas på olika
sätt precis som i den studie,
som ligger till grund för
försöken.

Malin Barman har gjort
examensarbetet vid
Chalmers tekniska högskola,
som handlar om järntillgäng-
lighet hos fiberrika fullkornsbröd.

I fullkornsmjöl ingår alla delar av
sädeskärnan och nivåerna av mineraläm-
nen, fibrer, antioxidanter och vitaminer
är höga. Järnet finns alltså där, men fytat,
en lagrings-molekyl, som finns i det yttre
skalet på kärnan, binder järn och andra
mineraler, och gör dem mindre tillgäng-
liga i matsmältningen.

Syftet med studien är att
undersöka hur järnupptaget
från fullkornsbröd påverkas
av att bröden bakas på olika
sätt.

Surdeg och maltsirap
Två bröd gav tydligt högre
järnupptag än de andra. Det
var surdegsjäst bröd och
bröd som bakats med skåll-
ning som förbehandling
och tillsats av maltsirap.

Malin Barman nämner
flera tänkbara skäl till att

surdegsjäsning ger ett så högt järnupp-
tag.

• Organiska syror i degen sänker pH
och aktiverar det enzym som bryter ner
fytatet. 

• Mjölksyrabakterier i surdeg bryter
ner strukturer och ökar andelen tillgäng-
ligt järn i brödet.

M A U D  L I N D B L Å

Texten är översatt från Thompson LU: Potential health benefits of
whole grains and their components. Contemp. Nutr. 1992;17

Fullkornsbröd är nyttigt och bra på många sätt. Men ett problem är att fytat i
fullkorn kan hindra mineralupptaget i kroppen. 

Nu visar en ny förstudie att bröd bakat med surdeg ger mer tillgängligt järn
och ett högre järnupptag.

Surdeg och 
maltsirap

ÖKADE 
JÄRNUPPTAGET 

FRÅN FULL-
KORNSBRÖD  

Fullkornsmjöl av vete    Siktat 
(Grahamsmjöl) vetemjöl

Kli % 14 <0,1
Grodd % 2,5 <0,1
Kostfiber, totalt % 13 3
Olösliga kostfiber % 11,5 1,9
Lösliga kostfiber % 1,1 1,0
Protein % 14 14
Fett % 2,7 1,4
Stärkelse och socker % 70 83
Mineralämnen totalt % 1,8 0,6
Vissa mineralämnen

Zink μg/g 29 8
Järn μg/g 35 13
Selen μg/g 0,06 0,02

Vissa vitaminer
Vitamin B–6 mg/g 7,5 1,4
Folsyra mg/g 0,57 0,11

Fenoliska ämnen
Ferulasyra mg–2/g 5 0,4
tokotrienol μg/g 32,8 5,7

Fytinsyra mg/g 2,9 0,1

Stor skillnad på
fullkornsmjöl
och siktat mjöl

Malin Barman har gjort
examensarbetet vid
Chalmers tekniska
högskola.
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Malaysia
PANNKAKSINSPIRATION FRÅN

Den malaysiska pannkakan, roti canai, kan
fyllas med nästan vad som helst, ätas när
som helst och smakar ljuvligt. 

A V  J E A N E T T E  B E R G E N S TA V |   F O T O : PAT R I K  B E R G E N S TA V
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TROTS SPÄNNANDE krokodilshower och
Langkawis vackra vyer så börjar det bli lite
grinigt i hyrbilens baksäte. Blodsockerhal-
ten är låg och magarna kurrar. Så vi gör
som malaysierna själva när de är sugna på
något snabbt, gott och mättande. Svänger
in vid första bästa ”mamak stall” och
beställer roti canai – den malaysiska
pannkakan som praktiskt nog kan fyllas
med nästan vad som helst, ätas när som
helst och smakar ljuvligt.  

Stället vi stannar vid har inget namn.
Det är bara ett enkelt litet matstånd mitt i
en rad av hus längs vägen upp mot Gunung
Raya, öns högsta berg. Några barn leker
farligt nära vägkanten och en hund betrak-
tar lojt en höna som spatserar förbi. Klock-
an är fem på eftermiddagen och än så
länge är det lite tidigt för mat, åtminstone i
lokalbefolkningens tycke. Bara ett av de tio
plastborden bakom det lilla matståndet är
upptaget. Där sitter några äldre män och
spelar ett spel medan de doppar sina roti i
stark kycklingsås.

Kokosmjölk och ankägg
Vid den runda järnhällen står Ashika och
steker roti. En skylt med handskrivna pris-
er visar att en roti canai kostar 0.60 ringit
(ca 1.30 kr) och att den tjockare varianten
Roti Arab går på 1.60 ringit ( ca 3.50 kr).
Matbåset är hopsnickrat av trä och har ett
blått plåttak som ser nytt ut. Stenskivan
där Ashika med flinka fingrar plattar ut
varje degboll innan hon svingar den ett
par varv i luften tills den blir pannkaksstor
och lövtunn, är blank och ren. Hon
plockar upp ett av äggen ur en korg och
knäcker det rakt över degen. Skivar en ba-
nan och viker ihop degkanterna till ett
prydligt paket som sedan steks på den heta

hällen, över eldslågorna. Den stora
gasolflaskan som står på marken bredvid
skulle knappast uppfylla svenska säker-
hetskrav. 

Våra roti slinker snabbt ner och vi
beställer en omgång till. När barnen själva
får välja blir det förstås Roti Milo, en
pannkaka med chokladpulver. Själv tar jag
en Roti Kaya och Ashika klickar på den
syltliknande kayan som består av kokos-
mjölk och ankägg och har fått sin speciel-
la, söta smak av socker och kokta löv ifrån
pandanträdet, ett vanligt fruktträd i Syd-
ostasien.  

När himlen börjar färgas orange över
palmerna fortsätter vi vidare upp mot
bergstoppen.  

På tillbakavägen ser vi att den lilla roti-

serveringen tänt upp kulörta ljusslingor
och det sitter gäster vid de flesta borden.
Här ute på landsbygden är det vanligt att
ett mamak stall öppnar tidigt på morgonen
för att servera frukost-roti. Sedan stänger
de under dagen och tänder elden under
järnhällen sent på eftermiddagen för att
servera nystekta roti ända fram till mid-
natt. 

Getkött och chili 
Vid en av Langkawis mest turistbesökta
stränder, Pantai Cenang, är det annorlun-
da. Där har byns bästa roti–ställe
”Restoran Almaz” kundunderlag nog för
att ha öppet från tidig morgon till en bit
inpå småtimmarna. 

Hameed är restaurangens omtalat duk-

Många börjar dagen 
med en roti. Vanliga

fyllningar är ägg, ost, lök och
banan eller en mix av dessa.
Det är heller inte ovanligt att
man väljer en roti med
sardiner eller het curry till
frukost.

En matigare roti-variant kallas för murtabak.
Här förbereds fyllningen, en blandning av 
kryddig sås, hackat getkött, lök och chili.

Rotin steks på en stor järnhäll som värms över
öppen låga. 

Malaysia

’’

”Standardrotin” är en naturell roti canai som man river i bitar och doppar i stark fisk- eller kyck-
lingsås, som serveras i en liten skål vid sidan av. Här slevar Ashika upp sås i en plastburk att ta med. 
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Roti Canai är en omåttligt populär rätt i
Malaysia. Degen består av ghee (klarat smör),
vetemjöl, vatten och salt. En del tillsätter
också ägg eller söt mjölk i degen. Den perfekta
rotin är tunn, lite fluffig på insidan men krispig
på utsidan.  

Många börjar dagen med en roti. Vanliga
fyllningar är ägg, ost, lök och banan eller en
mix av dessa. Det är heller inte ovanligt att
man väljer en roti med sardiner eller het curry

till frukost. Den som har tid att slå sig ner väl-
jer ofta den naturella rotin, roti canai, och
doppar den i någon form av currysås eller
gryta. En matigare form av roti är en murtabak
med kyckling-, get- eller nötkött. 

Roti säljs ofta i ”mamak stalls” små stånd
som byggts upp i ett gathörn eller invid vägen. 

Att gå med familj, släkt eller vänner till ett
mamak stall och ta en bit mat tillsammans på
kvällen har blivit ett självklart sätt att umgås

för många malaysier. I städer samlas ofta flera
mamak stalls vid samma plats, ibland i anslut-
ning till en marknad. Då sitter hundratals
människor, både vuxna och barn, på rad vid de
hopfällbara borden och plaststolarna och äter
roti eller satay och dricker färskpressade juicer
ur höga glas med sugrör. 

Ett vanligt pris på en roti canai är 0.90 rin-
git, vilket motsvarar ungefär två svenska kro-
nor.

L A N G K A W I  
Strax nordväst om den malaysiska halvön
ligger Langkawi som egentligen består av
104 öar (99 vid högvatten). Huvudön är
grön och kuperad och har flera vackra strän-
der. Hela ön är en tax-free zon och är ett av
landets mest besökta turistparadis.  

tige ”roti man”. Han lyfter på handduken
och tar upp en färdig degboll ur den röda
plasthinken, doppar fingrarna i olja och
plattar ut degen med handflatan innan han
med skickligt handlag svingar den ett varv
i luften, daskar degen i bakbordet och
svingar den igen. Efter fem luftturer är
den runda degen stor och lövtunn. Det är
lätt att förstå varför roti canai ibland kallas
för ”det flygande brödet”.  

– Under högsäsong gör jag ungefär 400
roti på en dag så det är klart att jag hinner
träna en del. Jag bränner mig aldrig, för-
klarar Hameed och skär, med minen hos
en konstnär vars verk inte är riktigt fullän-
dat, bort ett par kanter på en roti som inte
är tillräckligt rund. 

Sedan sätter han igång med en matigare
variant av rotin, en murtabak kambing.
Han hackar getkött, lök och chili. Knäcker
ett ägg och häller på en sked med orange
sås ifrån en gryta, rör ihop blandningen i
en skål och fräser det på stekplattan.
Sedan lägger han köttblandningen på
rotin, viker in degkanterna och lägger det
lilla matpaketet på värmen igen. När den
är färdiggräddad är den sexkantig och
tjock. 

Här läggs en getköttsröra med 
bland annat  chili, ägg och lök på
degen som kommer att bli en
murtabak kambing. Hameed på
Restoran Almaz på Langkawi gör
ungefär 400 roti på en dag.

R O T I  C A N A I  B E T Y D E R ,  F R I T T  Ö V E R S AT T,  K N Å D AT  B R Ö D  
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Med hjälp av brevväxlingen med föräldrarna, fotoalbum och minnen som biljetten till Ingo 
Johanssons match mod Eddie Machen på Ullevi har författaren Håkan Boström återskapat 
stämning och miljöer från Göteborg år 1959.

KONDITORYRKETS 
KONSTART

DOKUMENTERAS
I NY ROMAN

Bagaren
SOM BLEV FÖRFATTARE

C
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AV ÄRENDET BOSTRÖM blev en aspirant på
arbetsförmedlingen, senare handläggare
på länsarbetsnämnden, så småningom på
halvtid för att han skulle kunna ägna sig åt
det författarskap som nu resulterat i över
40 böcker, mest romaner, och många lit-
terära priser.

Att ta jobb på någon fabrik i smestan var
inte att tänka på. Håkan Boström fick höra
av sin pappa: ”Bli inte soträv”, föräldrars
vanliga varning till den yngre generatio-
nen på den tiden.

Ett annat arv hemifrån är litteraturen.
Böcker var självklara.

– Min farmor läste poesi med sitt
förstoringsglas hela nätterna. När jag än
såg henne, satt hon och läste Fröding och
Ferlin.

Beska bullar
När Håkan Boström debuterade 1972 med
den samhällskritiska diktsamlingen ”An-
teckningar från ett protokollfört möte”,
blev uppmärksamheten stor i radio och tv.
Dagens Nyheter formulerade rubriken
”Bagare Boström bakar beska bullar.”

Nu träffas vi en dag i Stockholm. Han
kommer med tåget från Eskilstuna. På vår
promenad från Centralen passerar vi nå-
got enstaka konditori och desto fler
näringsställen med varierande utbud av
kaffe latte. Vi slår oss ner på Teatercaféet i
Kulturhuset.

Det blir ingen besk bulle. Författaren
väljer med viss omsorg ett muffin, vars in-
nehållsdeklaration lovar varierad fyllning.

Den visar sig bestå av små bitar av äpple.
Vad hade du valt 1959 när du gick kondi-

toriskolan i Göteborg?
– Skulle jag ha festat, hade det nog blivit

Bräutigams och en likörbiskvibakelse. Det
var mycket uppblåst grädde på den tiden.

Konditorskola
Sådana inslag i livet som mjöl och miljö,
relationer och resor, översitteri och önske-
drömmar är förädlade och gestaltade i
Håkan Boströms böcker. Denna mix är tyd-
lig också i hans senaste roman, den delvis
självbiografiska Kristyrhuset, som huvud-
sakligen utspelas på yrkesskolan för kon-
ditorer.

Scenerna från undervisningen
är konkreta. De handlar till exem-
pel om konsten att få ingredienser
att inte skära mot varandra. Det
hela blir en dokumentation av ett
yrkets konstart som få tycks efter-
fråga i en tid av djupfrysta kanel-
bullar och bake off i närbutiken.

Mot den bakgrunden är han inte
beredd att instämma i påståendet
att det numera finns en övertro på
naturliga råvaror.

– Åren efter skolan blev det mer och
mer pulver och vatten. Nej, jag tycker att
det ekologiska medvetandet har kommit
sent. Naturliga råvaror har mänskligheten
i alla tider livnärt sig på, säger han och
överröstas tillfälligt av högtalarrösten 
om att ytterligare en pastarätt är klar att
hämta.

Författaren slänger en blick ut över
lokalen och säger att många yrkeskun-
skaper tidigt försvann. Det kom att räcka
med att nödtorftigt kunna väga. Men den
tekniska utvecklingen behöver inte bagar-
na stiga upp klockan fyra, åtminstone inte
varje bagare och inte varje natt. 

Ingen sannsaga
Håkan Boström började skriva år 1962.
När mjölallergin var ett faktum, tog skri-
vandet fart. Senare hade han sommar-
vikariat på tidningen Folket i Eskilstuna
och år 1967 började han publicera noveller
i olika fackförbundstidningar.

Något handikappande hinder likt aller-
gin har inte författaren upplevt. Störande
är däremot omgivningens tro att varje ord
är självupplevt och att varje gestalt är en
person som faktiskt återfinns i verk-
ligheten, gärna Eskilstuna.

En gång citerade han Fritiof Nilsson Pi-
raten på ett försättsblad: ”Man kan inte
skriva om en synål utan att någon enögd
jävel känner igen sig”. Några magsura
kommentarer från gamla kurskamrater
har han inte fått. Några känner sig smick-

rade och andra har tagit fasta
på författarens baksidestext
”en mycket lögnaktig
sannsaga”, en beteckning som
kanske Liza Marklund borde
ha använt för att undvika sin
oönskade debatt om fakta och
fiktion.

Senare denna kväll ska
Håkan Boström avnjuta en is-
ländsk författarafton. Island

och isländska författare är ett av hans
återkommande teman. Titeln till hans just
avslutade kommande bok är ”Isländska
samtal”. 

När vi lämnar caféet, säger Boström i
förbigående:

– Igår fick jag en kanelbulle som såg ut
som en hundskit.

När författaren Håkan Boström talar om sitt civila liv på
arbetsförmedlingen, brukar han säga: ”Jag har gått den långa
vägen. Jag började som ärende.”
På 1960-talet fick nämligen den unge konditoriarbetaren i
Eskilstuna mjölallergi. Efter sju år med eksem, sjukhusvistelse 
och sprutor varje månad måste han byta bana. 

Håkan Boström

Skulle jag ha festat, hade det nog blivit Bräutigams och
en likörbiskvibakelse. Det var mycket uppblåst grädde
på den tiden.’’

A V   J A N - E W E R T  S T R Ö M B Ä C K
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VI BEFINNER oss hos Vika Bröd i Stora
Skedvi i Södra Dalarna. I det allra heligaste
– i rummet där man gräddar det välkända,
knaprigt brungräddade knäckebrödet, som
bakats på samma sätt sen 1923, i ugnar som
eldas med ved från gran och tall. 

Här arbetas för högtryck vid ugnarna.
Brödkakor byter plats i flygande fläng, de
långskaftade brödspadarna dansar i luften,
ny ved slängs in, och ut ur ugnsluckorna
strömmar hettan från de sprakande eldar-
na. Här finns inga dataprogram som styr
produktionen, utan allt hänger på bagar-
nas hantverksskicklighet och fingertopps-
känsla.

Receptet är enklast tänkbara: vatten,
råg, jäst och salt. Rågen kommer från For-
sa Kvarn, som ligger strax intill, och det
goda vattnet har strömmat genom
Badelundaåsens rullstenar.

–Att vi bakar knäckebröd är ingen
tillfällighet, säger Sören Andersson, vd
och tredje generationen bagare. Vi ligger i
det naturliga rågbältet och råg ger bra
knäckebröd. Hit räknas Värmland, norra
Västmanland, södra Dalarna, Nordupp-
land, Gästrikland och Hälsingland. Längre
norrut dominerar korn och havre och av
kornet bakar man mest tunnbröd.

Som på farfars tid
Det hela började 1923, när Sörens farfar, på
grund av reumatism, måste sluta sitt jobb i
Falu gruva. Han gick till svärmor i Kniva i
Vika socken och bad henne visa, hur man
bakade bröd. Där tände han också den
första ugnen, och började baka åt bönder
som kom dit med mjöl. När bymejeriet i
Stora Skedvi blev ledigt 1960, flyttades de-
lar av bageriet dit, och man bakade på två

Knäckebrödet har gjort en klassresa i Sverige. Idag har vardagens stapelvara sällskap med exklusiva 
läckerheter från olika landsändar – mer eller mindre handgjorda. 
C har besökt Vikabröd i Dalarna, där hantverket lever sedan över 80 år.

T E X T  O C H  F O T O :  C H R I S T I N A  B E R G L U N D

15000 kakor om dagen är en genomsnittlig 
produktion.

Med
brödspade
vid

HOS VIKABRÖD 
LEVER HANTVERKET
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ställen ända till 1975. Då byggdes mejeriet
ut, och sedan dess är hela verksamheten
koncentrerad dit.

Fortfarande sker i stort sett allt som på
farfars tid. Det som ändrats är, att man inte
längre behöver blanda degarna och stansa
ut brödkakorna för hand. Helt nyligen har
man också investerat i en packmaskin.
Men kakorna sorteras fortfarande för
hand, innan de förpackas. Det bröd som
kasseras blir djurfoder. Större kakor blir
en ”andrasortering”, som säljs i kartonger
hos några butiker i närområdet och hos
Leksandsbröd. I bageriet är det tvåskift
som gäller. Förste man kommer redan
klockan halv tre på morgonen för att sätta
deg och tända ugnarna. Halv fem börjar
uppslagarna, som lägger upp de ut-
stansade brödkakorna för jäsning. Klockan
fem börjar gräddningen.

En degsats är oftast på 90 liter vatten,
120 kilo rågmjöl, jäst och salt. Det ger 
1 000 brödkakor. Dagsproduktionen ligger
på cirka 15 000 kakor.

När degen blandats ska den jäsa i unge-
fär en halvtimme. Därefter går den upp i
den så kallade uppslagningsmaskinen.
Också den en gammal trotjänare från 1940
som byggts på och byggts till efter hand.
Här blandas den nya, rätt lösa degen med
de degrester, som blir över, när kakorna
från föregående deg stansats ut. Det ger
rätt kavlingskonsistens.

Vid uppläggningsmaskinen arbetar två
personer i team. De utstansade kakorna
plockas raskt bort av en uppläggare, som
med hastighet av cirka 30 kakor i minuten
placerar dem i två lager på långa träspilor,
som en andra person sätter in i ett jässkåp
för att jäsa i ungefär en halvtimme. Där

hämtas de av bagarna, som med långa
brödspadar och vana rörelser skickar in
kakorna i ugnarna. 

Hetta och brådska
Det är hett. Allt måste gå snabbt. Spadarna
dansar från vänster till mitten, från höger
till vänster, från vänster till höger, ut och
in i en evig bana. Gräddningstiden är cirka
tre minuter och under den tiden ska varje
kaka hinna vara på tre platser i ugnen för
att grädda jämnt. Dessemellan ska elden
underhållas. Här sätts hantverksskick-
ligheten på prov. Att kunna bedöma att det
är rätt temperatur, att det är jämn över-
och undervärme, att kakorna är tillräckligt
gräddade.  

De färdiga brödkakorna hängs på
stänger som går i en bana ovanför ugnarna
och får torka i värmen som strålar ut. 

Fortfarande sker 
i stort sett allt som

på farfars tid men man 
behöver inte längre blanda

degarna och stansa 
ut brödkakorna

för hand.

’’

Med snabba kast skjutsar Leif Åsberg brödet in i ugnen. Brödet byter plats tre gånger och plockas sedan ut igen efter cirka tre minuter. 
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– Överskottsvärmen från ugnarna värmer
upp hela bageriet. Dessutom får både
skolan och äldreboendet värme från oss
via fjärrvärmenätet, berättar Sören.

Ugnarna eldas från två sidor för att lå-
gorna ska mötas och ge rätt övervärme. De
matas med ytved, så kallade bakar, från tall
och gran.

– Helst ska barken vara kvar, säger
Sören. Det ger ytterligare en dimension åt
smaken. 

Bakarna, som huggs upp i enmeters-
längder, får ligga och torka i ett och ett
halvt år ute och tre veckor inomhus, innan
de klyvs i smala ribbor.

Nya produkter
Hur är det då möjligt för ett litet hant-
verksmässigt brödföretag att klara kon-
kurrensen mot de stora knäckebrödsjät-
tarna och till och med satsa på nya pro-
dukter?

– Vår chans är att satsa på det som skil-
jer oss från storskaligheten, nämligen
smak och kvalitet, säger Sören Andersson.
Vi kan ju aldrig konkurrera med priset.

Vikabröd ägs numera av en av knäcke-
brödsjättarna nämligen Leksandsbröd. 

– Det var två helt olika företagskulturer
som möttes, teknik kontra hantverk, men
det har gått utmärkt att förena deras
storskaliga produktion med vår hant-
verksmässiga tillverkning, säger Sören.

Mycket av Vikabröds försäljning är sä-
songsbetonad. De stora topparna infaller
framförallt till jul, påsk och midsommar.
Huvudparten säljs via livsmedelsbutiker
men även finare restaurangerna har börjat
visa intresse för det handbakade brödet.
Hos exempelvis Edsbacka krog i Sollentu-
na hittar man numera Vikabröd i brödkor-
gen.

Unika jobb
Självklart finns alltid knäckebröd fram-
dukat i företagets personalrum. Här före-
drar man hård macka med ost framför
kanelbulle. 

– Vikabröd är något man aldrig tröttnar
på, är en samstämmig kommentar.

– Jag står ofta vid ugnarna och då gräd-
dar jag kakorna precis som jag vill ha dem,

säger Leif Åsberg, som jobbat i företaget i
44 år och behärskar alla moment i detalj.

– Jag äter det helst med bara smör. Då
känner man den goda rågsmaken bäst.

Han får medhåll av sin gamla skolkam-
rat, Kjell Bergendahl, som började i
bageriet direkt efter skolan och nu varit
där i 46 år. Kjell, som är ansvarig för de-
garna erkänner dock, att han ibland sätter
tänderna i en bit Leksands rutknäcke! An-
nars blir det mest Vika Original eller Sked-
vi Korn, som är lite rustikare och mer
grovnaggat.

Båda känner att de har unika jobb i da-
gens högteknologiska samhälle.

– Vi har en yrkesskicklighet att vara stol-
ta över, säger Leif. Det är inte bara att stå
där och kasta in kakorna, som en del kanske
tror. Det är ett hantverk med många mo-
ment som tar lång tid att behärska.

– När man berättar för folk, var man
jobbar, så blir de imponerade, och då blir
man ju lite stolt, erkänner Kjell.

De flesta som jobbar i företaget har lång
erfarenhet, och det stora flertalet har även
fått guldklockor för lång och trogen tjänst.
En liten oro för framtiden är däremot, att
tillgången på bagare som kan hantverket
minskar i takt med, att de äldre försvinner.
Men tack och lov har man än så länge haft
tur att hitta och få behålla skicklig personal.

Sören Andersson är tredje generationen bagare. Farfar startade bageriet 1923.

Degblandaren är en av de få maskinerna som
används. 

Brödkakorna läggs fem och fem i två lager.

Ugnarna eldas från båda sidor. Bröden gräddar
snabbt.

Vår chans är att satsa på det som skiljer oss från
storskaligheten, nämligen smak och kvalitet.’’
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TOTALT OMSÄTTER knäckebrödsmark-
naden idag 800 miljoner kronor och vi kan
hitta mellan 70 och 80 olika knäcke-
brödsvarianter i butikerna. Vi äter ungefär
4 kilo per person och år.

1939 fanns det ett sextiotal knäckebröds-
tillverkare i Sverige. Nu domineras mark-
naden av  Barillaägda Wasabröd och famil-
jeföretaget Leksandsbröd som tillsam-
mans står för nästan 90 procent av mark-
naden.  Övriga aktörer är exempelvis
Vikabröd, Pyramidbageriet och Roslags-
bröd liksom ett antal mindre bybagerier .

Hos Leksandsbröd jobbas för högtryck
och man räknar man med en produktion
på 7 600 ton under 2009 jämfört med 
7 100 ton 2008. Just nu är lagren helt tom-
ma och för att klara den ökade efterfrågan
och inte minst exporten, som vuxit med
150 procent det senaste året, byggs en helt

ny produktionslinje som ska stå klar till
sommaren.

Även Wasabröd, vars svenska årspro-
duktion ligger på hela 21 000 ton, har
märkt en markant ökning efter en nedgång
under 80- och 90-talen. Ett mönster som
håller i sig är, enligt Wasabröd, att så länge
ungdomar går i skolan eller bor kvar hem-
ma äter de mycket knäckemackor. Intres-
set avtar när de flyttar till eget för att kom-
ma tillbaka i 30–35-årsåldern

En som kommit att älska svenskt
knäckebröd är amerikanen Art Smith som
varit Oprah Winfreys personliga kock i

många år. Han tyckte att han hittade en
skatt i Sverige ”eftersom världen ropar
efter hälsosamma och smakrika livsmedel
som inte kostar skjortan och som finns till-
gängliga i vanliga livsmedelsbutiker”.
Kärleken till knäckebrödet resulterade i
en hel kokbok ” I love knäckebröd” (ICA
Bokförlag) med olika recept där han gör
müsli med knäckesmulor,  använder stött
knäckebröd i burgare, klär pajformar med
smulor och så vidare.  Helt i linje med da-
gens heta hälsotrend.

C H R I S T I N A  B E R G L U N D

Erik Olofsson, Rute 
Stenungsbageri, fick sil-
vermedalj ”för utomor-
dentliga insatser för
svensk matkultur”.

Erik är framför allt känd
för sitt stenugnsbakade
surdegsbröd, som har bör-
jade baka hos Rosendals
trädgårdar i Stockholm. 
Numera finns hans bageri
på Gotland.

Ylva Forsberg, Huså bröd
i Järpen fick diplom för
företagets knäckebröd. 

I den lilla jämtländska
fjällbyn, ett par mil från
Åre, bakar man på tradi-
tionellt vis. De enda till-
satserna är salt och kryd-
dor. Storsäljaren är
spisbrödet som bakas
med grovt rågmjöl.

Stig Larsson, Conditori
Nordpolen i Vara,
Västergötland, fick diplom
”för ett känsligt bevarande
av 100–åriga traditioner i
både miljö och sortiment”.

Conditori Nordpolen är
ett av en handfull kul-
turhistoriskt intressanta
kafeer och konditorier som
finns i Sverige idag.

Johan Ununger, Saltå
Kvarn, Järna, fick diplom
för sina kravmärkta pro-
dukter ”med hög, naturlig
kvalitet och minimal
miljöpåverkan”.  De
senaste åren har man vid
sidan av biodynamiska
mjöl och brödsorter  tagit
fram ett stort antal ekolo-
giska matprodukter som
linser, bönor, pasta,
torkade frukter mm.

Conny Nordström,
Jörlanda bageri, Bohuslän
fick diplom för ”oförtrutet
gediget arbete med att
förse bohuslänningar med
säsongens bästa bröd.

Bara tre familjer har 
drivit bageriet sedan 1877.
Man använder samma 
recept som år 1900 och 
arbetar med de bästa 
råvarorna.

Hälsa och närodlat 
gynnar knäckebröd
Hälsotrenden och intresset för närproduktion har gjort att efterfrågan
på gammalt hederligt hårdbröd, bakat på fullkorn och späckat med
fibrer, ökat markant.

Bröd i olika former fick flera
priser när Gastronomiska
Akademiens belöningar 2008
delades ut.

Enligt Nielsenindex ser de aktuella
marknadsandelarna i volym för de olika
knäckebrödstillverkarna ut så här:
Wasabröd 64,5%
Leksandsbröd 23,5%
Privat Label (ICA, Coop f ml) 5%
Premiumgruppen (Vikabröd, Pyramid-
bageriet, Roslagsbröd m fl) samt övriga 7%

Bra bröd
får pris

M A R K N A D S A N D E L A R  K N Ä C K E B R Ö D
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BRÖDET BLIR SMULIGT
”Jag fick receptet på det danska brödet för
ungefär tolv år sedan och har bakat det
många, många gånger och det har alltid
blivit kompakt och lätt att skära med skär-
maskinen. Men nu blir det smuligt i mitten.

Detta problem har uppstått under det
sista året. Jag har verkligen analyserat det
hela och gjort små justeringar med tem-
peratur, ugnsvärme, bearbetningen och så
vidare men mitten av brödkakan blir ändå
smulig. Jag har haft vissa funderingar över
att brödet inte innehåller något fett, men
det har ju gått bra tidigare. Har också köpt
en ny spis – den nya ugnen kanske kan
vara orsaken?”

Brevet mailades vidare till Agneta
Berglund på Lantmännens Cerealias
utvecklingsavdelning. Hon är ansvarig för
Provköket och har lång och gedigen er-
farenhet av bakning. Snart kom ett svar:

”Vi har vridit, vänt och funderat på ditt
recept och din fråga här på Provköket och
det vi kommit fram till är att det nog är din
nya ugn som är boven, eftersom det är det

enda som du förändrat! Brödet
är troligen inte färdiggräddat
då den nya ugnen fungerar an-
norlunda är den gamla.”

Gör som danskarna
”Gör som danskarna oftast gör
när de bakar sina fullkornsråg-
bröd:

Låt degen jäsa ända tills den
når upp till formens kant. Sätt
under tiden ugnen på 275 grad-
er (varmluftsugn 250 grader).

Nagga bröden tätt med gaffel
och sätt genast in formarna i nedre delen
av ugnen i den höga temperaturen cirka 5
minuter.

Sänk sedan värmen till 200 grader
(varmluftsugn 180 grader). Exakt hur
länge bröden ska grädda är svårt att
avgöra, eftersom du använder små formar,
danskarna har ofta 3-litersformar. 

Börja med 40–50 minuters gräddnings-
tid. Om bröden då fått bra färg, ta ut ett
bröd ur formen och knacka. Om det låter

dovt bör brödet vara klart.
Fortsätt annars grädda en
stund till, gärna utan form den
sista tiden. 
Låt bröden ligga inrullade i
bakdukar över natten innan du
skär i dem.”

Det blev succé
Svaret från Solgärd lät inte
vänta på sig.

”Jag följde era råd och re-
sultatet blev häpnadsväckande
bra. Brödet låg till nästa dag 

då vi skivade upp det – och det blev succé!
Jag och min man njöt av det perfekta 
resultatet.

Tack så mycket! Jag önskar att jag
kunde bjuda er på kaffe och nybakat 
danskt bröd. Det är väldigt gott till sill och
ägg, ost och skinka”

Så bra kan det gå och så lyckat kan det
bli, när kunniga människor griper in.

Här intill får du receptet på Solgärds
danska bröd, bakat som Agneta lärt oss.

100 g torrjäst
17 dl vatten
ca ½ dl mörk sirap 
(eller 8 tsk socker)
6–8 tsk salt
100 g solroskärnor
100 g rågkärnor 
(hela eller krossade)
100 g vetekärnor
(hela eller krossade)
100 g linfrön
400 g rågmjöl
400 g grahamsmjöl
400 g fullkornsvete eller lantvete
400 g vetemjöl

Börja med att smörja och bröa
formarna med ströbröd. 

Blanda alla de torra ingredi-
enserna i assistenten och rör om.

Värm vattnet till 50 grader,
det får absolut inte vara kallare,
mät med termometer.

Häll vätskan i bunken och ar-
beta degen ordentligt i minst fem
minuter. Degen ska vara ganska
lös.

Fördela degen direkt i de
smorda och bröade formarna och

släta ut den lite lätt.
Sätt på ugnen  på  275 (250).

Låt degen jäsa en stund i for-
marna, ända upp till kanten.
Pricka tätt med gaffel och sätt in
i den heta ugnen. Efter 5 minuter,
sänk värmen till 200 grader

(180). Grädda i cirka 40 minuter.
Ta ut bröden ur formarna och
grädda 5–8 minuter till.

Linda in brödet i bakdukar och
låt ligga över natten. Skär i tunna
skivor och njut!

Solgärds bröd
Det kom ett e–mail från Solgärd Hessler i Onsala.
Solgärd tycker om att baka matbröd och har alltid bakat familjens bröd. 
Men nu hade hon fått problem:

EN 
SOLSKENS-

HISTORIA

DANSKT BRÖD
(3 bröd i avlånga format)

Solgärd Hessler fick
hjälp med sina bakpro-
blem.
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Rör ut sockret i ljummet vatten och rör i mjöl till en
lös gröt. Täck med plastfolie och låt stå varmt 3-4
dagar tills surdegen luktar syrligt och bubblar.

Häll upp 1 ½ liter ljummet vatten i en bunke, rör
i surdeg och drygt hälften av rågmjölet och rör till
en tjock gröt.

Om man inte tycker att surdegen bubblar till-
räckligt och luktar friskt och syrligt, så kan man ta
hjälp av lite jäst. Det rörs då ut i vattnet tillsam-
mans med surdeg och salt.

Täck bunken med plastfolie och låt stå över
natten eller från morgon till kväll.

Rör i kummin och salt och arbeta in resten av
rågmjölet till en ordentlig deg och dela degen i 3
eller 4 delar.

Baka med mjölade händer ut till limpor, lägg på
bakplåtspapper på plåt och låt jäsa till dubbel stor-
lek på varmt ställe, minst ett par timmar.

Degresterna samlas, kramas ihop till en bulle,
läggs i en skål och strös med mjöl. De sparas till
nästa bak.

Sätt ugnen på 175 grader.
Grädda bröden i ugnens nedre del 45-60 mi-

nuter, beroende på om du gjort 3 eller 4 bröd.
Prova med sticka. Låt kallna på galler under bak-
duk. Bröden ska gärna vila till nästa dag innan de
skärs upp. 

Rätt recept på  estniskt bröd
Receptet på det estniska brödet i Cerealia nr
4/2008 blev lite tokigt. Här kommer det rätta re-
ceptet.

– Det viktigaste är att ge alla momenten den
tid de ska ha, understryker Marie Andrée Kriisaa.
Både surdeg, jäsning och bak tar tid och det
bästa resultatet får man om man ger sig god tid.

- Dessutom måste det vara varmt, både där
surdegen står och där bröden jäser. Det är viktigt.

Surdeg:
5 dl ljummet vatten 
1 tsk socker 
2 kkp grovt rågmjöl

Till baket:
2 msk surdeg
1 ½ liter vatten
1 ½ msk salt
2 msk stött kummin
(kan uteslutas)
ca 2 kg grovt rågmjöl
ev. 15 g jäst

ESTNISKT RÅGBRÖD
3-4 limpor

Baka med C
Från och med det här numret övergår vi från
pastarecept till att ha bakning på sista sidan i Tid-
skriften C. Vi ska försöka välja riktigt bra recept från
riktigt bra bagare. Vi börjar med semlor.

Agneta Berglund är an-
svarig för Provköket hos
Lantmännen Cerealia.
Här provar man ut alla
recept till förpackningar
och broschyrer. Nya pro-
dukter som mixer
provbakas och olika lös-
ningar provas för att pro-
dukterna ska vara lätta
att använda och 
ge bra 
resultat.

FO
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SA
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Vi kommit fram till är att det nog är din nya
ugn som är boven, eftersom det är det enda
som du förändrat! ’’
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ELISABETH JOHANSSON är 
uppvuxen i restaurangbran-
schen och kan idag titulera
sig OS-medaljör. Hon har
tagit såväl guld- som silver-
medalj i Gastronomiska
Olympiaden i Erfurt. 

– Nu jobbar jag både
som kock, konditor och
kokboksförfattare, säger
Elisabeth glatt. Jag får
många roliga uppdrag, allt
från ekologiska bakkurser

till exklusiva ambassad-
middagar. 

Elisabeth skapar också
recept och koncept på mat
i olika media, som här när
vi får smaka hennes variant
på ”hetvägg”. 

– Jag gillar ju att baka
och semlor tycker jag är
otroligt gott! Eftersom jag
kommer från Gävle så är
jag uppvuxen med ”het-
vägg”, det är helt enkelt så

man helst äter sin semla i
dessa trakter. 

Hetvägg innebär att
semlan läggs i en djup tall-
rik och serveras med varm
mjölk, ofta med en kanel-
stång. Det recept Elisabeth
bjuder C läsare på är en
egen favoritvariant av ”het-
vägg” – semla med varm
chokladmjölk.

– Det är bra med enkla
recept som är lätta att laga

och goda att äta. Och det
här är en enkel men oj så
god efterrätt eller mellan-
mål.

S E M LO R
24 bullar 

5 dl mjölk
50 g jäst
150 g smör, rumsvarmt
11/2 dl strösocker
1/2 tsk salt
2 tsk finstötta karde-

mummakärnor
14 dl vetemjöl
(840 g) 
Pensling:
1 uppvispat ägg 
Fyllning
400 g mandelmassa
1 dl mjölk
7 dl vispgrädde

florsocker

Gör så här:
1. Värm mjölken till 37º. Dela sönder
jästen i en bunke. Rör ut jästen med
lite av mjölken. Tillsätt resten av
mjölken, smör, socker, salt och
kardemumma. Tillsätt mjölet 2–3 dl
i taget och arbeta ihop till en deg. 
Arbeta degen tills den blir blank och
smidig 5-10 minuter. Jäs degen
under bakduk cirka 40 minuter.
2. Tag upp degen på mjölat bakbord
och knåda den smidig. Dela degen i
två delar och forma dem till längder.
Skär varje längd i 12 jämnstora bitar
och forma dem till släta runda bullar.

Lägg dem på plåtar med bakplåts-
papper. Jäs under bakduk cirka 30
minuter. 
3. Sätt ugnen på 200º.  Pensla
bullarna. Grädda i mitten av ugnen
10-12 minuter. Låt kallna på galler
under bakduk . 
4. Skär av ett lock på varje bulle. Ta
ur en del av inkråmet med en gaffel.
Smula sönder det i en skål. Blanda
med finriven mandelmassa. Tillsätt
sedan mjölk och blanda ihop med
elvisp. Fördela fyllningen i bullarna.
5. Vispa grädden och spritsa eller
lägg en klick i varje bulle. Lägg på

locken och sikta lite florsocker över
semlorna.
Servera semlorna med varm choklad-
mjölk eller varm mjölk.

Varm chokladmjölk
Till 1 person:

11/2 dl mjölk
25 g mörk- eller 

vitchoklad, hackad

Koka upp mjölken i en liten panna. 
Ta panna från värmen, tillsätt chok-
laden och vispa tills den smält. 

H E T V Ä G G  M E D  C H O K L A DT W I ST  

POSTTIDNING B

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

Elisabeth Johansson.

AVSÄNDARE:

Lantmännen  |  Idétidskriften C  |  Box 301 92  |  S-104 25 Stockholm
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