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C

egnig söndagseftermiddag på landet. Sömnigt i sof-
fan. Klickar runt lite på TV:n och hamnar i  Min-
nenas Television.  Man visar ett avsnitt av Kvitt
eller dubbelt från 1960-talet.

Herregud, säger vi till varann, det är en annan värld.
Svartvitt, kamerorna står stilla, tonen är lite högtidlig, jag tror
till och med programledaren niar de tävlande.

Vi häpnar förstås över allt de kan, men ännu mer häpnar vi
över hur SMÅ de ser ut. Nu ljuger visserligen kameran, men
det brukar vara åt andra hållet, och alla medverkande är häp-
nadsväckande små och tunna. Kan det vara sån skillnad?

Ja, det kan det nog. När jag träffar Ingemar Gröön, Brödin-
stitutets nya chef, visar han siffror på hur energiintaget ökat i
Sverige mellan 1980 och 2009. Det handlar om 1200 kilojoule,
lika med 314 kcal mer per dag på dessa 30 år. Det blir 115 000
kcal på ett år vilket motsvarar 46 dagars genomsnittförbrukn-
ing på 2 500 kcal/dag. 

Man brukar säga att ett kilo fett är 9 000 kcal. Då skulle de
extra kalorierna motsvara 12,7 kilo.

Sen har vi förstås blivit längre men ändå måste man kon-
statera att det är lätt att bli välnärd i välfärd. Eller kanske fel-
närd i välfärd.

Jag tror att tillgängligheten har stor betydelse. Vi är omgiv-
na av mat, hur mycket mat som helst, dygnet runt. Min syster
och jag delade på en liten sockerdricka på söndan. Hambur-
gare och pizza hade ännu inte gjort sitt intåg i folkhemmet. 

Jag säger inte att det var bättre förr. Men i vissa avseenden
kanske enklare. 

I skrivande stund offentliggörs en avhandling om ett pro-
jekt där man jobbat med att ge barn en bättre livsstil med
bland annat sundare matvanor. Det gick sådär, krävde lång tid
och stor konsekvens.

Att vara en klok matkonsument idag, liten eller stor, kräver
både kunskap och karaktär. Inte så kul att bara avstå,
avstå…jag tar väl fram min gamla käpphäst igen:  LITE av
ALLT, jag menar ALLT ger ju ändå vissa möjligheter.
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S M Å F R A L L A

Jag vill ha

Idétidskriften

som är gratis Idétidskriften C, Lantmännen, Box 30192, S-104 25 Stockholm. |  E-post: tidskriftenc@lantmannen.com

n 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 !

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

F Ö R E TAG/O RGA N I SAT I O N :  

N A M N :

A D R ES S :

P O STA D R ES S :

E - P O ST

MÄSTARENS MACARONER

FOLKETS 
FAVORITER
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N
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Vem av alla kända mat- och
bakningspersonligheter skulle
du vilja kom hem till dig och
bakade? Den frågan har svens-
ka folket fått svara på. Här är
listan:

Mat-Tina 22 procent
Leila Lindholm 21 procent
Per Morberg 17 procent
Leif Mannerström 7 procent
Plura Johansson 4 procent
Paolo Roberto 4 procent
Ernst Kirchsteiger 3 procent
Mat-Niklas 3 procent
Marcus Aujalay 2 procent
Mia Örhn 1 procent
Alexander Nilsson 1 procent

Macaroner har varit etta på
topplistan över bakverk ett
tag nu, säkert är vi många
som försökt oss på att baka
de små franska läckerheter-
na  – med varierande resul-
tat.

Hos  www.hembaknings-
radet.se  finns goda råd.
Bland annat ger konditorn
Magnus Johansson några
praktiska tips. Men ob-
servera att om du vill följa
dem till punkt och pricka
måste du börja en vecka in-
nan kakorna ska vara klara!

Så här skriver han bland an-
nat:

Mandeln måste vara av
hög kvalitet. Frys den gärna
innan den mixas riktigt
trasig i en bra mixer. Sikta,
det ska bli som ett man-
delmjöl. Blanda detta med
florsocker och lägg i en plas-
tpåse, som får ligga i rum-

stemperatur en vecka. Sen
är det dags att baka.

Rör ordentligt när du
blandar ner mandel och flor-
socker i marängsmeten. Det
hela ska bli nästan flytande
och det ska vara mycket flor-
socker, det gör ytan glän-
sande.

Spritsa ut smeten på
plåten, en femkrona är
lagom storlek, och låt gärna
stå lite före gräddningen.

Använd dubbla plåtar, så
att inte kakorna blir brända i
bottnen.

Mat-Tina mest folkkär.
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Idétidskriften C finns nu också att läsa på internet. Du hittar tidningen på
www.lantmannen.se/tidskriftenc, där det också finns en bläddningsfunktion som gör det enklare
att läsa tidningen på skärmen. Detta är ett komplement till papperstidningen. Prova gärna och tipsa
intresserade som vill bilda sig en uppfattningen om tidskriften.
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Spannmålskärnor, grönsaker,
frukt och bär innehåller mån-
ga nyttigheter. Det är mineral-
ämnen, fibrer och olika bioak-
tiva ämnen, som vi behöver få i
oss mycket av. Men det är inte
självklart, att vi människor di-
rekt kan ta upp allt i kroppen.
Olika livsmedelsprocesser kan
utformas så, att vissa närings-
ämnen blir mer tillgängliga
och därmed kan tas upp och
användas i kroppen.

I många växter finns föru-

tom de eftertraktade häl-
sosamma ämnena även mot-
satsen. Ett exempel är fytat,
som finns i alla växter och
särskilt i spannmål, och som
hämmar vårt upptag av järn
och andra mineralämnen. Att
försöka bemästra detta är en
fråga som brytt många
forskarhjärnor.  Hur ska spann-
målen behandlas för att bio-
tillgängligheten ska förbättras
utan att samtidigt andra värde-
fulla egenskaper förändras?

Marie Almingers forskning
har handlat mycket om att öka
förståelsen för vilka faktorer, i
spannmålsråvaror och under
processning, som är viktiga för
slutprodukternas näringsin-
nehåll och biotillgänglighet.
Idag jobbar hon förutom med
spannmål också med grönsak-
er, frukt och bär.

Till sin hjälp har hon bland
annat en datorstyrd mag-tarm-
modell, som används för att
efterlikna vad som händer i

mage och tarm. Det ger en bild
av hur en process kan påverka
till exempel upptaget av järn i
kroppen.

Rätt process
Marie allra första forsknings-
projekt handlade om hur man
kan använda surdeg för att
sänka fytatinnehållet och öka
järnupptaget från bröd.
Hennes doktorsavhandling
som blev färdig 1994 behand-
lade huvudsakligen bio-
processning av spannmål för
att öka tillgängligheten av
mineralämnen. 

Mycket handlar faktiskt om
värme och vatten.  Även om
ordet bioprocessning kan låta
både kemiskt och tekniskt, så
handlar det till stor del om att
aktivera enzymer genom att

Deras yrkesliv startade med en doktorsavhandling med 
stöd från Lantmännen. C berättar vad som hände sen.  

DET 
NYTTIGA

I SPANNMÅL

 FORSKNING
 ÄR AV

 25

VÄRME OCH 
VATTEN 
LOCKAR

FRAM 

Marie Alminger, docent i Livsmedelsvetenskap vid Chalmers i Göteborg, har
arbetat i många år med att studera metoder som kan göra det hälsosamma
innehållet i spannmål och grönsaker mer tillgängligt för oss. Inom kort inleder 
hon arbetet med att tillsammans med Lantmännen och Stiftelsen Cerealia FoU
utveckla en produkt av spannmål och pressrester från bärdrycksproduktion 
– med spännande bioaktivt innehåll.
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’’
använda värme och vatten på
lämpligast sätt. Exempel på så-
dana processer är mältning
och fermentering. 

Mältning är en process un-
der vilken hela spannmålskorn
fuktas upp och sedan får gro.
En bra designad mältnings-
process stimulerar aktiviteten
hos enzymer som påverkar
mineralämnen, vitaminer,
fenoliska föreningar och annat
som vi vill ha – eller inte vill ha
– i våra livsmedel.  

Ett exempel: när man mältar
korn till öl vill man få bort be-
taglukanerna (lösliga fibrer),
som ställer till problem i öl-
bryggningen, om de finns kvar.
I livsmedel är de gelbildande
betaglukanerna önskvärda,
eftersom de kan bidra till att
sänka kolesterolhalten i blodet.
Det gäller således att utforma
mältningsprocessen efter vad
spannmålen ska användas till.

Ökat järnupptag
Inom olika projekt med havre
eller korn har Marie tillsam-
mans med forskargrupper vid
SLU (Lantmännen/Cerealia
FoU, SW Weibull, Tärnö Mäl-
teri) studerat hur olika tem-
peraturer, olika tider för stöp-
ning (blötläggning) och val av
olika spannmålssorter kan an-
vändas för utveckling av
livsmedel med värdefulla
egenskaper.

– Uttrycket är slitet, men
det handlar om att skräddarsy

råvara för olika ändamål, säger
hon.

– I havre är det svårast att få
igång enzymaktiviteten, avslö-
jar hon.  Men till slut hittade vi
en modifierad mältningspro-
cess som sänkte fytathalten. 
Vi gjorde kliniska försök som
visade att upptaget av zink och
järn ökade från den behand-
lade havren.

Spannmålstempe 
Men Marie har inte bara arbe-
tat med mältning och att ta
fram grundkunskap hur den
processen ska utformas. För
några år sedan utvecklade hon
spannmålstempe tillsammans
med bland annat Stiftelsen Ce-
realia FoU. Projektet visade att
tempefermentering av havre
och korn kan ge produkter
med förbättrad tillgänglighet
av järn, ökat innehåll av vita-
miner, exempelvis folat och D-
vitamin, samt en hög halt gel-
bildande ämnen, som kan
bidra till lägre glukos- och in-
sulinsvar i kroppen.

Det är ett vegetariskt
livsmedel med bra hälsoprofil.
Intresset är stort, men spann-
målstempe väntar ännu på att
lanseras på marknaden.

Marie har också medverkat
inom ett EU-projekt för
utveckling av en process för
att göra soppor av broccoli,
tomat och morot med hög till-
gänglighet av vitaminer, bland
annat betakaroten och ly-

Jag gillar att de processer vi använder 
är skonsamma och inte kostar en massa
energi. Det är viktigt idag att försöka arbeta
hållbart och ansvarsfullt i alla led.

copen.
I da-

garna
startar
hon upp ett
projekt för
att kom-
binera spann-
mål och press-
rester av bär till
produkter med
högt innehåll av
bioaktiva ämnen. 

– Spannmål
och bär känns
som en lyckad
kombination,
säger Marie.
Det är också
positivt att få
möjlighet att
använda rest-
produkter och
ta tillvara sådant,
som annars skulle slängas.
Det finns idag en hel del
biprodukter i livsmedelsin-
dustrin, som inte används,
trots att de ofta har ett bra
innehåll av näringsämnen
och andra intressanta kompo-
nenter. 

– Jag gillar också att de
processer vi använder är skon-
samma och inte kostar en mas-
sa energi, säger hon. Det är
viktigt idag att försöka arbeta
hållbart och ansvarsfullt i alla
led.

Nr 2   |   2011 | 5
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Alminger.
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Brödinstitutet 

Men när Ingemar Gröön nu nystartar med
Brödinstitutet står inga stora kampanjer
på agendan.

Istället lanserar han två budskap att
bygga verksamheten runt:

Ät mindre, ät noga, ät bröd och det nå-
got mera provokativa De flesta som bantar
borde äta mer bröd.

– Vi vill skapa ett kunskapscentrum för
bröd, säger Ingemar Gröön, som har en
gedigen karriär i brödbranschen. Han har
bland annat arbetat med utvecklingsfrågor
på ett par av Sverige största bagerier.

Brödinstitutet, som drivs av branschor-
ganisationen Sveriges bagare & kondito-
rer, har genomlevt skiftande perioder
sedan starten på 1970-talet. Detsamma
gäller brödet, som verkligen åkt berg- och
dalbana i opinionen genom åren. GI, full-
korn, surdeg, stenugn, kolhydratupp-
laddning, socker, konserveringsmedel är
bara några av de ord som kopplats sam-
man med bröd. Ömsom vin och ömsom
vatten, inget ljumt ointresse utan heta
strider.

– Idag är inställningen till bröd positiv,
säger Ingemar Gröön. Se bara på det stora
intresset för surdegsbakning och bröd-
kvalitet och alla hantverksbagerier som
växer upp. Bagaryrket har fått en renäs-
sans och även hembakningen har fått ny
status.

94 procent äter bröd varje dag
Den första stora aktiviteten för nya
Brödinstitutet är en undersökning om våra
brödvanor som visar läget idag, våren 2011.   

l 94 procent äter bröd varje dag
l Vi äter i genomsnitt 2,4 bröd per per-

son och dag, kvinnor lite mindre, män lite
mer 

l 8 av 10 vet att bröd är nyttigt
Ingemar Grööns inställning är klar:
– Bröd är en mycket viktig del i en mo-

dern svensk kosthållning. 
För de flesta handlar det om tre typer av

bröd, som man väljer allt efter tillfälle: ett
vardagsbröd, ett uttalat nyttigt bröd och
ett ”rustikt tillfällighetsbröd”. Med det
sistnämnda menar Ingemar brödet som
fulländar fredagskvällens mysmiddag eller
sommarens grillkvällar.

Hemsidan blir navet
Ingemar slänger in ytterligare ett par ar-
gument till brödets fördel:  bröd är kli-
matsmart mat och Sverige har ett av
världens största brödsortiment att välja ur.

Men allt är inte bara positivt. 
– En viktig uppgift för Brödinstitutet blir

att hjälpa till att hantera negativa nyheter
och knepiga frågor, säger han. 56 procent
tror exempelvis att bröd innehåller kon-
serveringsmedel.  Nästan varannan tror att
bröd innehåller mycket tillsatser. 

– Det finns en hel del missuppfattningar
och myter om bröd. Vi kommer att göra
vad vi kan för att ta fram fakta och öka
kunskapen om bröd. Navet i Brödinsti-
tutets verksamhet blir hemsidan, där vi
samlar information och länkar. Vi ska ock-
så jobba med nätverk, nyhetskanaler, blog-
gar, pressmeddelanden och kontakter. 

Man har också tagit fram två nya
broschyrer. En med brödfakta och en där
man gör upp med de vanligaste myterna
om bröd.

– Vi vänder oss till opinionsbildare,
beslutsfattare, politiker, en intresserad
allmänhet och brödbranschen. Vi vill vara
en naturlig kontaktpunkt och den självk-
lara informationskällan för alla med in-
tresse för bröd, säger Ingemar Gröön.

NYSTART FÖR

Det är kampanjen vi aldrig glömmer - de 6-8 brödskivorna, som
slog ner som en bomb i matsverige 1976. Idag, 35 år senare, känner
två av tre svenskar fortfarande till kampanjen.                     A V M A U D  L I N D B L Å  

ÄT MINDRE – ÄT NOGA – ÄT BRÖD

Ingemar Gröön leder nya Brödinstitutet.
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Bröd är en mycket
viktig del i en
modern svensk
kosthållning. 

Mest sålda bröden
Statistiken över hur mycket bröd vi köper är 
mycket bristfällig, men i det stora hela bedömer
Ingemar Gröön att brödkonsumtionen varken går
upp eller ner för närvarande. Däremot köper vi mer
butiksbakat  och bröd på bagerier och mindre
färdigförpackat i detaljhandeln än tidigare. 

De enskilda riktiga storsäljarna är fortfarande
bröd som bakas av de stora bagerierna.  

Lingongrova från Pågen
Frökusar från Fazer
Skogaholmslimpa 

Intressant är att hantverksbakningen och indu-
stribakningen närmar sig varandra.
Storbagerierna är snabba att ta till sig hantverks-
bagarnas metoder och nyligen gick storbageriet
Fazer in i hantverksbageriet Gateau. 

Ät mindre, ät noga, ät bröd
Vi äter mer och mer. En ny statistikrapport från
Jordbruksverket visar att under perioden 1980 till
2011 har den totala energitillförseln från
livsmedel ökat från 12 000 till 13 200 kilojoule
per dag, vilket är 10 procent. Omräknat till kilo-
kalorier innebär det en ökning med 115 000 kcal
per år, vilket innebär energi för 46 dagar mer, om
man räknar med att man gör av med 2 500 kcal
per dag.

– Rätt klart att vi behöver äta mindre, kon-
staterar Ingemar Gröön.

De Nordiska Näringsrekommendationerna är
rättesnöret för de kostrekommendationer som
Brödinstitutet ställer sig bakom. Det handlar om
att äta allsidigt, att välja mat med mycket näring
och tänka på hur mycket man äter. 

I en balanserad kost har bra bröd en viktig roll.
Det ger viktiga näringsämnen, fibrer och mät-
tnadskänsla. 

De flesta som bantar 
borde äta mer bröd
Brödinstitutet har i vår gett ut två små skrifter.
Den ena heter Brödfakta den andra Sju myter om
bröd. Där kan man bland annat läsa om den segli-
vade myten att man blir tjock av bröd.

Om man äter för mycket av nästan vad som
helst och inte rör på sig så blir man tjock. Så
funkar det med bröd också. Men om man äter
lagom med bröd är det ett bra sätt att minska
eller behålla sin vikt på. Bröd innehåller mycket
kolhydrater och fibrer och lite fett. Fibrer och
rätt sorts kolhydrater håller oss mätta länge
och motverkar känslorna alla bantare fruktar:
trött-heten och sötsuget som leder till små-
ätande.

’’

’’

’’
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T E X T  &  F O T O   K A R L - J O H A N  N Y L É N  

Allergin satte stopp för Maria
Blohms bagardrömmar. Men hon
kan lära andra. Nu håller hon
kurser i bakteknik för nyfikna
hemmabagare, bland annat i
Kungsörnens Bakademi. 

Vi är fyra män och fyra kvinnor som har
samlats i Göteborgs universitets skolkök.
Åldrarna är blandade, den yngsta runt
trettio och den äldsta i sextioårsåldern.
Kursledaren Maria Blohm delar ut re-
cepten och vi delar själva in oss i par. Bert
Nygren från Partille och Monica Fridén
från Sandered hamnar tillsammans. Moni-
ca har bakat mycket tidigare och är här för
att lära sig lite specialtricks. Bert däremot
har knappt sett en deg tidigare och vill
börja från grunden. Trots deras olika ut-
gångsläge fungerar samarbetet bra. Men
när de ska ställa degen på jäsning blir de
osäkra. 

– Hällde du i saltet? undrar Bert. 
– Gjorde inte du det? svarar Monica. 
– Nej, jag vet faktiskt inte.
– I värsta fall får vi väl lägga lite extra

kaviar på just de smörgåsarna, säger Moni-
ca och skrattar. 

Många felaktigheter om bakning
Stämningen mellan deltagarna är öppen
och det är inte långt mellan skratten. Miss-
tagen är också ett sätt att lära sig. Annars
handlar det främst om att testa olika knep
för att lyckas med sin bakning. Maria
Blohm har hållit kurser i bakteknik i två år
och det märks att hon har vanan inne.

BÄSTA    
Maria 

ger dig

Maria Blohm lär ut proffstricks till nyfikna hemmabagare.
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Arbeta degen länge.
Degen behöver bearbetas
lång tid för att glutentrå-
darna ska bildas och göra
degen elastisk och smidig.

Gör glutenprov. Ta upp en
bit av degen och spänn för-
siktigt ut den mellan fin-
grarna. Om hinnan blir så
tunn att det går att se
ljuset genom den är degen
färdigarbetad.

Lång jästid. Använd kall
degvätska och lite jäst. Det
ger en ökad jästid och ett
mer smakrikt bröd. 

Skapa spänning. Använd
tekniker som rundrivning
och limpslagning för att
skapa spänning i degen så
att den jäser uppåt istället
för åt sidorna. 

Ångjäsning. Sätt in en skål
med ångande varmt vatten
i skåpet där degen ska jäsa.
Vattenångan håller degen
fuktig och sprickfri. 

  BAKNINGSTRICKSEN
Hennes passionerade förhållande till
bakning smittar av sig till deltagarna.

– Stämningen på de här kurserna blir
alltid positiv. Det är som att bakning
förknippas med glädje, säger hon.

Det var under praktiken på Ljungblads
konditori i Alingsås som Maria Blohm
lärde sig att baka professionellt. Men
hennes allergi klarade inte av att hon vis-
tades i den dammiga miljön åtta timmar
om dagen och hon tvingades att ge upp sin
dröm om att bli bagare. Då fick hon idén
att lära ut knepen som hon fått lära sig till
andra hobbybagare. 

– Det finns många felaktiga uppfat-
tningar om bakning. Som att degvätskan
måste vara 37 grader och att degen är
färdigarbetad när den lossnar från kanten
av bunken.  

Instruktioner på film
Våren 2009 började Maria Blohm hålla
kurser i Göteborg och i hemorten Solle-
brunn. Intresset var stort och hon utveck-
lade snart kursverksamheten till både
studieförbund och privata sammanhang.
Nu är hon också aktuell som kursledare i
Kungsörnens satsning Bakademin (läs mer
i faktarutan). Samtidigt som hon drog
igång kursverksamheten startade Maria
också bloggen Baka hemma där hon skri-
ver om sina experiment och ger tips till
hemmabagare. Bland annat finns vidoek-
lipp där hon visar hur man rundriver, gör
limpslagning och formar frallor av en deg.

– Det är svårt att beskriva i text hur man
gör de här momenten. Därför har jag fil-
mat dem och lagt ut på bloggen. Men för
att lära sig ordentligt är det bara träning
som gäller, säger hon. 

Bakademin är ett kurskoncept för hemmaba-
gare som Kungsörnen har tagit fram. Kurs-
deltagarna får baka ljusa och halvgrova bröd
för att träna på olika baktekniker. Under
kursen går Maria Blohm igenom grunderna

för bland annat limpslagning, rundrivning och
ångjäsning. I höst hålls kurser i Malmö och
Stockholm. 

Mer information finns på Kungsörnens
hemsida: www.kungsornen.se

BAKADEMIN

MARIAS                       TIPS FÖR ATT LYCKAS MED MATBRÖD:

I vår har Maria Blohm också varit gästbloggare på
www.lantmannen.se. Temat är ”Var rädd om brödet”.
Du får tips på hur halvgammalt och trist bröd kan
transformeras till nya, goda anrättningar.

ga längderna växelvis över varandra. 
– Här handlar det om att inte tänka.

Börjar man tänka så blir det nästa alltid
fel, säger hon.

Kan lära mamma
När dagen närmar sig sitt slut har Bert Ny-
gren ett nöjt leende på läpparna. Han visar
stolt upp dagens resultat – tre limpor, ett
tiotal frallor och dessutom en vacker fyr-
fläta med solrosfrön på.  

– Det här blir en överraskning till kväl-
lens matgäster. Problemet är att de inte
kommer att tro på att jag har bakat dem,
säger han och skakar på huvudet.

En bit bort står Viveca Ronnefjord och
packar ner sina bröd i en korg. Inte heller
hon har bakat särskilt mycket tidigare.
Hon har många nya kunskaper från dagen
och tror att hon kommer att baka mer nu
när hon har lärt sig tekniken. 

– Efter den här dagen kan jag åka hem
till min mamma och lära henne saker. Hon
har ändå bakat i hela sitt liv, säger hon.

5

Bert Nygren väger upp degbitar på 85
gram styck och rullar dem mot bordet.
Medsols med handen och motsols med
tummen, precis som Maria har instruerat.
De första bullarna blir lite sneda och
ojämna, men när han kommer till den
femte har han fått in tekniken och får
beröm av Maria. Hon går runt i lokalen
och hjälper till där det behövs och svarar
på frågor. Monica Fridén som är mer van
vid att baka får snabbt in tekniken, men
erkänner att hon aldrig tidigare har gjort
på det här sättet. 

– När jag formar frallor hemma brukar
jag göra det mellan händerna, men det här
är ju smidigare, säger hon.

Vacker fyrfläta
Kursen öppnar även upp för kreativitet.
Längst fram i lokalen har Maria Blohm
ställt burkar med olika fröer, kryddor och
mjöl som vi får lov att experimentera med
utifrån ett grundrecept. Hon visar hur vi
ska spruta vatten på bröden med en blom-
spruta innan vi doppar bröden i fröerna.
Och vi får lära oss olika tekniker att forma
brödet på. En av dem är en enkel och
dekorativ fyrfläta. Maria lägger två
deglängder i kors och visar hur vi ska läg-
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Havre, havre…överallt havre!
Man skulle kunna låna ett kärt gammalt
uttryck* för att beskriva läget i London
våren 2011.

Havre är för ögonblicket livselixiret och
föryngringsmedlet nummer ett. 

Och gröt är Grejen med stort G.
På hotellets frukostbuffé finns en härligt

len, ganska tunn havregröt med en lätt
vaniljtouch i smaken. Serveras med söt
röd sylt och het(!) mjölk.  Fantastiskt gott!
Känns både läckert och väldigt hälsosamt.

På hörnet direkt utanför hotellet lockar
restaurangkedjan Pret à Manger med 
Porridge skrivet över hela skyltfönstret.
Snabbgröten som bara rörs ut med hett
vatten och kan ätas på stående fot får nu
efterföljare världen runt. I Sverige heter
den nya snabbgröten Great och har gjort
stor succé redan.

Spetsad gröt
I hälsokostaffärerna och livsmedelsbutik-
er står kartongerna med porridge oats på
rad. Gärna spetsade med lite extra hälsa i
form av fibrer eller antioxidanter, exem-
pelvis:

Omega-3 Porridge plus – en blandning
av havre och linfrö

Gluten-Free Porridge Plus  – med brit-
tisk glutenfri havre

Antioxidant Porridge Plus  – en bland-
ning av havregryn, blåbär och tranbär.

Tillverkaren tillkännager självsäkert: 
”Porridge Oats are a well known super-

food providing a key source of essential
nutrients to help keep your body strong
and healthy.”  Havregrynsgröt superfood!
Jo man tackar.

Ät dig ung
Vi hittar en tidning som ägnas helt åt tem-
at åldrande, det vill säga att INTE åldras,
och även där poppar havre och gröt upp i
var och varannan artikel.

The anti-aging diet börjar med en
frukost med gröt toppad med linfrö, bär
och naturell levande yoghurt. 

Ibland drar det kanske iväg lite... under
rubriken Eat yourself young föreslås
baked porridge (se recept) till frukost.

Vi svenskar vill gärna tro att vi är unika med vår havre och vår
havregrynsgröt. Men vi  har skarp konkurrens av England och inte
minst Skottland, två riktigt inbitna havre- och grötländer. 
Lite vårspaning visade att havre är hetare än nånsin där på andra
sidan Nordsjön.

T E X T  O C H  F O T O   M A U D  L I N D B L Å

Gröt är Grejen

Snabbgröt lockar Londons frukost- och mellanmålsätare.
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Känns kanske en aning överambitiöst till
frukost, men varför inte låta söndags-
brunchen få ett havrelyft.

Största mässan
På IFE (The International Food & Drink
Event), Englands största mat- och dryckes-
mässa, fyller havreprodukter av alla slag
montrarna i hälsoavdelningen. Väldigt 

mycket marknadsförs som  glutenfritt.
Dock inte den minst sagt robusta Porridge
Bar, som tillverkaren föreslår som ett mät-
tande mellanmål. Med den lilla tegelste-
nen i magen klarar man nog minst en tre-
timmars eftermiddagslur.  

*Sven Jerrings radioreferat från matchen Sverige
Japan I Olympiska sommarspelen 1936.

Majsgröt till VM
Makhosi Yafele heter årets nordiska
mästare i grötkokning .Vinnargröten
är en majsgröt med ursprung i
Sydafrika.

Makoshis gröt är tillagad av
majsmjöl, vatten, mjölk, grädde,
socker, salt, citronkräm och ros-
tad majs. Det var en av fem grö-
tar som tävlade i finalen av an-
dra upplagan av NM i
grötkokning som hölls i Värm-
land i slutet av maj.
I och med segern får Makoshi

åka till Finland för att ställa upp i
en gröttävling där, och han är

dessutom direktkvalificerad till Gröt-
VM som hålls i Skottland i oktober.
Där får han sällskap av Pia Redin som
redan tävlat en gång.

Gröt-VM arrangeras i år för artonde
gången. Platsen är den lilla byn Car-
rbridge i Skottland. 

Men tävlar i två klasser. I den tradi-
tionella får inga andra ingredienser
användas än havremjöl eller havre-
gryn, salt och vatten. 

UGNSBAKAD HAVREGRÖT 
MED NÖTTER OCH FRUKT
6 port
135 g havregryn
75 g hasselnötter eller pecannötter, grovt
hackade. Hasselnötterna utan det tunna
bruna skalet.
75 g torkade fikon eller russin, grovt hackade
1 tsk vaniljextrakt
½ tsk kanel
Havssalt
3 msk brunt socker
6,5 dl mjölk
2 dl vispgrädde

Värm ugnen till 150 grader. Strö ut havre-
gryn, nötter, torkad frukt, vanilj, kanel och en
nypa salt i en ugnsfast form. Lägg till 1 msk
av sockret och skaka ihop det hela. Häll i
mjölk och grädde och grädda i ugnen i  45
minuter. Strö över resten av sockret och ställ
in i ugnen 15 minuter till. 

Servera med frukt.

Eat Yourself young
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Porridgeoats = superfood.

Emma Killilea importerar glutenfri svensk
havre till sitt företag Delicious Alchemy. 
På IFE-mässan träffar hon nya kunder.
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A V M A U D  L I N D B L Å

Generellt ser det annars lite
klent ut för denna klassiska
gröda för ögonblicket. Odling-
en av havre är rekordlåg; en-
dast cirka två procent av världs-
produktionen av spannmål är
havre. I Sverige innebär det
cirka 500 000 ton per år, av
vilka 130 000 ton går i handel,
resten stannar på gårdarna.
Men havre är en gröda med
stor potential, inte minst när
det gäller näring för både
människor och djur, och
forskare och produktutveck-
lare arbetar hårt för att förbät-
tra produkter och processer
och hitta nya användningsom-
råden. 

Lantmännen använder
ungefär 12 procent av Sveriges
havreproduktion, framför allt

KRAFTSAMLING FÖR 
KLASSISK 

GRÖDA MED STOR 
POTENTIAL

Det nymornade intresset för gröt världen över och den växande konsumtionen av frukostprodukter,
tillsammans med den världsunika utvecklingen inom Lantmänen AS-Faktor, lyser upp våra havreåkrar. 

i en speciell havrepanna, som
hittills inneburit att 2000 ku-
bikmeter eldningsolja har
kunnat ersättas. Ytterligare en
havreskalspanna är på väg att
installeras.

– Havre har utmärkta
foderegenskaper, berättar
Michael Murphy, som är
foderutvecklare inom Lant-
männen. Han konstaterar att
det är bra till allt från
stärkelsekälla till att motverka
fjäderplockning. Priset är en
avgörande  faktor för hur stor
del havre, som kan gå in i
foderblandningarna.

När det gäller mat för män-
niskor är hälsa och bekväm-
lighet just nu stora kon-
sumenttrender. Även här har
havren fördelar. De lösliga
kostfibrerna, betaglukaner,
som kan bidra till att sänka ko-
lesterolvärdet i blodet är bara
en välkänd hälsofördel med
havren. Lantmännen lanser-
ade nyligen Great, snabbgröt
av havre, bara att blanda med
hett vatten. Både nyttigt och
bekvämt.

Annars har kanske danskar-
na hittat det allra bekvämaste
sättet att äta havregryn, direkt
från påsen med mjölk till. Gott
och klimatsmart, ingen kok-
ning behövs. Och populärt:
svenskarna äter 1,6 kilo havre-
gryn per person och år – dan-
skarna det dubbla.

HAVRE

till frukostprodukter.
Vid ett seminarium nyligen

disskuterades havrens utveck-
lings- och framtidsmöjigheter.

Från jord till bord
Arbetet sker i hela värdeked-
jan från jord till bord. Det bör-
jar med växtförädlingen. Varje
användningsområde har en
unik havresort. Några exem-
pel: Kerstin(grynhavre), Belin-
da (foderhavre), Matilda

(hästhavre) och Betania (sped-
cial betaglukaner).

Förädlingen i spannmålsan-
läggningarna, som torkning
och rensning, utvecklas
ständigt för att bibehålla och
förbättra kvaliteten på framför
allt grynhavren. Lantmännen
Cerealia i Järna har en topp-
modern havreanläggning som
varje timme omvandlar 10 ton
havre till eftertraktade
frukostprodukter. Dessutom
tar man vara på havreskalen
som omvandlas till fjärrvärme

12 | Nr 2   |   2011
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Lantmännenföretaget AS-Fak-
tor följer sitt eget spår när det
gäller att utveckla havre till
nya produkter och använd-
ningsområden. I mer än 20 år
har forskningen pågått om det
kroppsegna proteinet AF, An-
tisekretorisk Faktor. Det har
en betydande roll i regleringen
av sekretoriska och inflamma-
toriska sjukdomar genom att
reglera vätske- och jontrans-
porter över cellmembranen i
kroppens olika organ.

Idag sker forskningen enligt
flera olika spår och på olika
nivåer. Vätskebalansen är in-
blandad i snart sagt alla krop-
pens processer och idéerna är
många. Men inom flera områ-
den har man också kommit till
färdiga och framgångsrika
koncept. 

Det gäller bland annat djur-
foder, där det hela en gång
började för lantmännens del.
När Sverige 1986 förbjöd an-
vändning av antibiotika i foder
för att förebygga avvänjnings-
diarré hos smågrisar gällde det

att hitta en ny metod. Nyckeln
visade sig vara protein AF och
specialprocessad spannmål,
som visade sig kunna sätta
igång smågrisarnas egen pro-
duktion av AF och därmed
förhindra diarréerna.

Foder för balans
Alltsedan dess finns grisfodret
Trygge på marknaden med till-
sats av specialprocessat vete. 

2006 förbjöds antibiotika
som tillväxtbefrämjande ämne
i foder i hela EU, vilket i ett
slag ökade intresset för pro-
tein AF, som har uppvisat en
kraftigast kända effekten för
att motverka olika typer av
sekretion hos både djur och
människor.

Hästfodret Krafft Sport SPC
och Kraft Groov SPC har utveck-
lats speciellt för hästar som
gör prestationer intill gränsen
av sin maxförmåga. Den spe-
cialprocessade havren har en
förändrad struktur, som gör att
hästens förmåga att reglera sin
vätskebalans förbättras, även

vid extrem ansträngning.
Dessutom minskas risken för
de magproblem som drabbar
många tävlingshästar.

Samma egenskaper hos
SPC-Flakes ligger bakom
hundfodret Bozita Robur. SPC
håller hundens mage i form.
Dessutom kontrolleras vätske-
balansen på ett optimalt sätt
vilket gynnar en ökad presta-
tionsförmåga hos hög-
presterande  hundar.

Men maratonlöparna då?
– Vi vet att många löpare får
problem med magen under
långa lopp, säger Carola Lind-
holm, AS-Faktor. Därför har vi
låtit 100 maratonlöpare tillföra
protein AF före loppet för att
se om en högre halt  AF i krop-
pen kan förebygga magproble-
men. 

Maratonlöparna har inte
ätit SPC-Flakes utan använt
sig av Salovum, ett äggpulver
av ägg från hönor, som utfod-
rats med specialprocessad
spannmål och därmed har hög

halt av AF i äggen. Äggpulvret
är mer koncentrerat än SPC-
flakes och ger snabbare effekt.

SPC-Flakes och Salovum är
så kallade medicinska
livsmedel som finns på apotek.
Sedan årsskiftet finns de med
på listan över förskrivnings-
bara livsmedel för barn under
16 år och ingår därmed i
högkostnadsskyddet.

HOS MÄNNISKOR OCH DJUR

VÄTSKEBALANS GER

BÄTTRE ORK

Tävlingshästar, hundar, smågrisar och kalvar orkar mer och mår bättre med foder som innehåller
specialprocessad havre, som reglerar vätskebalansen i kroppen. I årets Stockholm Maraton fick ett antal
löpare prova om samma fenomen också kunde hjälpa dem att slippa magproblem under loppet.
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T E X T  &  F O T O  B R I T T- M A R I E  J A F N E R

STOR EFTERFRÅGAN PÅ

– Det var i slutet på 1990-talet som finska
forskare visade att glutenintoleranta kunde
tåla havre, berättar Carola Lindholm,
utvecklingschef på Lantmännen AS-Faktor. 

2008 godkände Codex, den interna-
tionella livsmedelsstandarden, att havre får
säljas som glutenfri. Livsmedel som är gjor-
da av ren havre är viktiga för personer som
lider av glutenintolerans (celiaki). Till skill-
nad från vete, råg och korn innehåller havre
inte proteinet gluten. Dessutom är havre
rik på fiber vilket är positivt eftersom
glutenfri kost ofta är fiberfattig. 

I ungefär tio år har Lantmännen arbetat
med att ta fram havre som är absolut ren
från vete, råg eller korn.

– Efterfrågan ökar hela tiden och i år
kontrakterar vi ett femtontal odlare som
tillsammans odlar cirka 2 500 ton havre,
säger Carola. 

– Det är oerhört viktigt att hela kedjan
fungerar. Allt ifrån sådd, skörd, transporter
och lagring till hanteringen inom industrin
med kvarn, malning och förpackning måste
vara fri från vete, råg eller korn.  Bara några
få råg-, vete- eller kornkärnor gör att hela
lass måste kasseras annars riskerar vi att
människor kan bli svårt sjuka, säger Carola
Lindholm.

– Det är en stor fördel för Lantmännen
att vi har kontroll över hela kedjan från jord
till bord.

Genom kontinuerliga analyser säker-
ställs produkterna så att inga felaktiga
kärnor kommer med i förpackningarna.

I Sverige marknadsförs de glutenfria
produkterna av Semper och Lantmännen
exporterar även glutenfri havre till Eng-
land.

Ren havre innehåller inte gluten och är ett viktigt
livsmedel för glutenintoleranta. Efterfrågan är stor
även i Sverige och allt fler odlare kontrakteras för
att odla absolut ren, glutenfri havre.

Ren havre

Carola Lindholm,
Lantmännen.
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GLUTENINTOLERANS
Personer som är glutenintoleranta
får oftast besvär med slemhinnan i
tarmen så att den inte längre kan
ta upp livsviktiga näringsämnen till
kroppen. Glutenfria livsmedel gör
att tarmen läks. Cirka 100 000
personer i Sverige lider av
glutenintolerans.

’’
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Fredrik Isaksson, på Dåwö
Säteri utanför Köping, är en de
odlare som klarar de hårda
kraven för att få odla glutenfri
havre.
– Jag har odlat glutenfri havre i åtta år.
Det är intressant och känns både kul och
spännande att vara med om att odla ett
livsmedel som är så viktigt för så många,
säger Fredrik.

Förutom havre odlas höstvete,
maltkorn och raps på Dåwö. All odling är
sigillmärkt.

– All havre odlas på kontrakt. Från
och med förra året är det sorten Kerstin
som odlas.  

– Tidigare fick vi tio öre mer men nu-
mera fastställs priset vid kontrakts-
skrivningen. Den extra ersättningen är
givetvis viktig, berättar Fredrik. På vissa
fält odlas havre flera år i rad.

– Efter höstvetet plöjer jag för att få
bort eventuellt övervintrande kärnor in-
nan vi sår havren. 

Varje havrefält besiktigas under som-
maren av kontrollanter. 

– Ett år hade det inte varit någon tjäle
och då hittade vi lite korn i en havreåker.
Den havren fick vi i stället sälja som van-
lig grynhavre.

Noggrann rengöring
Såmaskin, tröskor, transportfordon,
skruvar – allt rengörs med dammsugare
eller tryckluft för att minska risken för

att vete eller korn kommer med i havren.
Vid torken finns en centraldammsugare.
Spannmålsfickorna är noggrant märkta
så att den rena havren lagras i rätt ficka.  

För att undvika att köra i spannmålen
eller den rena havren har Fredrik
tillverkat en jättestor plåt, som sned-
ställs när lassen ska tippas. Inga däck kör
därmed i spannmålslassen. 

– Helst vill jag tröska all havre först
för att slippa göra rent ytterligare en
gång. Men det är inte alltid fälten mog-
nar i den takt jag vill. Och då är det bara
att göra rent alla maskiner igen. Vi låter
alltid den första skördade mängden töm-
mas rakt ut vid tröskningen som en extra
säkerhetsåtgärd.

Trots alla säkerhetsåtgärder kan det
hända att något främmande korn kom-
mer med. Detta hittas i så fall i analyser-
na senare. Det räcker med fyra spann-
måls-korn bland 10 000 havrekärnor
(1 kilo) för att kassera ett helt spannmål-
slass!

NOGGRANNHET HJÄLPER 

Gluten-
intoleranta

Efterfrågan ökar
hela tiden och i
år kontrakterar
vi ett femtontal
odlare som
tillsammans
odlar cirka 2 500
ton havre

Fredrik Isaksson på Dåwö Säteri .
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JORDBRUK
+KONST
=SANT

bröllop i dagarna tre

I den lilla öländska byn Dyestad lever
konstnärer och bönder i symbios sedan
många år. Här förenas och korsbefruktas
konst och jordbruk. 
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T E X T  &  F O T O  S I M O N  J O H A N S S O N

I snart sex år har den öländska konstnärs-
gruppen Kultivator  drivit och deltagit i
projekt som främjar korsbefruktningen
mellan två uråldriga och livsnödvändiga
aktiviteter – jordbruk och konst. 

I Dyestad, som ligger på östra sidan av
Öland nära Runsten, har Kultivator  gäs-
tateljé, utställningshall, växthus och en
mjölkgård med 30 kor samt höns, ankor,
får och hästar. Sedan starten har många
konstnärer, forskare och lantbrukare
besökt och arbetat hos gruppen.

Kultivator grundades 2005 och består
av Malin Lindmark Vrijman, konstnär,
Mathieu Vrijman, konstnär, Marlene
Lindmark, konstnär, Henric Stigeborn,
jordbrukare och Mia Lindmark, jord-
brukare.

Bröllop
Förra sommarens stora projekt var ett
”bröllop” som varade i dagarna tre. Konst-
projektet hette "The Wedding Between
Art and Agriculture".

De tillfälligt bostadslösa mjölkkorna
fick finna sig i att stå utanför och vara
åskådare. Deras hem rengjordes så som
det aldrig rengjorts förr. Skovlar. Borstar.
Högtrycksspruta. Väggarna kalkades
fräscht vita medan ett tjockt lager rent
sågspån lades på golvet. In med långbor-
den. En bar byggdes upp, en scen monte-
rades.  

– Vi bjöd in konstnärer från olika delar
av världen och tillsammans manifesterade
vi Kultivators arbete genom att anordna
workshops i flera dagar. Bland annat skrev
vi ett bröllopstal, där vi formulerade alla
de möjligheter det nya förhållandet kunde
innebära, berättar Marlene Lindmark, en
av medlemmarna i gruppen.

Äktenskapet lever vidare
”Bröllopet” kom till för att befästa Kulti-
vator som bas för att utveckla idéer och
strategier för konstens och jordbrukets re-
gionala överlevnad. Marlene Lindmark
sammanfattar:

– Det blev väldigt lyckat! Bröllopet
grundade bra för framtida samarbeten, det
blev som en stor brainstorming.  Även
bland allmänheten var intresset stort, det
kom många besökare till bröllopscere-
monin.

Nu, drygt ett år senare, finns inga spår
av bröllopsarrangemangen i ladugården.
Sista dansen har tonat ut och gästerna har
lämnat bygatan.

Men det går bra att komma dit och hälsa
på konstnärerna och titta på de konstverk
och installationer av Kultivator och andra
konstnärer som finns permanent på
bondgården.  

Gården har även de vanligaste gårds-
djuren som höns, mjölkkor, hästar och
hundar och man kan få hjälpa till med

bondgårdsgöromål om man vill, eller köpa
något som odlats eller tillverkats på går-
den.  

Smekmånaden är över, skulle man kun-
na säga. Men Kultivator fortsätter idogt
sitt arbete för att äktenskapet mellan kon-
st och jordbruk inte bara ska överleva alla
utmaningar, det ska även utvecklas.

I SOMMAR anordnar Kultivator en
utställning för barn i Århus i Dan-
mark. Barn mellan 3:e och 7:e
klass har fått svara på frågor hur
de tror/vill att framtiden blir.
Fokus ligger på energi, miljö och
matproduktion. Barnen har fått
fabulera fritt och ritat teckningar
som illustrerar deras tankar och
idéer. Utifrån det materialet har
Kultivator gjort skulpturer samt
en stor väggmålning - allt inspir-
erat av barnens bilder och tankar.
Utställningen är interaktiv, barnen
kan skapa egna världar med hjälp
av konsten som de själva har in-
spirerat till.  

Utställningen finns på Århus
Kunstbigning 2/7-17/8.

www.kultivator.org

Själva bröllopsceremonin blev en variant av ett traditionellt öländskt bondbröllop. Deltagare och besökare fick
bland annat laga och smaka morgondagens snabbmat. Konstnären Gijs Fierling från Holland, bland annat känd
för sina stora offentliga konstverk, lagade mat i det specialbyggda sommarköket.

Marlene Lindmark stod bakom bröllopsservisen
på över 200 delar. Hon finkammade bokstavli-
gen hela Öland och Kalmar efter vitt, enkelt,
begagnat porslin, som hon smyckade med
dekaler och sedan brände.  Bröllopsservisen
säljs nu som konstverk på museet i Himmels-
berga.
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NY FORSKNING

Hälsosamma livsmedel av fiberrikt kli från spannmål, som
smakar gott utan en massa socker, är ett av målen med ett nytt
stort  forskningsprojekt. 
Kli innehåller mycket kostfibrer, som vi behöver äta mer av, men
flera egenskaper kan förbättras – bland annat smaken.

KLI
SÅ SKA DET BLI GODA 
OCH NYTTIGA LIVSMEDEL
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Vetekli kan bli en ny spännande livsmedelsingrediens.

Idag blir en stor del  av kliet från spannmål
annat än livsmedel. Även om intresset för
fullkorn växer blir det kli över, när spann-
mål mals till mjöl. Detta kli säljs idag till
bland annat djurfoder.

Nu satsar Lantmännen och forskning-
sprogrammet TvärLivs inom Formas 2,5
miljoner kronor vardera på ett stort
forskningsprojekt, KLIFUNK, som ska sö-
ka nya sätt att öka användningen av vete-
och rågkli i livsmedel.

Annica Andersson vid institutionen för
Livsmedelsvetenskap vid SLU i Uppsala
leder tillsammans med Helena Fredriks-
son på Lantmännen projektet, för att hitta
nya teknologier som kan förbättra kliets
egenskaper. Det ska pågå i tre år.

Ökad löslighet
– Kli från vete innehåller cirka 50 procent
kostfibrer. Jag är övertygad om att kli kan
tillföra ett mervärde till livsmedel på olika
sätt. Men det går inte alltid att använda kli
direkt som det är. Det måste behandlas så
att funktion, näringsmässiga egenskaper
och smak förbättras och användningen av
kli som livsmedelsingrediens därmed kan
breddas, säger Annica Andersson.

Man vill bland annat försöka öka lös-
ligheten hos fibrerna i vetekli. Vetekli in-
nehåller huvudsakligen olösliga kostfibrer.
De är bra för bland annat magens funk-
tion. Lösliga fibrer, som det finns mycket
av i exempelvis havre, har även andra
egenskaper och kan bland annat sänka 
kolesterolhalten i blodet.

Nu testats olika processer för att se vilka
faktorer som kan påverka lösligheten.

Godare med extrudering?
När det gäller smaken ska man bland an-
nat undersöka hur den påverkas av ex-
trudering, en process, där en deg pressas
samman under värme och högt tryck
sedan får ”puffa upp” eller valsas till
flingor.

– Många av de frukostprodukter som
finns idag med kli som ingrediens in-
nehåller mycket socker för att bli goda att
äta, säger Annica Andersson. Vår tanke är
att om smaken på kliet, med hjälp av olika
processer, som till exempel extrudering,
blir godare i sig, behövs det mindre socker.

I alla försök gäller det också att ha koll

 FORSKNING
 ÄR AV

 25

Det är en stor utmaning att
industrin har så stor andel i
projektet. Det är ett nytt arbetssätt

på att kostfibrernas molekylvikt inte
förändras av processerna. Om den reduc-
eras kan också de hälsosamma egenska-
perna hos fibrerna reduceras.

I forskningsprojketet kommer man ock-
så att göra sensoriska analyser och mätt-
nadsstudier, samt analysera klimatpå-
verkan från nya processer och produkter.

En arbetsgrupp med representanter
från  SLU och Lantmännen genomför pro-
jektet.

– Det är en stor utmaning att industrin
har så stor andel i ett forskningsprojekt,
Det är ett nytt, spännande arbetssätt, en
naturlig fortsättning på tidigare samar-
beten, säger Helena Fredriksson, Lant-
männen.
I arbetsgruppen ingår Annica Andersson,
Roger Andersson och Gunnel Fransson
från SLU, Helena Fredriksson, Jörgen 
Andersson och Jenny Bergh från Lant-
männen Cerealia.

’’

Annica Andersson, SLU, är en av forskarna i
gruppen som genomför forskningsprojektet
KLIFUNK.
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När ”The Cake Man” kommer
cyklande längs de sandiga
vägarna på ön Caye Caulker tar
hans nybakade banan- och
ananaskakor slut lika fort som
hans dagsfärska hummerpiroger.

I centralamerikanska Belize älskar alla
bröd och kakor. Här bakas det ofta och 
mycket, gärna med karibiska smaker.
Kokos, ananas, banan, citron, lime, russin,
kanel och en skvätt mörk rom vid särskil-
da tillfällen. 

Det var orkanen Hattie som 1961 delade
Caye Caulker i två delar. Idag är bara den
södra delen av ön bebodd. Ett par tusen
personer lever i huvudsak av fiske och en
tilltagande men ändå ganska blygsam, tu-
rism. 

Platsen vid sundet, som numera delar
ön, kallas lämpligt nog ”The Split” och är
en osannolik blandning av badparadis,
soptipp, lekplats och partyställe. Med sin
lilla sandstrand, sitt turkosa vatten, sina
fantastiska solnedgångar och sin välkom-
nande atmosfär lockar den både bofasta
och turister i alla åldrar. Strömmarna i
sundet har ungefär samma inverkan på
fisklivet vilket gör det till en sevärd plats
även för undervattensfantaster.  

Allt är pinfärskt
Till tonerna av reggae som dagarna i ända
pumpas ut genom högtalare så kraftfulla
att bastonerna hörs en bra bit under ytan,

njuter soldyrkare och badglada. I strand-
baren Lazy Lizard blandas färgglada
drinkar med krossad is, toppade med exo-
tiska frukter. Den som är hungrig och inte
vet bättre, beställer en hamburgare över
disk. Öborna och de besökare som varit på
plats ett tag har hunnit lära sig att man får
betydligt godare och mer prisvärd mat om
man går de få stegen bort till den sandiga
vändplanen där ”The Cake Man” parkerat
sin parasollförsedda cykel. Ifrån den erb-
juder han inhemska godbitar som mättar
för en spottstyver. 

– ”Lobsta’paddies”, fresh ”lobsta pad-
dies”, meat pies, banana bread, pineapple
cake!”  

Sortimentet är inte mycket bredare än
så men har en strykande åtgång. Till lunch
ett par varma hummerpiroger och till fikat
en saftig banan- eller ananaskaka modell
större. Allting är pinfärskt. ”Todays baking
for todays eating” som Errol själv uttryck-
er det medan har tar emot en leverans av
nybakat som hans brorson kommer cyk-
lande med. 

En köttpaj kostar en belize-dollar (ca
3.50). Banana bread, ananaskaka och en
lobsta’paddie’ kostar tre. 

– Det är rena fyndet men så länge vi be-
talar våra räkningar så behåller vi våra lå-
ga priser. Och det är lika för alla, både tur-
ister och bofasta. Vi vill inte vara orättvisa,
säger Errol och räcker fram flaskan med
den orange pepparsåsen till en kund som
just köpt en hummerpirog.

Familjebageri   
”The cake man” är ett begrepp på ön och
Errol och hans fru Reina har försörjt sig
och sin familj på att mätta lokalbefolkning
och turister i 15 år. På senare år har det
dykt upp ytterligare ett par ”cake men”
och en ”cake woman” på ön, men det är
Errol, som är originalet. 

– Det är fortfarande min fru som gör öns
bästa banana bread och lobsta’ paddies,
säger Errol och bjuder in oss till det lilla
familjebageriet morgonen därpå. 

Vi ställer klockan på sju och promener-
ar längs Caye Caulkers sandiga, små gator.
Så dags har inte ens dykarna vaknat. Öns
enda fordon, golfbilarna och hyrcyklarna,
står fortfarande parkerade och de små
shopparna med kläder, lokalt hantverk

HÄR KOMMER 

THE 
CAKE 
MAN 
CYKLANDE 

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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Errol är ett begrepp på ön.Kakor och bröd skyddas med parasoll.

’’ Det är fortfarande min
fru som gör öns bästa
banana bread och
lobsta’ paddies, 
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och piratkopierade CD-skivor kommer
inte att öppna än på några timmar. 

De flesta hus är enkla och rena rama
lappverken av bräder och plåtar. En del
har piffats upp med mintgrön eller rosa
färg men många ser slitna och nästan lite
bortglömda ut. På hörnan av ett turkost
trähus hänger en skylt ”Reinas pastries &
meat pies”. I luckan under skylten
beställer en öbo nybryggt kaffe och ett par
köttpajer på väg till jobbet. Reina svischar
mellan morgongästerna, de tre ugnarna,
diskhon och hummerkoket utan att verka
det minsta stressad. Till sin hjälp har hon
sonhustrun Maria som kavlar ut en pajdeg
med en ölflaska. I trädgården leker barn-
barnet Leah, snart 3 år, med sin stora be-
bisdocka. 

144 hummerpiroger
– Vi hjälps åt inom familjen. Det fungerar
bra. Errol och jag har kunnat skicka alla
våra tre söner och vår dotter till high
school, berättar Reina med stolthet i
rösten. Grunden till framgången lades
med hennes mors hemliga hummer-
pirogrecept. Sedan dess har Reina hunnit
prova sig fram till flera egna.  

– Jag ger mig inte förrän jag är helt nöjd.
Ananaskakan är min egen idé. Den in-
nehåller ingen mjölk, så den kan allergiker
äta. 

Hon och Errol går upp strax efter fem
på morgonen och sätter igång baket. En
vanlig dag hinner hon göra 144 hummer-
piroger, 24 banankakor och tolv
ananaskakor. 

– Finns det tid så gör jag citron-maräng-

paj och kokospaj också. Folk är som tokiga
i min kokospaj! Tyvärr förstördes palmer-
na i vår trädgård i en storm så nu bakar jag
inte med kokos lika ofta. 

Allt är slutsålt
Vid halv nio-snåret packar Errol sin cykel
och cyklar huvudgatan, Middle Street,
fram. Han viker av åt höger och stannar till
vid bryggan där vattentaxin ifrån Belize
city och den betydligt större och mer ex-
ploaterade turistön Ambergis Caye, lägger
till. Mörkhyade arbetare och ryggsäcks-
försedda ö-hoppare bildar kö vid cykeln. 

Sedan fortsätter Errol till The Split för
att serva morgonpigga solbadare. En
timme senare är han tillbaka hos frugan
för att omsorgsfullt packa in nya köttpajer
och hummerpiroger och sedan cykla iväg
till förmiddagsrasten vid öns skola. 

Efter skolbarnen är det turisternas tur
igen. Förrådet i boxarna framför styret
fylls på, på vägen till lunchrusningen vid
The Split. Han ger sig inte förrän det är
slutsålt och under de 15 år som gått sedan
han sade upp sig från skiftjobbet på öns
kraftstation, har han fått imponerande
benmuskler. 

Vid halv två på eftermiddagen packar
Reina ihop och beger sig till sina möten i
kyrkan. Två timmar senare intar mellanso-
nen Elvis köket. Han bakar, enligt egen ut-
sago, öns bästa pizzor som serveras vid nå-
got av de tre plastborden i familjens
trädgård. 

– Om jag är öns Cake Man så är Elvis
”The Pizza man”, konstaterar Errol och
sätter sig tillrätta i sadeln för dagens sista,
inkomstbringande motionspass.  

Jag ger mig inte förrän
jag är helt nöjd.
Ananaskakan är min
egen idé. Den innehåller
ingen mjölk, så den kan
allergiker äta. 
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Hungrig
i Belize?

’’

Ananaskaka.

Pajer.

Bananbröd
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Belize 
Lilla Belize ligger inklämt
mellan Mexico, Guatemala
och Karibiska havet. Den
största delen av fastlandet
består av djungel där både
jaguarer, pumor, ozeloter,
tapirer, apor och närmare
600 (!) fågelarter håller till.
Livet under den karibiska
vattenytan går inte heller av
för hackor. Här sträcker sig
världens näst största barriär-
rev och de många öarna –
”the cayes” – lockar snork-
lare och dykare som sällan
blir besvikna. 

Belize har befolkats av
både mayaindianer, spanska
erövrare och afrikanska
slavar. Landet har dessutom
varit en brittisk koloni och
blev inte självständigt förrän
1981. De drygt 320 000 in-
vånarna har med sina olika
bakgrunder, hudfärger, re-
ligiösa och kulturella skill-
nader ett öppet sinne för
olikheter. 

Matlagningen i Belize har
förstås påverkats av landets
brokiga historia. Dessutom
lånar man friskt ifrån både
grannländerna och USA men
sätter ofta en egen prägel på
maten. Då handlar det om
tropiska frukter, havets fruk-
ter och lokala kryddor. Peppar
är viktigt. Marie Sharp´s
heta habanero sås är ett
obligatoriskt tillbehör till i
princip alla rätter. 

Nationalrätten får väl
sägas vara ris och bönor. Eller
bönor och ris. Det är nämli-
gen två olika rätter.  Ris och
bönor tillagas tillsammans
och smaksätts gärna med
kokosmjölk. Ofta väljer man
kyckling eller skaldjur till.
Bönor och ris tillagas däre-
mot separat och sedan
skopas den soppliknande
bönstuvningen över riset
med sked. Till skillnad mot
många andra länder använ-
der man röda bönor i Belize. 
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POSTTIDNING B

AVSÄNDARE:

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

HÄRLIGA HAVRESKORPOR
TILL SOMMARFIKAT

Fiberrika, nyttiga  skorpor en viktig
del av mellanmålet i NorDiet, ett
forskningsprojekt om nordisk mat
och hjärthälsa. Du kan själv baka
de goda skorporna med havrekli
– här är receptet. 

Det är lätt och roligt att baka
skorpor och väldigt somrigt att 

knapra i sig en skorpa till
eftermiddagskaffet i solen.

HÄLSOSAM NORDISK MAT

Ca 40 mindre skorpor
5 dl havrekli
5 dl vetemjöl med hög protein- eller glutenhalt
till exempel Vetemjöl special
3,75 dl vatten
0,75 dl rapsolja
25 g jäst
2 msk socker
1 tsk mineralsalt
½ tsk hjorthornssalt

Lös upp jästen i vattnet. Tillsätt olja, socker
och salt. Blanda hjorthornssalt med havrekli
och vetemjöl. Arbeta ner allt mjöl i degspadet.
Arbeta degen kraftigt i 10 minuter.
Låt jäsa övertäckt i 20-30 minuter.
Dela degen i 20 runda bullar. Låt dem jäsa på
plåt cirka 40 minuter, tills de snabbt reser sig
efter ett lätt tryck med fingret.
Värm ugnen till 225 grader. Grädda bullarna i
cirka 10 minuter tills de fått gyllene färg.

Låt bullarna svalna något. Dela varje bulle med
en gaffel i två halvor. Lägg bullarna med snitt-
ytan upp på två plåtar.
Sänk ugnsvärmen till 200 grader och låt en
plåt i taget rostas lätt i 7-8 minuter.
Sänk värmen till 75-100 grader. Torka sedan
skorporna med ugnsluckan lite på glänt i 2-3
timmar. Nu kan man ha två plåtar inne sam-
tidigt.

SKORPOR MED HAVREKLI

Du kan beställa receptsamlingen Hälsosam nordisk mat, med maten från forskningsprojektet NorDiet på www.lantmannen.se. Den kostar 100 kronor plus porto.
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