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Lita på Melker 
– ta det enkelt

var på en pressträff nyligen. Melker Andersson var också där,
inte så konstigt eftersom träffen hölls på en av hans restauranger.
Och denna genomkreativa person, som öppnar krog efter krog med
total fingertoppskänsla för vad gästerna vill ha, han säger:

– Ju äldre jag blir desto enklare mat vill jag ha. Inget komplicerat
eller sökt med en massa ingredienser. Bara bra råvaror och rak, god
mat.

YES vill man ropa. Precis så är det.
Det måste finnas fler matroade personer än jag som inte ens orkar

börja läsa receptet på en middag med åtta tillbehör till huvudrätten,
sju smårätter att börja med och en tvådagars dessert. För att inte
tala om de närmast hysteriska variationskraven vi ställer på oss själ-
va, även till vardags.

Kycklingwok – hade vi förra tisdan. Fiskgryta – nej det åt vi för
två veckor sen. 

barnfamiljer, som redan dignar under en massa andra krav, dig-
nar även under förväntningarna på att dag efter dag ställa fram ny
omväxlande, helst hemlagad, hälsosam mat på bordet. Som dessu-
tom hela familjen ska gilla…

Såklart att vi ska servera hälsosam och god mat till våra kära.
Men jag är inte säker på att mångfald är någon garanti för att lyck-
as. Det kanske låter trist, men vad är det för fel på en standardre-
pertoar för vardagsmaten med basen i råvaror som går snabbt att
laga till och är populära. Jag lovar, ungarna kommer inte att klaga.
Om man bygger maten på rena råvaror är det dessutom lätt att 
variera tillbehören lite så även vi vuxna som redan är variationsfix-
erade blir nöjda.

förresten är det sällskapet och tillfället som gör maten. Jag
blev så inspirerad av reportaget från skolskogen i Värmland. Öppen
eld, pinnbröd och grillad korv – kan det bli godare?

GOTT UTAN FETT
h Korv och leverpastej där nyttiga 
fibrer från spannmål, grönsaker eller
frukt ersätter fettet kan bli verklighet i
framtiden. I Lund forskar två doktoran-
der just nu i hur de fettsnålare produk-
terna ska kunna smaka lika gott som
ursprungsprodukterna. sidan 4

VARDAGSMIDDAGENS DILEMMA
h Barnfamiljernas vardagsmiddag är i
fokus för en stor attitydundersökning.
Det visar sig att många känner sig
trängda mellan sina egna ideal om häl-
sosam mat och verkligheten. sidan 6

BRÖD SOM MAT
h Bröd är mycket mer än smörgås och
tillbehör till maten. Idag är bröd lika
ofta en ätbar del av själva måltiden. Vi
lägger maten på bröd eller har brödet
som ätbar förpackning. Inte konstigt att
vi äter mer bröd än någonsin. 

sidan 11

I SKOLSKOGEN
h I skolskogen kan man lära sig om
växter och djur, men många andra lek-
tioner passar också i det fria. Och när
man blir hungrig – och det blir man 
– så är det spännande att laga maten
över öppen eld.  sidan 16

UPPLANDSKUBBEN VÄRD ATT BEVARA
h Upplandskubben är Sveriges senaste
bidrag till Smakernas Ark, världslistan
över livsmedel som är värda att bevara. 
I slutet av oktober presenteras Upp-
landskubben vid Slow Foods stora mat-
mässa i Italien.  sidan 18

3 TUNGVIKTARE I KOKBOKSHYLLAN
sidan 23
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Jag vill ha

Idétidskriften C 
som är gratis

Ja tack! Jag har inte C men vill 
gärna ha den till adressen här intill
DU SOM REDAN HAR C SKA INTE SKICKA IN DENNA KUPONG!

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

i Lokalt och småskaligt framställs
ofta som det traditionella jordbru-
kets räddningsplankor. Men för att
tjäna pengar på att vara lokal måste
man vara stor nog att göra det inter-
nationellt eller åtminstone natio-
nellt.

Det visar en dok-
torsavhandling av
etnologen
Richard Tell-
ström, som
handlar om
hur matkultur
skapas och
görs lönsam.

– Konsumenter-
na har stora förvänt-
ningar på mat med
platsanknytning, och
de är villiga att betala
för det, säger Richard
Tellström.

Men det räcker inte att sätta byns
namn på knäckebrödet och vänta på
att beställningarna ska ramla in. Sälj-

argumentet må vara lokalt och små-
skaligt, men det betyder inte att
marknadsföringen ska vara det. Ska
det bli lönsamhet i produktionen
måste produkterna eller åtminstone
ryktet om dem, nå utanför hemkom-

munen. Köparna finns i
storstäderna och bland

turister som ser mat
som en anledning
att resa.

– De mest
framgångsrika är
de som är natio-
nellt och interna-

tionellt marknads-
förda.
Richard Tellström

tror också att många
producenter skulle
tjäna på att bekanta sig
lite mer med krogvärl-

den. Med mer kunskap om hur
restauranger fungerar, vilka typer av
produkter och vilka mängder som
efterfrågas skulle fler få mer sålt.

SMÅSKALIGA PRODUKTER 
BEHÖVER STORSKALIG REKLAM

CORNFLAKES 
FYLLER 100 ÅR

KORVBRÖDSREKORD

i I år fyller en frukostikon 100 år. Jubilaren
heter Kellogs Corn Flakes. Lite historia:

Allt började i byn Battle Creek, där John
Harvey Kellog drev ”The San”, ett av världens
första hälsohem. Här serverade man enbart
vegetarisk mat och John Harvey och hans 
lillebror Will Keith experimenterade med att
utveckla nya frukostprodukter. En dag råkade
en omgång vete bli överkokt. De bestämde sig
ändå för att prova att pressa vetet. Resultatet
blev en massa små flingor och när de rostades i
ugnen blev de lätta och spröda. Bröderna expe-
rimenterade vidare och provade även majs –
och det blev cornflakes.

1906 började cornflakes säljas utanför hälso-
hemmet. Idag säljs Kellog’s produkter i 180
länder över hela världen och företaget har
25000 anställda.

i I sommar har det sålts ovanligt
mycket korvbröd och hamburger-
bröd. Korvbrödsbagarn har vissa
veckor sett en ökad korvbrödskon-
sumtion på 20–30 procent. Vid fabri-
ken i Örebro tillverkas två miljoner
korv- och hamburgerbröd per dygn,
ändå har man haft kämpigt att hinna
med alla beställningar. 

Det är det vackra vädret som lockat
till grillkvällar i kombination med
många evenemang som fotbolls-VM.

Det räcker inte att sätta byns namn
på knäckebrödet och vänta på att
beställningarna ska ramla in.

Kellogs Corn Flakes från 1906. 
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h Hanna Åberg och Karin Petersson
heter de två doktorander på den livsme-
delstekniska inriktningen, som jobbar
med projektet ”Kostfibrer som fettersät-
tare i proteinrik mat”. Projektet finansie-
ras till hälften av den statliga myndighe-
ten Vinnova, som har till uppgift att
stödja forskning som kan vara till nytta
för näringslivet. Resterande del betalas av
fyra företag: Lantmännen Food r&d,
Lyckeby Industrial AB Stärkelse, Procor-
dia Food ab och Ugglarps ab, som kom-
mer att ha förtursrätt om projektet lyck-
as. Då kan de i framtiden producera
proteinrika livsmedel som förhoppnings-
vis smakar gott och samtidigt är betydligt
hälsosammare med mer fibrer och avse-
värt lägre fetthalt än ursprungsproduk-
terna.

Redan i dag finns ett fåtal livsmedel där
fett har ersatts med kostfibrer. Professor
Eva Tornberg, som handleder Hanna
Åberg, har till exempel tagit fram en korv
med endast 3 procents fetthalt till Viktväk-
tarna. I den har fettet delvis ersatts av
morot, som värmebehandlats på ett speci-
ellt sätt.

Måste smaka gott
Det forskningsprojekt som nu bedrivs ska
vidareutveckla det tänkandet.

– Det är ingen idé att utveckla närings-
rika produkter om de inte smakar gott.
Därför försöker vi nu få fram mer fakta,
till exempel vilken form kostfibrerna ska
ha för att förhöja smaken, som ju är en av
fettets viktigaste funktioner, förklarar
Eva Tornberg.

På ett vetenskapligt sätt undersöks hur
cellväggarnas alla delar ser ut i grönsaker,
frukt och cerealier, hur de olika delarna
på bästa sätt kan utnyttjas, vilken del som
är bäst att använda för det här ändamålet

och hur man till exempel med hjälp av
olika enzymer kan modifiera fibrerna så
att de på bästa sätt efterliknar fettet både
i konsistens och som smakbärare.

Kring de två doktoranderna finns en
grupp av högt utbildade experter, bland
annat professor Ann-Charlotte Eliasson,
specialist på cerealier, som handleder
Karin Petersson. 

Hanna Åberg och Karin Petersson har
studerat kemiteknik med livsmedelsin-
riktning. De sökte till det här projektet
därför att de såg en chans att forska på
djupet i ett ämne, där det samtidigt finns
en tydlig inriktning på produktutveckling
och ett nära samarbete med industrin.

– Det är som att få det bästa av två värl-
dar, konstaterar Hanna Åberg.

Att delta i ett forskningsprojekt med så
många olika parter inblandade är både
inspirerande och ansträngande. Tre till
fyra gånger om året träffar doktorander-
na representanter för finansiärerna. Då
redovisar de vad som hänt och tar emot
synpunkter och förslag på hur de ska gå
vidare.

– Vi får mycket bra input. Alla vill ha ut
olika saker ur projektet, men det är ändå
vi som bestämmer fortsättningen.

Forskningen har nu pågått i 1,5 år och
de räknar med att behöva minst tre år till
innan det färdiga resultatet kan presente-
ras.

Forskar på djupet
De har delat upp uppgiften i två huvud-
spår. Hanna Åberg undersöker fibrer från
grönsaker och frukt, medan Karin Peters-
son tittar på fibrer i olika spannmål.

– Vi går på djupet med varför fett är så
svårt att ersätta. Vad är det som gör att
proteinrika livsmedel smakar godare med
mycket fett i? Och hur ska vi kunna efter-

idétidskriften C nr 3   20064

A V E L I S A B E T  G R A N L U N D   F O T O L E N N A R T  P R E L E N H E M   

Tänk er korv, hamburgare eller leverpastej som smakar lika gott som vanligt,
men där fettet har bytts ut mot nyttiga kostfibrer från grönsaker, frukter eller
spannmål. Det kan bli verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid om ett
forskningsprojekt på Lunds Tekniska Högskola slår riktigt bra ut.

I så fall väntar en jättemarknad i en värld där fetmaepidemin nu är en fråga
som diskuteras på allra högsta nivå.

NYTTIGA FIBRER 
KAN ERSÄTTA FETT 
I FRAMTIDENS KORVAR

Doktoranderna Hanna Åberg
och Karin Petersson forskar
om fibrer som ersättning för
fett  tillsammans med pro-
fessor Eva Tornberg vid
Lunds Tekniska högskola.
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likna både den smakförhöjande effekten
och konsistensen?

Vägen till svaren på de frågorna är
lång. Först inledde de med att karaktäri-
sera kostfibrerna så mycket som möjligt:
innehåll, uppbyggnad, egenskaper.

Cellväggarna till grönsaker och frukter
innehåller ofta söta mono- och disackari-
der, som när de upphettas förenas med
aminosyror och förstärker köttsmaken.
Dessa kostfibrer har också goda gelegen-
skaper, vilket förbättrar konsistensen på
maten.

Det är svårare att hitta smakförhöjan-
de egenskaper i cellväggarna till spann-
mål. De består av cellulosa, som alltid är
olösligt. Därutöver finns betaglukan, som
har visat sig ha en kolesterolsänkande
effekt, och arabinoxylaner, som möjligt-
vis skulle kunna fungera som gelbildare,
men som behöver utforskas mer.

Om det skulle visa sig möjligt att
använda fibrer från spannmål öppnar sig
stora möjligheter. Råvaran är billig och
det finns i Sverige en stor spannmålsin-
dustri, som troligtvis lätt skulle kunna
anpassas till den här typen av produktion.

Grönsaker och frukt innehåller mycket
vatten och är därför tyngre, vilket gör
dem dyrare att transportera. Däremot går
det även här att hitta billig råvara. Man
kan bland annat använda fibrer från
potatis som blivit över vid tillverkningen
av stärkelse.

Kampen mot fetma
I nuläget handlar forskningen om senso-
riska test, där de studerar i vilka koncent-
rationer och blandningar som de olika
kostfibrerna fungerar bäst.

– Det handlar inte enbart om smaken.
När det gäller kostfiber från spannmål är
det väldigt mycket en fråga om textur och
konsistens. De innehåller inte lika mycket
vatten som kostfiber från grönsaker och
frukt och är mer som små partiklar. Där-
för kan en produkt med mycket kostfiber
från spannmål lätt upplevas som ”san-
dig”.

Att de med denna forskning ingår i den
världsomfattande kampen mot fetma är
inget som de går och tänker på. Deras
doktorsavhandlingar står inte och faller
med att de lyckas, även om det är vad de
hoppas på.

Professor Eva Tornbergs tror i alla fall
mycket på projektet:

– Det finns oanade möjligheter inom
det här området. Många människor väl-
jer nuförtiden en fettsnål variant av yog-
hurt, som innehåller 0,5 i stället för 2 pro-
cent fett. I proteinrika livsmedel, som
korv, leverpastej och hamburgare handlar
det om att gå från omkring 30 procents
fett i produkten till 3–4 procent. Här kan
det ge verklig effekt på människors fettin-
tag.
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iVardagsmiddagen hos barnfamiljer är i
fokus.

Mat är jobbigt för många barnfamiljer
idag. Man kämpar i uppförsbacke med
kort om tid, kanske också kort om peng-
ar. Det är många intressen som sliter åt
olika håll när vardagsmiddagen ska lagas.
Många känner krav att äta mindre socker,
mer frukt och grönt, mer hemlagad mat
samt att ge barnen goda vanor. Samtidigt
är det bråttom vid middagsbordet med
familjemedlemmarna på väg till olika
aktiviteter. TV:n pockar på uppmärksam-
het i sitt hörn. Barnen ska gilla maten så
att de äter, och helst ska även de vuxna
tycka att den är OK. Vardagen upplevs
som kravfylld och det är egentligen bara
till helgen som beskrivningen av midda-
gen ligger nära barnfamiljernas egen defi-
nition av att leva hälsosamt.

Samtidigt känns strävan efter ett hälso-
samt liv alltmer angelägen, ju fler alarme-
rande siffror som kommer om ökande
ohälsa.

Negativ hälsotrend
Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) är
idag 41 procent av svenska män och 27
procent av svenska kvinnor överviktiga.
Upp emot en femtedel av alla barn är
överviktiga eller feta. Utvecklingen med
en negativ hälsotrend pågår i hela väst-
världen.

Det finns naturligtvis flera möjliga orsa-
ker till ohälsa. En stressig livsstil, ett alltför
stillasittande liv, rent medicinska orsaker.
Maten betyder inte allt, men vi vet också
att mat, dryck och hälsa hänger ihop.

Tillgången till bra mat har aldrig varit
större än idag. Information om vad som
är nyttig mat och dryck saknas inte heller.
Frågan är:

Varför lever vi inte som vi lär?
Varför ökar ohälsa med koppling till

mat och dryck?

Synovate LUI har tillsammans med
några livsmedelsföretag gjort en djupdyk-
ning i svenska barnfamiljers syn på hälsa
och vardagsmiddag. Syftet är att försöka
skapa djupare förståelse för hälsoproble-
matiken kopplad till mat och dryck.
Arbetshypotesen har varit att den accele-
rerande ohälsan inte i första hand beror
på kunskapsbrist hos konsumenter eller
att det saknas hälsosamma produkter.
Istället handlar det om ett negativt bete-
endemönster som i
olika utsträckning
finns hos livsme-
delskonsumenter-
na.

Undersökningen
ger en bild av en
vardag där många
upplever en rad
hinder för att leva
med de matvanor
man önskar.

Det utkristallise-
ras ett mönster som man kallar för ”Den
Negativa Hälsocirkeln”. Den bygger på
flera förhållanden som hänger ihop:
ett ideal – en uppfattning om hur det
borde vara .
en känsla av misslyckande för att man
av olika skäl inte klarar att leva upp till
idealet.
ett förnekelsebeteende kring de egna
mat- och dryckesvanorna kopplade till
hälsa. Man kan uttrycka det som att
konsumenterna inte fullt ut vill erkänna
sina ohälsosamma vanor.

Vad är det då som gör att barnfamiljer-
na inte lever upp till sina ideal och istället
hamnar i Den Negativa Hälsocirkeln? En
del av förklaringen finns i det som man i
undersökningen kallar ”diffade beteen-
den”

Ett diffat beteende är något som man
själv inte är medveten om eller mån om

att dölja för omvärlden. 
Här följer ett exempel på diffat beteen-

de från de fokusgruppsintervjuer som
gjorts:

Staffan upplever inte att han har
särskilt ohälsosamma vanor, vilket bland
annat bygger på att han håller ätandet till
stor del låst till de fasta måltiderna. Han
har också dragit ner på socker och använ-
der sällan socker i maten eftersom det
finns så mycket tillsatt i olika produkter.
Mot slutet av diskussionen berättar Staf-
fan om det svåra i att lägga om de dåliga
vanor som trots allt förekommer i hans
vardag -– vanor som har inte berättade
om i sin tidigare beskrivning av de egna
mat- och dryckesrutinerna: ” Jag halsar
en Coca-cola 33a nästan varje kväll. Jag
vet ju så väl hur många sockerbitar det är
och jag tänker varje gång att det var den

sista, men det blir
jämt. Skälet är att
man är törstig men
det blir inte vatten,
läsken ingår nu i
min kvällsfika.
Står det en skål
popcorn på bordet
eller en kaka så tar
man ju den också”.

Fler exempel:
”Jag är latte-

man, jag dricker
latte med socker i hela tiden sedan jag
bodde i Belgien, jag kan dricka 20 koppar
latte om dagen, helt fanatiskt…

”Jag skåpäter gärna, helst ska ingen se
det, ingen ska veta om det. På kvällen vet
jag att det finns chips kvar eller något från
helgen och då står jag med handen inne i
det halvöppna skåpet och äter direkt…
men jag äter inte hela påsen för ingen i
familjen ska se det”.

Måste och borde
Diffade beteenden och en oförmåga att
leva upp till sina ideal om mat, matvanor
och hälsa skapar ett konstant dåligt sam-
vete, som är en viktig byggsten i den nega-
tiva hälsocirkeln.

Konsumenterna hanterar detta dåliga
samvete på en rad olika sätt – ett är att
skylla sitt beteende på olika saker som
tidsbrist eller brist på inspiration.

T E X T  M A U D  L I N D B L Å    I L L U S T A R T I O N E R  S Y N O V A T E  L U I

Ohälsan ökar i Sverige. I takt med att vi konsumerar alltmer hälsosamma livs-
medel och blir alltmer upplysta om matens inverkan på våra kroppar blir vi allt
tjockare.

För att i grunden försöka förstå varför vi inte lever som vi lär har undersök-
ningsföretaget Synovate LUI i projektet ”Säg hej till hälsan” gått direkt på käl-
lan, den svenska livsmedelskonsumenten. 

DILEMMAVardags-
middagens

BARNFAMILJERNA EFTERFRÅGAR
HJÄLP TILL INSPIRATION SOM DE 
UPPFATTAR SOM RELEVANT I VARDAGEN
MED RÄTTER SOM SKÄNKER FÖRÄLD-
RARNA EN KÄNSLA AV VARIATION 
OCH LAGAD MAT OCH SOM BARNEN
ACCEPTERAR

”

”
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Ett annat sätt är att tycka lite synd om
sig själv, vilket gärna leder till att man
småäter för att trösta sig.

Resultatet blir att man stannar kvar i
den negativa hälsocirkeln, trots en kon-
stant strävan att förändra sina vanor för
att komma närmare idealsituationen.

Man ”måste” och man ”borde”, men
man orkar sällan göra verklighet av sin
strävan och verkligen ta sig ur den negati-
va hälsocirkeln.

Inspiration efterfrågas
En sammanfattning av undersökningens
fokusgruppsintervjuer visar att bristen på
tid är det hinder som konsumenter upple-
ver som störst för att kunna unna sig en
hälsosammare vardag. Men det handlar
också om inspiration och planering. 

Barnfamiljerna efterfrågar hjälp till
inspiration som de uppfattar som rele-
vant i vardagen, med rätter som skänker
föräldrarna en känsla av variation och
lagad mat och som barnen accepterar.

Kunskap är en viktig början, både för
konsumenterna själva och för livsmedels-
företagen.

Att få en bild av var problemen sitter är
ett första steg till att börja hitta lösningar.

– Hälsosamma val startar inte hos pro-

ducenten, inte i butiken utan i medveten-
heten hos konsumenten. Därför är konsu-
mentinsikt avgörande för framgång inom
hälsosegmentet, har förra konsument-
minsitern Ann-Chistin Nykvist sagt.

För livsmedelsföretagen ger undersök-
ningen nya unika kunskaper och impulser
som ska göra att affärsmässigheten och
hälsan inte sätts i konflikt med varandra
utan istället ska dessa krafter växa till-
sammans.

foto: aftonbladet bild

MER ÄN VARANNAN ÖVERVIKTIG
År 2009 väntas mer än 50 procent av Euro-
pas befolkning vara överviktiga eller feta.
Vid samma tidpunkt kommer 70 procent
av USA:s  befolkning att vara överviktiga
eller feta (Food Navigator.com/europé;
Obesity rocketing despite record diet food
spending”, 2006-02-14)

42 900 TILL MAT
Barnfamiljerna omfattar totalt 1 115 660
svenska hushåll enligt SCBs beräkning.
Det är drygt en tredjedel av samtliga hus-
håll i Sverige, som igenomsnitt handlar liv-
smedel för motsvarande 42 900 kr/hushåll
och år.

HÄLSA ÄR BALANS
Enligt fokusgruppsdiskussionerna handlar
hälsa om att uppnå en känsla av balans
och att få tid för sig själv och för att umgås
med familjen. Kopplat till mat och dryck
handlar hälsa till stor del om att känna att
ha kontroll över maten, att leva med goda
matvanor samt att äta rätt saker.

TVÅ DELAR I PROJEKTET
Projektet ”Säg hej till hälsan!” innehåller två delar.

1. Fokusgruppsdiskussioner med familjer med barn som mer eller mindre ligger inom
ramen för ”god hälsa”. Eftersom den negativa hälsoutvecklingen förväntas öka, är det
konsumenter ur den här gruppen som kan komma att ingå i ohälsostatistiken inom
ett par år. Att förstå deras inställning till mat, matvanor och hälsa är centralt för att
skapa verktyg som kan hjälpa barnfamiljerna att inte bli en del av ohälsostatistiken.

2. En kvantitativ studie i form av webb-dagböcker för att skapa en bred bild av hur kun-
skap, attityder och beteende visavi mat och hälsa ser ut idag i barnfamiljer när det gäl-
ler vardagsmiddagen. Studien är rikstäckande och innehåller 1017 svarande. De gjor-
des i mars månad 2006. Målgruppen var familjer med barn i åldern 2–12 år.
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Vem når upp till idealet?

ulla (som också kan vara en Ulrik) oroar sig
för att barnen ska bli överviktiga. Hon försö-
ker när hon kommer ihåg det att välja magra
alternativ, men det är inte alltid det går. Hon
vet att medlemmarna i hennes familj har lätt
att lägga på sig något kilo extra, men hon
kommer ofta på i efterhand att den här
maträtten nog inte var så hälsosam.  När
hon serverar något mindre nyttigt till mid-
dagsmat så tänker hon varje gång att ”nästa
gång ska det bli något sundare”. Det händer
dessutom att hon lagar ”för mycket” mat till

middagen och att flera av familjens medlem-
mar tar en extra portion fast de egentligen
inte borde. Ulla får då väldigt dåligt samvete.
Ulla har ofta ångest för sina middagsval och
vill ha hjälp att ta sig ur den onda cirkeln.
Hon behöver mer information runt kost och
hälsa.

Oroliga Ulla säger att familjen skulle äta
mer hälsosamt om man hade mer pengar
och fick hjälp med inspiration till hälsosam
matlagning. Familjen tycker det är svårt att
lägga om sina matvanor.

martin älskar verkligen att laga mat. Hälso-
sam mat är att laga maten från grunden.
Hälsosam mat är att använda så rena råva-
ror som möjligt, exempelvis färskt kött. Dåli-
ga matvanor är kopplat till att man inte äter
grönsaker och hemlagat. Skolan har stort
ansvar att lära barn äta hälsosamt men de
grundläggande hälsosamma matvanorna
kommer absolut hemifrån. Dåliga matvanor
är kopplat till småätande och stressade mål-
tider. Hälsoproblem handlar om att man blir
sjuk till följd av att man äter fel. Det får gärna
ta tid när man lagar mat, för om man har bra

råvaror och gedigen kunskap så blir hela
familjen frisk och sund.

I den här familjen styr inte barnen lika
mycket över vad som handlas och serveras
till vardagsmiddag. Pengar avgör inte hur
hälsosam mat man handlar och Martin har
heller inget dåligt samvete för det han serve-
rar till familjen.

Det finns inte så många ideal som famil-
jen inte lever upp till enligt egen utsago,
men ibland äter familjen trots allt det som är
enklast även om det inte är det hälsosam-
maste.

I undersökning-
en kommer det fram ett antal

”sanningar” om mat, matvanor
och hälsa som bygger på hur konsu-

menterna tycker att det borde vara, när de
beskriver familjens vardagsmiddag samt
hälsa. Det här är idealet, som konsumenter-
na gärna vill identifiera sig med, men som
många inte klarar av att leva upp till i sin

vardag. Siffrorna inom parentes
anger hur stor del som instäm-

mer i påståendena.

IDEALET 
1. Man ska vara noga med
att servera hälsosam mat
till familjen, (94)

2. Man ska tänka på vad
man dricker till var-
dagsmiddagen. (70)

3. Man ska tänka på att
minska ner sockerkon-
sumtionen. (74)

4. Man ska ge sina barn bra
matvanor, en del i det är att
minska småätandet och
stressade måltider. (89) 

Barnfamiljerna i undersökningen har delats upp
i sju konsumenttyper, utifrån vad matlagaren i
familjen svarat i webbdagböcker. De har olika
ideal kopplade till mat, matvanor och hälsa
och lyckas olika bra med att leva upp till
sina ideal. Känner du igen dig?

MATLAGARMARTIN  – livsnjutare som funnit balansen 

bosse har ett avslappnat förhållande till mat
och hälsa. Han väljer den mat som han själv
och barnen vill ha, oavsett hur få nyckelhål
eller andra symboler den har. Bosse anser att
det här med hälsa ibland kan gränsa till fana-
tism och tycker inte direkt att föräldrar har
något större ansvar att lära barn äta hälso-
samt mot deras vilja. Bosse och hans familj
kan mycket väl tänka sig att dricka läsk till
middagen eller som mellanmål om de kän-
ner för det. De äter ute på restaurang till var-
dags flera gånger per månad och det här
med att familjen ska samlas hemma tillsam-
mans varje dag som om middagen vore en

religiös rit är hur löjligt som helst. 
Bosse försöker avdramatisera hälsohet-

sen och anser det mest vara en modenyck.
Ena dagen är fett farligt, andra dagen salt,
tredje dagen socker. Rena hysterin. För
övrigt smakar inte hälsosam mat speciellt
gott.

Bosse struntar i en rad av de allmängiltiga
idealen. Han väljer den mat och dryck som
barnen vill ha oavsett om det är hälsosamt
eller inte, haft ofta olika snacks hemma och
äter i större utsträckning är genomsnittet i
Sverige senare än barnen och inte alltid
samma mat som de.

BEKYMMERSLÖSE BOSSE – låter barnen bestämma

OROLIGA ULLA/ULRIK – borde gå ner i vikt mer vet inte hur

KONSUMENTER7
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filip har ansträngd ekonomi och därför blir
det mestadels så att barnen får välja och
styra vad som ska handlas till vardags. Om
familjen hade mer pengar skulle de äta
betydligt mer hälsosamma middagar. Det är
helt enkelt priset som avgör vad som hand-
las in och då styr röda lappar mer än fetthalt.
Filip väljer den mat som barnen vill ha och
lägger till/tar bort till ett hälsosammare
alternativ, men det är inte mycket spelrum

man har om man måste hålla i plånboken.
Dessutom styr barnens aktiviteter valet av
mat, de har mycket på gång på kvällarna och
då hinner man inte fundera så mycket på
hälsosamma alternativ, det blir något som
barnen gillar och som går fort.

Fattiga Filip hämtar inspiration från sina
föräldrar och har inte så mycket koll på
moderna fettsnåla alternativ.

simon har hyfsad koll på det här med hälsa,
men det hjälper ändå inte eftersom han har
fått som vana att alltid ha snacks och andra

godsaker i skåpen. Chips, godis och
kakor är svåra att motstå för alla

familjens medlemmar och då hjälper det
inte att Simon ibland ser till att handla fetts-
nåla produkter och servera hälsosam mat.
Det är svårt att lägga om dessa vanor att ta
sig något gott ibland, även om de vuxna i alla

fall försöker dölja för barnen att de äter
godis och snacks, det är ju inte något speci-
ellt bra föredöme. Tillfället gör tjuven, finns
det något ohälsosamt hemma så äter man
det.

Simon gillar att ha familjen samlad, men
oftast blir det enkla maträtter, som inte tar
så lång tid att laga, mycket görs av gammal
vana och bristen på fantasi är stor. Ingen i
familjen motionerar regelbundet.

5. Som förälder har man
ett stort ansvar att lära
barnen äta hälsosamt.
(98)

6. Man ska försöka handla
livsmedel med låg fett-
halt/sockerhalt. (64 resp
70)

7. När man handlar ska
man tänka på att välja pro-
dukter som är bra för häl-
san.  (67)

8. Regelbunden motion
har stor betydelse för att vi
i familjen ska må bra. (90)

9. Grundläggande hälso-
samma matvanor kom-
mer hemifrån. (91)

sara har ofta ont om tid och tycker att mat
är något som får ta högst 20 minuter att tilla-
ga. Maten till vardagsmiddagen ska helst
vara så färdig som möjligt, att laga den är ett
nödvändigt ont. Sara köper därför oftast mat
som är kyld eller fryst och som man snabbt
kan få fram på bordet. Sara är oftast trött när
hon kommer hem och känner då att barnen
måste få i sig något snabbt. Därför hinner
hon helt enkelt inte laga speciellt hälsosam
mat. Det är för övrigt sällan som hela famil-

jen är samlad, man har olika tider för mat.
Sara oroar sig emellanåt för att familjen äter
alltför ensidigt.  Hon tycker dessutom att
hon har brist på fantasi och har svårt att få
idéer till nya rätter.

För snabba Sara är det hälsosamt att äta
mer grönsaker och hemlagat. Men hon hin-
ner helt enkelt inte laga sådan mat till var-
dags. Som kronan på verket döljer hon ofta
för barnen att hon äter godis/snacks själv till
vardags.

SNABBA SARA  – skyller på tiden

HÄLSOSAMMA HANNA – hälsomedveten utan fläckar?

SKÅPÄTANDE SIMON/SIMONE – vill äta hälsosamt, men förmår inte, i alla fall inte just nu

hanna är noga med att servera hälsosam
mat till familjen. Hon väljer ofta livsmedel
som är bra för hälsan och så långt det går
ekologiska produkter. Hon letar efter pro-
dukter med låg fetthalt och väljer genomgå-
ende KRAV-märkta produkter. Hanna läser
ofta innehållsförteckningen och vet vad ”tall-
riksmodellen” står för och tillämpar den.
Hon tänker på att minska sockerhalten i var-
dagsmiddagen, undviker livsmedel med söt-
ningsmedel i, väljer helst nyckelhålsmärkta
produkter och hämtar inspiration till hälso-

sam matlagning via recept. Hanna anser att
det hon serverar familjen har stor betydelse
för att de ska må bra, och hon har full koll på
de senaste rönen inom hälsoforskning.

En gediget hälsomedveten fasad – men
Hanna är också angelägen att servera mat
som barnen äter upp vilket kan innebära att
hon gör avsteg från idealen ovan. Och hon
serverar te och smörgås till kvällsmål, som
kan innebära både hälsosamma och mindre
hälsosamma alternativ.

FATTIGA FILIP/FILIPPA  – priset går före hälsosamheten
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A V M A U D  L I N D B L Å

Thaigryta 
PÅ 15 MINUTER!

FLER RECEPT FÖLJER PÅ MATHJALTARNA.SE

När livet känns lite 

grått, drömmer Vispan 

om sin semester i 

Thailand...

...och då brukar 

hon alltid göra 

sin favvogryta

* TIPS! DU kAN 

BYTA ut kyckling 

MOT ytterfilé.

...Stek 

wokgrönsaker 

KLART! 

Servera med 

nudlar eller 

ris.

strimla 

kycklingfilé*
 . 

Stek i omgångar 

ca 3 minuter.  

Lägg över det 

i en gryta och 

salta...

...Lägg över grön-

sakerna i grytan. 

Häll över thaisoppa 

och låt sjuda några 

minuter.  

djungelgryta
 PÅ 15 MINUTER!

FLER RECEPT FÖLJER PÅ MATHJALTARNA.SE

*

smart 

 kille!

*

Slevis gillar 

inte att diska.

Så när han 

lagar mat 

till sina 

Mathjältarna – recept i form av 
serieteckningar – är ett nytt sätt att
ge inspiration i vardagsmatlagning-
en. Det ska ta högst 20 minuter att
laga rätterna.

iRecepten kommer att finnas på för-
packningar med produkter från Lant-
männen Kronfågel, Arla Foods och Scan
Foods. 

– Konsumenterna efterlyser tips och
inspiration i butiken. Det är precis vad vi
nu erbjuder, säger Anders Wallgren på
Lantmännen Kronfågel.

Barnfamiljerna vill ha hjälp med var-
dagsmaten. Det framgår av Synovate
Lui:s stora undersökning som C berättar
om i det här numret. Men även andra
undersökningar bekräftar samma sak.
Två undersökningar som Lantmännen
Kronfågel, Arla Foods och Scan Foods
låtit göra under året visar bland annat att
variationen i de svenska köken inte är
stor. Sex procent lagar färre än fem rätter
och fyra av tio varierar mellan sex och tio
rätter i veckan. Mindre än vart femte hus-
håll planerar vardagsmaten en vecka i
förväg och nästan en tredjedel bestämmer
samma dag vad som ska serveras till mid-
dag.  

Vill ha tips i butiken
Kokböcker och tidningar är en viktig
inspirationskälla vid matlagningen. 76
procent av hushållen hittar sina recept i
kokböcker och 41 procent använder sig
av recept från dags- och veckotidningar.
Men när frågar var man vill ha tips och
inspiration blir svaret ”i butiken”.

– Vi tar ett nytt grepp och inleder ett
långsiktigt samarbete där produkter och
kommunikation samordnas. Recepten
kommer att finnas på våra respektive pro-
duktförpackningar, på en gemensam
kampanjsajt,  i annonser och som 
receptblad i butikerna. Kampanjen kom-
mer att pågå under hela 2007, säger Inger
Söderlund, PR-chef Arla Foods.

Recepten innehåller få ingredienser och
ska ta högst 20 minuter att laga till.
Recepten är nygjorda och innehåller
råvaror som ytterfilé och kycklingfile,
falukorv och motsvarigheten av kyckling,
Mästerkorv. Från Arla ingår bland annat
färdiga såser. I första omgången presente-
ras 10 recept. Nya recept presenteras
sedan fortlöpande.

GER 
INSPIRATION 

I BUTIKENMATHJÄLTARNA

RECEPTEN INNEHÅLLER
FÅ INGREDIENSER OCH SKA
TA HÖGST 20 MINUTER ATT
LAGA TILL 
”

”

Italiensk korvsoppa

 PÅ 15 MINUTER!

FLER RECEPT FÖLJER PÅ MATHJALTARNA.SE

KLART!  

Servera med 

ett gott bröd! 

och simsala-

bim, så var 

ska jag 

hitta på 

idag?

Kryddis älskar 

att trolla i 

köket...

Först skivar 

jag kyckling-

korv* ...  

* TIPS! DU kAN 

BYTA ut kyckling-

korv MOT hot dogs.

...Sen värmer 

jag tomatsoppa 

och korv i en 

kastrull... 

..Lägg i kokta 

makaroner och 

majs. värm 

försiktigt. 
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Vi äter mer bröd än någonsin förr. 
Idag är bröd inte bara smörgås

utan ingår ofta som en viktig del i själ-
va måltiden.

Många nya brödsorter är ett smart sätt att
förpacka mat: tortillas,  pitabröd, wraps
och bagels till exempel.  Nya fullkornsvari-
anter dyker hela tiden upp. 

Men brödet kan också ingå som en del
av själva maten. Både i Italien och Mellan-
östern gör man brödsallader, genom att ta
torrt lantbröd, som fuktas och blandas i
salladen eller det torra pitabrödet, som ros-
tas och rivs i bitar innan det blir en del av en
sallad. Brödkrutonger var ursprungligen
just torrt bröd som får nytt liv genom att

tärnas och stekas i god olivolja med eller
utan vitlök. 

Den populära grekiska vitlökssåsen
Skordaliá, som serveras till fisk, är en vit-
löksmajonnäs med bas av uppblött torrt
bröd.

Och i många länder är brödet själva tall-
riken! Stora bröd läggs på tegelpannevis
och en god stuvning öses på. Så river man
bitar av brödet i kanterna och använder
som ätredskap att skopa upp maten med.
Vanligt i både Afrika och Asien.

För att inte tala om danskarna och deras
traditionella lunch med smörrebröd – som
i hemmaköket är ett sätt att använda mid-
dagsresterna från igår på några skivor
mörkt och gott fullkornsrågbröd.

SKORDALIA 
– GREKISK VITLÖKSSÅS
4 pers

I Grekland serverar man en tjock bröd- (eller
potatis-) baserad vitlökssås både som sås till
stekt fisk och som dipp före maten. 
Ett bra sätt att använda torrt bröd.

2–3 tjocka torra skivor vitt lantbröd
4–5 vitlöksklyftor
1 + 2 msk rödvinsvinäger
2 äggulor
2 dl god olivolja
salt och nymalen svartpeppar

Skär av kanterna på brödet och lägg det i blöt
i kraftigt saltat vatten 10-15 minuter.
Skala vitlöksklyftorna. Krossa dem i en mor-
tel och rör i lite vinäger. Vispa i äggulorna.
Ta upp brödet krama ur det och mosa ner
det i vitlöks- och ägguleblandningen.
Häll i oljan, lite i taget, under kraftig 
vispning. Använd gärna elvisp eller mixer, så
blir vitlökssåsen tjock och fluffig.
Krydda med salt och peppar och häll upp i
en skål. Låt såsen stå och mogna i smak
någon timme innan serveringen.

T E X T  E J A  N I L S S O N   F O T O  T I N E  G U T H  L I N S E

BRÖD ÄR MAT

CER03011  06-10-09  06.08  Sida 11
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25TIPS

FRUKTSMÖRGÅS 
Välj ett gott bröd, bre på ett tunt
lager matfett och skiva sedan
frukt på – päron, banan, äpple,
kiwi, apelsin - alla sorters frukter
är goda på smörgås. Istället för
matfett kan man ta keso eller
någon sorts mjukost på brödet.
Ett kanonbra mellanmål.

GRÖNSAKSSMÖRGÅS 
En hög skivad gurka på råg-
bröd, en driva rårivna morötter
på knäckebröd. Bröd med
grönsaker är gott och fräscht.

AVOCADOMUMS
Skiva avokado, rödlök och
tomater och varva på ett mus-
tigt fullkornsbröd. Lite salt och
nymalen peppar på.

FRUKOSTBRYTA
Bryt knäckebröd i morgonfilen.
Jättegott som variation till müs-
lin.

TUNNBRÖDSBRYTA
Bryt tunnbröd i fil eller mjölk
med lite sylt, kanske lingon.
Smakar lantlig tradition, kallas
”bryta” på dialekt.

FÖRE MATEN
En bit bröd med en god röra till
är en bra förrätt. Prova pesto,
hummus, tapenade, tsatsiki
eller din egen favoritröra.

BRÖD I SOPPA
Rostade brödtärningar i soppan
ger både karaktär och mättnad.
Alla typer av mjukt bröd kan
rostas.

BRÖD ATT DOPPA
Glöm inte hur gott det är att
doppa en brödbit i den sista
soppslurken eller såsskvätten
på tallriken.  

GRILLAT BRÖD
Grilla bitar av lantbröd i torr
stekpanna (gärna med räfflor)
eller på grillen och ät till soppa,
sallad eller olika såser och röror.

STAVAT BRÖD
Skär stavar av ett fullkornsbröd
med mycket hela korn i och
toppa en soppa, gryta eller sal-
lad med.

KNÄCKE TILL 
HUSMANSKOSTEN
Knäckebröd med bara ett tunt
lager matfett på är pricken över
i till många av våra traditionella
husmanskosträtter. Sill, ärtsop-
pa, kalops, rotmos till exempel. 
ett specialtips: vill du inte
lägga senap i ärtsoppan, den
tjocknar av det, så bred sena-
pen på brödet som du äter till.
Ett specialtips till: knäckebröd
med lite matfett är jättegott till
spaghetti och köttfärssås.  

BRÖD I SALLAD
Caesarsallad med brödkrutong-
er och den läckra dressingen
har blivit populär och vanlig,
men prova också en italienska
brödsalladen panzanella (se
recept).

SALLAD I BRÖD
Pitabröd är perfekt att fylla med
mat, till exempel iransk kyck-
lingsallad (se recept).

WRAPS SOM I MEXICO
I tortillabröd kan man vira in
precis vad man önskar. Det
måste inte alls vara tex-mexstuk
på paketet – men visst är det
gott (se recept).

LUNCHMACKOR
Bröd med matigt pålägg är
utmärkt lunchmat. En brödski-

Ät bröd till varje måltid – gärna fullkorn.
Det är ett av Livsmedelsverkets fem viktigaste kostråd

för alla som vill äta hälsosamt.
Men många undrar säkert hur det ska gå till. Det är

enklare än du tror. Här får du 25 tips.

BRÖD TILL
VARJE MÅLTID  

4 pers

1/2 dagsgammalt italienskt lant-
bröd bakat på surdeg, lite torrt
vatten + rödvinsvinäger
4–5 mogna tomater
2 rödlökar
1 gurka
1 kruka basilika

vinägrett
1 dl olivolja
3–4 msk rödvinsvinäger
salt och nymalen svartpeppar
finhackad basilika

Skär brödet i skivor och riv dem i oregel-
bundna bitar. Blanda vatten med en
skvätt rödvinsvinäger i en skål, en dryg
bottenskyla. Vänd bitarna i vinägervattnet
och låt det ligga en stund och mjukna lite;
det får inte bli genomblött.
Halvera och skiva tomaterna och skär
dem i halvmånar. Skala löken och skär
den i tunna, tunna klyftor. Skala gurkan,
halvera den på längden och skär den i
halvmånformade skivor.
Blanda grönsakerna i en skål. Ta upp brö-
det, vänd ihop det med grönsakerna.
Hacka basilikablad lite grovt och vänd
ihop med salladen.
Vispa ihop vinägrettsåsen och droppa
över salladen. Låt den stå och dra en
stund innan serveringen.

4 pitabröd
sallatsblad, t.ex. friséesallat
eller plocksallat
1 bit gurka
1 tomat

kycklingsallad
8–10 kokta mosade potatisar
1 dl matyoghurt
1-2 msk olivolja
2 + 1/2 tsk orientalisk curry
2 dl ärter
2 1/2 dl kokt benfritt kycklingkött i små
bitar
olivolja till stekning
1–2 vitlöksklyftor
salt och svartpeppar

➜

PANZANELLA – ITALIENSK BRÖDSALLAD

PITABRÖD MED KYCKLINGSALLAD

CER03012  06-10-11  08.04  Sida 12
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WRAPS MED RÄKOR
4 pers

4 mjuka tunnbröd
6–7 potatisar
1 msk smör
salt och peppar
2 avokador
1 citronklyfta
2 tomater
100 g fetaost
300 g räkor
1 knippa dill

Skala potatisarna och koka dem i lättsaltat vatten,
häll av vattnet och mosa potatisarna med en klick
smör och krydda med salt och peppar. Låt moset
svalna och bred ut på tunnbröden.
Halvera och kärna ur avokadorna, ta ut köttet ur ska-
len. Skär det i bitar, mosa lite slarvigt med pressad
citronsaft och lägg ovanpå potatisen.
Halvera, kärna ur och skär tomaterna i små bitar.
Fördela på avokadomoset och smula över fetaost.
Skala till sist räkorna, blanda med hackad dill och
strö dem över grönsaker och ost. Vik in tunnbröden i
botten och rulla ihop till rullar, som är öppna i top-
pen. Vira om lite folie i botten som ”handtag” och ät
direkt i handen.

börja med kycklingsalladen 
Skala, koka och mosa potatisarna med
yoghurt, olivolja och curry. Blanda i
ärter.
Skär det kokta kycklingköttet i mindre
bitar och bryn dem snabbt i lite olja
med hackad vitlök och 1/2 tsk orienta-
lisk curry. Blanda med potatismoset.
Krydda med salt och peppar.
Skär upp en ficka i pitabröden, värm
dem i ugnen och fyll dem med sallats-
blad, gurka och tomat i tunna skivor
och till sist några rejäla matskedar
kycklingsallad.
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va som ätbar tallrik har mycket
gamla anor och passar lika bra
på 2000-talet. Men se upp
med mackor fyllda med feta
röror. 

TUNNBRÖDSRULLAR 
SOM I SVERIGE
En tunnbrödsrulle måste inte
innehålla mos, korv och räksal-
lad. Man rullar in vad man öns-
kar. Men det är gott att mosa
nykokt potatis över brödet
innan man lägger på till exem-
pel rökt renstek, sallad och
pepparrot. Eller gravad lax och
rucola…

AMERIKANSK 
ÄGGSANDWICH
Dubbla rostade fullkornsmack-
or med fyllning, skurna i triang-
lar. Ät gärna till soppa. (se
recept).

DANSKA LUNCHMACKOR
Danska smörrebröd är rågbröd
med något matigt pålägg. Var-
dagsklassikern är ägg och
tomat, men mackan kan göras
mer eller mindre arbetad. Ät en
eller flera, det är en hel måltid.

BRÖD MED KORV 
OCH HAMBURGARE
I många år såg korvbröden
likadana ut – små, vita och
släta. Olika försök till produk-
tutveckling bemöttes med
kalla handen. Men nu har det
börjat röra på sig. Stora grova
korvbröd är det senaste till-
skottet i Korvbrödsbagarns
fiberrika sortiment. Intresset är
stort hos korvätarna. Grova
hamburgerbröd är också popu-
lära. 
– Behovet av goda, enkla och

nyttiga måltidsalternativ ökar,
säger Kerstin Landeblad, cate-
gory manager på Lantmännen
Unibake som tillverkar bröd
med varumärket Korvbrödsba-
garn.

Här är fiberrikt bröd med en
matig korv eller hamburgare
populära kandidater.

BRÖDTAPAS
Små trevliga brödbitar, skivor
av baguette eller små bitar
knäckebröd med munsbitar av
goda pålägg.

TACOTÅRTA
Varva mjuka tortillabröd med
köttfärsröra, guacamole och
kesella smaksatt med taco-
krydda och chilisås. Gör flera
lager till en festlig tacotårta.

FATTIGA RIDDARE
Vispa ihop ägg och mjölk, en
dryg deciliter mjölk till varje
ägg. Salta lätt. Doppa bröd,
fullkornstoast går bra, i smeten
och stek i lite matfett. Ät med
sylt eller frukt.

TILL VARM CHOKLAD
Limpsmörgås med prickig korv
eller stekt ägg till varm choklad
i termos är oöverträffad ut-
flyktsmat för alla generationer.

MAKRILLMACKA
Fisk tre gånger i veckan, säger
kostråden. Mosad makrill i
tomat på bröd räddar statisti-
ken.

VARMA MACKOR
Två brödskivor med något
emellan. Kläm ihop i smörgås-
grill eller våffeljärn. 

FYLLDA BAGELS
2 pers

2 bagels med sesamfrö
1 ask färskost med pepparrotssmak
1 msk riven pepparrot (ev. på tub)
1 limeklyfta
2–3 msk medelstor kapris
en liten kruka plocksallat
1 bit gurka
2 stora skivor rökt lax
1 lime + 2–3 msk olivolja

1990 ÅT VI 31 KG BRÖD PER PERSON OCH ÅR, 
2 002 HELA 48 KG. 
JÄMFÖRT MED POTATISEN, SÅ ÅT VI 60 KG POTATIS
1990 OCH 2002 HADE KONSUMTIONEN MINSKAT TILL
42 KG PER PERSON OCH ÅR.
källa: Jordbruksstatistisk årsbok 2 005

25TIPS
BRÖD TILL
VARJE MÅLTID  

Stora grova korvbröd är
det senaste tillskottet 
i Korvbrödsbagarns 
sortiment. 

Halvera bagelsringarna på 
längden. 
Rör ihop färskosten med riven
pepparrot och pressad lime.
Blanda i kapris. Fördela färskos-
ten på underdelarna till
bagelsringarna. Lägg på rivna
sallatsblad och tunt hyvlad
gurka.
Skär laxskivorna i mindre bitar
och fördela på.
Halvera och gröp ur limefrukter-
na. Mosa fruktköttet väl, ev. i
mortel, och blanda med lite oli-
volja. Droppa limedressingen på
laxskivorna och lägg på överde-
larna.
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ENKEL VARM SMÖRGÅS

Bred senap på den ena brödskivan, lägg en
skiva skinka ovanpå. Bred mjukost på den
andra brödskivan och därpå eventuellt kethup.
Lägg ihop mackan och grilla den några minu-
ter.

VITLÖKSBRÖD

Värm ugnen till 175 grader. Pressa två vitlök-
sklyftor och blanda med 50 gram margarin
eller smör till en smidig blandning. Bred
blandningen på bröd, det räcker till en stor
baguette. Värm brödet i ugnen 5-8 minuter.

BRÖDKRUTONGER

Kantskär 4 skivor bröd. Skär brödet i bitar.
Hetta upp 2 msk smör och 2 msk olja i en
stekpanna tills smöret skummar och är
gyllenbrunt. Lägg brödet i stekpannan och
stek på knapp medelvärme tills krutonger-
na är gyllenbruna. Vänd gärna de nystekta
krutongerna i finhackad kryddgrönt t ex
persilja, timjan, dill, gräslök, koriander.

AMERIKANSK ÄGGSANDWICH
4 pers

”Soup’n’sandwich” är ett begrepp i  USA, där
man serverar en matig macka till en enkel
(burk)soppa.

8 skivor skivat fullkornsformbröd
1 kruka plocksallat
1 bit gurka

äggfyllning:
6 hårdkokta ägg
1 ask kryddkrasse
1/2 fast grönt matäpple
1 dl (lätt)majonnäs
1 dl créme fraiche
1 citronklyfta
1 msk ljus fransk senap
salt och svartpeppar

KRYDDADE ENCHILADAS
4 pers

4 tortillabröd
400 g lövbiff
salt och svartpeppar
2 vitlöksklyftor
olja till stekning
1 rödlök
1 tsk stötta spiskumminfrön
1 tsk krossade korianderfrön
1 burk krossade tomater
ett 10-tal gröna oliver med pimientos
1 burk röda kidneybeans
2 1/2 dl grovriven hårdost, gärna Cheddar

Strimla lövbiffen. Skala och hacka vitlöken och
skala och skär rödlöken i tunna, tunna klyftor.
Krydda lövbiffen med salt och peppar och bryn
den snabbt i lite olja i en panna med hackad
vitlök. Häll över i en skål.
Fräs rödlöken mjuk i panna och strö över spis-
kummin och korianderfrön. Stek under omrör-
ning och häll på krossade tomater. 
Låt sjuda utan lock 5-7 minuter till en tjock
tomatsås.
Blanda i skivade gröna oliver.
Skölj bönorna. 
Sätt ugnen på 250 grader.
Fördela lövbiffen, den tjocka tomatsåsen och
bönorna på tortillabröden. Strö över ca 1 1/2 dl
riven ost. Vik upp dem i botten om fyllningen
och rulla ihop till rullar som är öppna i toppen.
Lägg dem i en gratängform, strö över resten av
den rivna osten och gratinera mitt i ugnen ca
5–7 minuter tills osten är guldgul. Skär rullarna
i drygt decimeterstora bitar.
Servera med créme fraiche, som kryddats med
pressad vitlök, chilipulver och spiskummin.

Skala och hacka äggen och blanda med hackad
kryddkrasse. Skala och kärna ur äpplet och skär
i små tärningar och blanda med ägg och krasse.
Rör ihop majonnäs och créme fraiche med
citronsaft, senap och salt och peppar. Vänd
ihop majonnäsen med äggblandningen.
Rosta brödskivorna lätt, lägg sallatsblad på 4 av
dem och fördela äggfyllningen ovanpå. Täck
med de resterande 4 brödskivorna och tryck till.
Vira in i plastfolie och lägg i kylen någon timme.
Skär dem snett över på diagonalen i trianglar
och servera till soppa.
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A V  C H R I S T I N A  A A S A   F O T O  L A S S E  F O R S B E R G

iSkogen i Skolan startade 1973 som ett
nationellt samverkansprogram mellan
skolan och Sveriges skogliga intressenter.
Den pedagogiska idén bygger på att
koppla samman teori och praktik för att
öka lärares och elevers intresse för och
kunskap om skog.

Det handlar förstås om att studera
träd, lavar och djur och fåglar på plats.
Men verksamheten har utvecklats och
idag finns utarbetade förslag till lektioner
i så skilda ämnen som matematik, sam-
hällskunskap, bild, musik, hemkunskap,
matlagning, slöjd och teknik .

Jens Meyer är ansvarig för Skogen i
Skolan i Värmland och särskilt intresse-
rad av matlagning och
brödbak i skogen. Det
har resulterat i en liten
kokbok med titeln Mat i
Skolskogen, perfekt att
ha tillgänglig i ryggsäck-
en inför matlagningen
under utflykten.

Pin(n)färskt bröd 
För man blir hungrig i
friska luften. När Jens
Meyer bjuder på Ham-
maröwok går det åt
minst åtta kilo grönsa-
ker till 60 elever, lika
mycket som det till var-
dags brukar räcka till
320 elever i skolmatsa-
len. Skolpersonal som är med under en
dag i skolskogen brukar häpna över
mängden grönsaker som försvinner ner i
elevernas magar.

Den populära Hammaröwoken inne-
håller förutom grönsakerna även 12 kilo
nudlar, 9 kilo grillad kyckling, 2 1/2 kilo
persikor i mindre bitar, 3 kilo vätska och
ett antal kryddor. Den tillagas över öppen
eld på en så kallad Värmlandsspis, som
även den har Jens Meyer som upphovs-
man. 

I skolskogen bakar man också bröd,
oftast pinnbröd men även skogspizza och
kolbullar. I Värmland används gärna
lokala mjölsorter som skrädmjöl, en
mjölblandning gjort på rostad havre, som
till och med Selma Lagerlöf en gång för-
sökte göra sig en inkomst på. Och sällan
äts väl så pin(n)färskt bröd som nygräd-
dat över eld…

Skaffa en egen skolskog
En skolskog är ett avgränsat område som
disponeras av skolan för lektioner och
utevistelser. Skolan och markägaren upp-
rättar en överenskommelse där skolan får
tillstånd att göra lite mer än vad allemans-
rätten tillåter, exempelvis bygga eldplats,
bygga vindskydd och kanske avverka
några träd.

DET ÄR SERVERAT I 
SKOLSKOGEN
Hammaröwok och nygräddat bröd står på menyn när skolsko-
gen vid Lerans skola i Sunne i Värmland invigs. Det är den
120:e skolskogen i Värmland, i hela landet finns ett tusental.

Jens Meyer är
ansvarig för Sko-
gen i Skolan i
Värmland.

Woken lagas över öppen
eld på en så kallad Värm-
landsspis.
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KOLBULLAR
Med eller utan skolskog är det kul att laga mat i
det fria. Prova att göra kolbullar, kan gräddas även
på vanlig grill. Kolbullar var basföda ute i skogen
för skogshuggare och kolare i början av 1900-
talet.

till 8 personer behövs 
400 g rimmat fläsk,
1 l vatten, 
5 1/4 dl vetemjöl,
1 3/4 dl kornmjöl, salt.

Röt ihop vatten, vetemjöl och kornmjöl till en
jämn smet. Det går bäst om man häller mjölet i
vattnet under omröring. Skär fläsket i små tär-
ningar. Det blir fyra stora kolbullar av smeten. Stek
därför en fjärdedel av fläsket i stekpanna på sprit-
kök eller eld tills det är knaperstekt. Rör ner en fjär-
dedel av smeten i fläsket i pannan och stek bullen
någon minut på vardera sidan.
Vändningen görs med fördel med ett snitstigt
uppkast. Färdigt!
Ät med lingonsylt och mjölk eller lingondricka till.

PINNBRÖD
till 10 pinnbröd behövs 

8 dl vetemjöl 
(eller 8 dl lantvetemjöl eller 4 dl grahamsjmjöl 
+ 4 dl vetemjöl) 
1 tsk salt 
4 tsk bakpulver 
100 g margarin 
3 dl mjölk ( eller filmjölk eller vatten)

Blanda de torra ingredienserna hemma och ta
med i en plastpåse. Tillsätt vätska och arbeta ihop
degen när den ska användas. Dela degeni 10 bitar.
Rulla till smala längder. Fäst ena änden på en lång
pinne och linda degen runt pinnen i en gles spiral. 
Grädda över glöd 6–8 minuter. Vrid pinnen så hela
brödet blir genomgräddat och får fin färg. 

med korv
Det går också att fästa en grillkorv på en pinne och
linda degen runt korven. Grädda på samma sätt.

VIKINGASOPPA
150 g köttfärs
smör
1/2_ purjolök
1 morot
1 palsternacka
2 potatisar
1 l köttbuljong
3 msk tomatpuré
salt
1 persiljekvist

Bryn köttfärsen i en gryta. Strimla grönsakerna
och lägg ner dem i grytan. Tillsätt köttbuljong och
tomatpuré. Koka ca 15 minuter. Smaka av.

Mer information hittar du på 
www.skogeniskolan.se Där kan du också 
beställa ”Mat i Skolskogen” av Jens Meyer.

Laga mat
utomhus är
extra kul – och
man bli jätte-
hungrig.

Skrädmjöl kom-
mer från Stopa-
fors kvarn vid
Frykens östra
strand.

Mer nygräddat bröd
går inte att få.

I Skolskogen används naturen
vid undervisningen i en rad olika
ämnen.
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I slutet av oktober presenteras Upp-
landskubben på Salone del Gusto i
Turin i Italien, den matmässa som är
Slow Foods största evenemang.
Upplandskubben är Sveriges senas-
te bidrag till The Ark of Taste (Sma-
kernas Ark), listan över livsmedel
som är värda att värna och som
behöver stöd för att inte försvinna.

h Upplandskubb är ett bröd med stark
lokal karaktär och numera inte så lätt att
hitta.  

Anita Johansson är en av dem som fort-
farande håller liv i den gamla brödtradi-
tionen. Sedan 1994 driver hon ett gårds-
bageri i byn Sydinge Ösby utanför
Alunda i Uppland. 

– Jag har lärt mig att baka Upplands-
kubb av min mamma. Råg- och vetemjö-
let som jag använder är obesprutat och
kommer från vår gård. Men numera
bakar jag enbart på beställning, säger
Anita. Hon berättar också att förr åts
brödet med istersmör, en
röra av isterfett smaksatt
med vispgrädde, vitpep-
par och rödlök.

Upplandskubb är ett
bröd som kokas istället
för att gräddas i ugn. Brö-
det blir hållbart, men till-
lagningen är tidskrävan-
de. Först ska brödet jäsa i
fyra timmar och sedan
kokas i vattenbad under fyra timmar. 

Det långsamt bakade brödet har anor
från 1800-talets mitt då det bakades
särskilt till jul och andra stora helger. 

I början av 1920-talet fick Elisabeth
Langenberg i Stockholm tag på det ovan-
liga brödreceptet och bakade hemma till
försäljning. Då receptet härstammade
från Gimo i Uppland och liknade en
huggkubbe blev namnet Upplandskubb.
Köket blev snart för litet och 1929 bilda-
des Upplandskubben AB. 

Verksamheten flyttades till en fabrik på
Lilla Essingen. Bageriet gjorde det kokta
brödet riksbekant och det såldes till 1978
med Upplands landskapsvapen som sym-
bol. Sedan Upplandskubben försvann från
butikshyllorna håller det på att falla i
glömska. Ingen anser sig ha tid att baka det. 

Men förhoppningsvis höjs intresset nu
när Upplandskubben fått plats på Slow
Foods världslista The Ark of Taste. Syftet

UPPLANDSKUBBEN

JAG HAR LÄRT MIG ATT BAKA
UPPLANDSKUBB AV MIN MAMMA.
RÅG- OCH VETEMJÖLET SOM JAG
ANVÄNDER ÄR OBESPRUTAT OCH
KOMMER FRÅN VÅR GÅRD 

”
”

A V A N N I K A  W E S S L É N   F O T O P E L L E  J O H A N S S O N

Receptet härstammar från Gimo i Uppland och brödet liknar en huggkubbe – varsågod, Upplandskubb.
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med Terra Madre är att sammanföra så
kallade ”food communities” från hela
världen för att diskutera gemensamma
frågor och delta i olika workshops.

”Food Community” är en grupp av
personer som samlas runt en producent,
och arbetar med allt ifrån produktion,

distribution och
marknadsföring
till butiker, restau-
ranger, forskning
och utveckling.

Till årets möte i
Turin inbjuds
representanter för
1500 sådana
grupper samt

5000 lantbrukare, fiskare, matproducen-
ter, 1000 kockar och representanter från
200 universitet i hela världen för att dis-
kutera hur lokal och regional livsme-
delsproduktion kan stödjas. Från Slow
Food Uppsala är Kaija Carlson inbjuden.

– Ja, det är helt fantastiskt och särskilt
när man tänker på att början till det här
var när Slow Food Uppsala skulle anord-
na en smakprovning med suovas som är
rökt reninnanlår och jag tyckte vi skulle
äta Upplandskubb till. Ett bröd som förr
var så vanligt, men som vi då insåg var
hotat, säger Kaija Carlson. Sedan gick det
av bara att farten och med Charlotte
Lagerberg Fogelberg hjälp i Slow Food
Svenska Arkkommissionen blev det en
ansökan. Och nu bär det iväg till Italien
där jag ska representera Slow Food Upp-
sala och berätta om Upplandskubben.
Sedan ska vi jobba på att sprida kunskap
om kubben så att den finns kvar, säger
Kaija.

idétidskriften C nr 3   2006

UPPLANDSKUBB
3,5 dl ljummet vatten
50 g jäst
1 dl sirap
1 tsk salt
5-6 dl grovt rågmjöl
5-6 dl vetemjöl

1. Rör ut jästen i det ljumma vattnet och tillsätt
sirap och salt. 
2. Blanda först i rågmjölet och sedan vetemjö-
let. Arbeta degen smidig.
3. Smörj och mjöla ett tvåliters cylinderformat
kärl med lock. Låt degen jäsa i 3-4 timmar tills
kärlet är fullt.
4. Lägg på locket och ställ kärlet i
vattenbad i en stor kastrull. Låt
koka i cirka 4 timmar. 
5. Stjälp upp brödet och låt
det kallna under bakduk.
Skär upp kubben i
fyra delar och skär
dessa i skivor.

beskyddas 
av Slow Food
är att återskapa, beskriva och katalogise-
ra smaker som håller på att försvinna eller
glömmas bort. 

– För att få en produkt godkänd krävs
regional och historisk förankring, små-
skalig produktion och en risk att försvin-
na, säger Charlotte Lagerberg Fogelberg i
Slow Food Svenska Arkkommissionen.  

Det är kommissionerna i medlemslän-
derna som avgör vilka ansökningar som
godkänns och som sedan skickas vidare
till Italien för en slutgiltig sanktionering
och därefter registrering. 

På Smakernas Ark finns idag flera
utrotningshotade maträtter, grödor och
djur från hela världen. Några exempel är
torkad getprosciutto, amerikanskt vild-
ris, fårost från den holländska ön Texel
och en sällsynt fårras från norra England.
Sveriges bidrag är än så länge suovas
(rökt reninnanlår), flodkräftan, Linde-
rödsvinet från Skåne, bruna bönor från
Öland och så det senaste tillskottet Upp-
landskubb.

En mässa för mage och själ
I slutet av oktober pre-
senteras Upplands-
kubben på Salone del
Gusto som börjar den
26 oktober i Turin, Ita-
lien. Det är en mat-
och dryckesmässa som
pågår i fem dagar.
Mässan genomförs
vartannat år och
besöktes 2004 av 150 000 personer och
2500 journalister. 

Mässan är en mötesplats för småpro-
ducenter från hela världen, men också en
plats för utbildning och gastronomiska
upplevelser. Över 3000 människor beräk-
nas gå på Dinner Dates på välkända Pie-
montesiska restauranger. 

Cirka 13 000 kommer att gå på någon
form av smakseminarier (Taste Work-
shops), matlagningsshower (The Theatre
of Taste) eller lyssna till internationella
kökschefer. 

En fantastisk vinprovning (Three Glas-
ses) med över 250 viner kommer att locka
1250 deltagare. Nytt för i år är The Cuisi-
nes där regioner från hela världen presen-
terar sin typiska mat, kultur och tradi-
tion. Årets tema är gott, rent och rättvist. 

Deltagare från hela världen
Parallellt med mässan pågår Terra Madre
som på latin betyder Moder jord. Idén

TILLAGNINGEN AV UPPLANDS-
KUBB ÄR TIDSKRÄVANDE. FÖRST SKA
BRÖDET JÄSA I FYRA TIMMAR OCH
SEDAN KOKAS I VATTENBAD UNDER
FYRA TIMMAR

”
”

Salone del Gusto är Slow Foods stora mat- och dryckesmässa som hålls vartannat år i Turin. 
I slutet av oktober är det dags.
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slow food startades i Italien av journa-
listen Carlo Petrini som ville bevara loka-
la mattraditioner som utvecklats genom
historiens gång och samtidigt stödja de
småskaliga producenterna.

Det började som en protest mot att
McDonald’s öppnade en första restau-
rang i Rom vid spanska trappan. Slow
Food vill fungera som motpol till den
storskaliga livsmedelsindustrin och en
alltmer multinationell standardisering.
Budskapet är att återfinna njutningen i
både nya och traditionella smaker och
dofter. Att öka variationen av mångfald
och återupptäcka de regionala kökens
råvaror och recept. 

Det handlar inte om att säga nej till det
moderna livet, att bli teknikfientlig eller
att all mat måste lagas från grunden. Nej,
det gäller att finna balans mellan snabbt
och långsamt. Slow Food startade 1986
och tre år senare öppnades ett internatio-
nellt kontor i Paris. Sedan dess har denna
eko-gastronomiska rörelse snabbt växt
över hela världen och idag finns 83 000
medlemmar, varav hälften i Italien och
resten i 122 länder som spänner över fem
kontinenter.  

– Sedan starten 2004 i Sverige har det
bildats tolv lokala avdelningar, så kallade
konvivier och vi är nu 600 medlemmar.
För att starta en övergripande Slow Food
organisation i Sverige behövs 1000 med-
lemmar, berättar Cristina Gaitan, ordfö-
rande i Slow Food Svenska Arkkommis-
sionen.

GÖR SÅ HÄR 
om du vill skicka förslag till The Ark of Taste
(Smakernas Ark):  

kontakta Slow Food Svenska Arkkommis-
sionen www.newsdesk.se/pressrum/slow-
food 
informera dig om vilka kriterier som gäl-
ler
beskriv produkten och dess utmärkande
egenskaper. Framhåll sådant som visar att
produkten

iär förankrad i den aktuella regionens tradi-
tioner och minne sedan en längre tid
iär i påtaglig fara för utrotning och görs i
begränsade mängder av mindre gårdar eller
småskaliga tillverkare

infoga ett recept och beskriv tillverk-
ningsproceduren/tillagningen
Hänvisa till källor 
Skriv ansökan neutralt utan en massa ”tyck-
ande och troende”, bifoga gärna fotografier 
Skriv två till fyra sidor i A4-format

om du har frågor kontakta Charlotte
Lagerberg Fogelberg Slow Food Svenska
Arkkommissionen på e-post: charlotte.lager-
berg@cul.slu.se 

NJUTNINGENS FILOSOFI

Journalisten Carlo Petrini startade Slow Food.
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ADRESSER TILL 
SLOW FOOD
AVDELNINGAR I SVERIGE
slow food scania
Annette Nilsson, ordf.
Mobil 070692 09 36
slowfood@telia.com
www.slowfoodscania.com

slow food 
götene kinnekulle
Lars Kyrklund, ordf. 
Tfn 0501 421 80
lars.kyrklund@tele2.se

slow food skärgården
Stockholm-Åland-Åboland
Carina Nilsson, ordf.
Mobile 070 930 69 62
nilssonalo@telia.com

slow food stockholm 
Carlo Barsotti, ordf.
Mobile 0705 33 33 76
info@slowfood.se
www.slowfood.se

slow food sörmland
Jan Moback, ordf.
Mobile 0708 31 01 13
jan@volymmarginal.se

slow food uppsala
Birgitta Wistrand, ordf.
Mobile 0703 43 96 79
birgitta@wistrand.com

slow food jämtlands län
Fia Gullriksson, ordf.
Mobile 070 635 16 58
fia@foodinaction.se

slow food norra bohuslän
Ingemar Fredriksson 
Mobile 070 551 59 74 
ingemar_fhr@hotmail.com
http://web.websajt.se/slowfood 

slow food stockholm haga
Lena  Calderon
Mobile 0703 10 99 05
lena.calderon@prat.se

slow food falköping
Ulf Lindén
ulf@sv.se
Mobile 0708 553080

slow food west sweden
– göteborg
Ola Enbågen
www.slowfoodwest.se 
Mobile 0708 150314

slow food tjust
Kontaktperson Åke Zetterberg
Mobile 070 227 31 30 
info@slowfoodtjust.se 
www.slowfood-tjust.se 

SLOW FOOD 
slow food firar 20-årsjubileum i år

huvudkontoret ligger i staden Bra i Piemonte, Itali-
en

symbolen är en snigel i guld

slow food är öppen för alla mat- och vinentusiaster
som vill lära mer om smaker och dofter

ett års medlemskap kostar 500 SEK

slow food ger ut tidskrifter, böcker och erbjuder
smakutbildningar för både barn och vuxna

i samarbete med italienska staten, regionerna Pie-
monte och Emilia Romana inrättade Slow Food 2003
“the University of Gastronomic Sciences”, världens
första gastronomiska universitet www.unsig.it

”citta slow eller slow city” startade 1999 inom
Slow Food rörelsen och går ut på att förbättra livskvali-
teten i den lilla staden (får max ha 50 000 invånare). I
Sverige siktar Falköpings kommun på att bli den första
och har ambitionen att ha en ansökan klar i slutet av
året

guideböcker finns över restauranger som i Italien,
New York, Chicago och San Francisco som serverar
mat i Slow Food’s anda

mer om slow food finns att läsa på
www.slowfood.com
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iAutorickshawn släpper av mig vid
Appan Road 96 i centrala Trivandrum. I
handen håller jag ett urklipp från den
indiska dagstidningen The Hindu. Arti-
keln berättar om en nyöppnad pizzeria
som drivs av en ”master chef från Euro-
pe”. Kocken och ägaren heter Ingrid
Bergstrand och är från Sverige.

– Jag kunde aldrig föreställa mig en
sådan respons. Det har varit flera tidningar
på besök och nu ska jag medverka i Asia-
net, ett hälsoprogram på TV, berättar hon.

– Pizza är en stor nyhet här och många
är nyfikna på att pröva något nytt, säger
Ingrid Bergstrand.  

Resor utvecklar matkulturen
I början av 1990-talet reste hon till Kera-
la på en yogakurs. Där träffade hon sin
nuvarande make som bodde i Trivandum,
delstatens huvudstad.

– Under flera år flyttade vi fram och
tillbaka mellan Kerala och Sverige. Under
denna tid väcktes idén om att starta
restaurang härnere.  

Kerala ligger i Indiens sydvästra hörn.
En tropisk delstat inte större än Småland
men med ett invånarantal på omkring 33
miljoner.

– Kerala är ett ganska populärt turist-
mål numer, samtidigt som allt fler Kerala-
bor reser och arbetar utomlands. Allt
detta leder till nya influenser också när
det gäller den inhemska matkulturen,
berättar Ingrid. 

– Det har inte varit så svårt att instrue-
ra kockarna i hur man bakar pizza efter-
som de är duktiga på alla sorters bröd.
Det är värre med pasta och fyllningarna,
de hade aldrig hört talas om tortellini,
tagliatelle och ravioli. Vi kommer att
träna mer på den biten.

Exklusivt och dyrt
Tidningens beskrivning ”a master chef
from Europe” får Ingrid Bergstrand att le
en smula. En typisk indisk överdrift, tyck-
er hon.

Men hennes pizzeria i Trivandum är en
exotisk lockelse för medvetna indiska
ungdomar och finklädda söndagsgäster i
kostym och sidensari.

– Gästerna tillhör det skikt som har det
bra ställt, har jag märkt. Jag tror att van-
liga indiska ”Svensssons” tycker att det är
lite väl exklusivt, åtminstone än så länge. 

Priserna på Casa Bianca är kanske den
främsta förklaringen till att många indi-
er föredrar grönsakscurryn i ståndet mitt
över gatan. En pizza kostar omkring 25
kronor, en överkomlig summa för en
västerlänning, men närapå en dagslön
för en lägre tjänsteman eller hantverkare
här.

– Pizzorna är dyra, det är jag medveten
om. Å andra sidan är vi tvungna att
importera vissa ingredienser som är svåra
att få tag i. Ost, skinka och olivolja är
rena lyxvarorna härnere, förklara Ingrid.
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chapati: Ett tunt osyrat bröd som steks i panna. Bakas på vatten, vete/grahamsjöl 
och salt.

nan: Nordindiskt bröd gjort på vetemjöl och jäst. Bakas traditionellt i tandooriugn.

puri: Sydindiskt bröd gjort på vetemjöl. Friteras i olja så att brödet svullnar upp till en liten
boll.

dosa: Ett tunt knaperstekt bröd, gjort på ris och linser.

papad eller papadam: Gula chipsliknande bröd gjorda på linsmjöl. Snabbfriteras i olja.

A V  L A R S  B Ä R T Å S

INDISKA BRÖDSORTER

EN SVENSK PIZZA I INDIEN

På Casa Biancas meny står pizza och
pasta. Vardagsmat för en västerlän-
ning – men exklusivt och exotiskt
om du bor i en tropisk delstat i Indi-
en. Svenska kocken Ingrid Bergs-
tand har blivit krögare i Kerala och
hennes pizzor är redan berömda.

foto: aftonbladet bild
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Annika Wesslén, dietist och mat-
trendkonsult sitter som enda europé
i den jury som varje år bedömer
fackböcker om mat för IACP:s räk-
ning (International Association
of Culinary Professionals), och
delar ut det pris som kallas
Kokböckernas Oscar. 
Men det finns också kokböck-
er som står över trender och
matmoden. Här tipsar Annika
C:s läsare om tre favoriter av det
långlivade slaget.

ON FOOD AND COOKING: 
THE SCIENCE AND LORE 
OF THE KITCHEN
Harold McGee
Simon & Schuster Inc., 2004
isbn 0-684-800001-2

för läsare intresserad av matlagning-
ens fysik och kemi är On Food and Coo-
king ett oersättligt uppslagsverk. Boken
utkom första gången år 1984 men finns
nu i en uppdaterad och kraftigt expande-
rad andra upplaga rikt illustrerat med
figurer och tabeller. 

Den innehåller 15 kapitel med utförli-
ga fakta om alla våra viktiga livsmedels-
grupper, deras egenskaper, användnings-
sätt, råd om behandling och förvaring,
vad som händer kemiskt sett vid olika
tillagningsmetoder och varför. 

On Food and Cooking redogör också
för vad som är känt kring olika hälsoef-
fekter och risker i fråga om livsmedel.
Det här uppslagsverket har sin själv-
skrivna plats i varje professionellt kök,
på utbildningar och för den som har ett
brinnande intresse av matlagning.

WHAT TO EAT
Marion Nestle
North Point Press, 2006
isbn 13:978-0-86547-704-9

teorin om kaloriöverflödet utveckla-
des av professor Marion Nestle i boken
Food Politics (2002). Nu är hon aktuell
med What to Eat, vilken handlar om att
göra kloka val i matbutiken utan att bli
vilseledd. Läsaren ledsagas med frågor
som hur färskt är färskt? Vad smakar
bäst? Vad är mest hälsosamt? Är kosttill-
skott bra? Vad är prisvärt? Aspekterna
som ska vägas in i inköpsbeslutet är
många. Läsaren tas med på en rundtur i
butikshyllorna där produkt för produkt
diskuteras. Nestle granskar konventionel-
la och ekologiska livsmedel, vilt och odlat,
fryst och färskt, tillsatser, färgämnen, mil-
jögifter i maten, kolhydrater, transfetter,
omega-3-fettsyror och portionsstorlekar.
What to Eat är en tänkvärd bok som på
600 sidor ger en omfattande orientering
om vad sund mat är.

”Ät mindre, motionera mer, ät mycket
frukt och grönt och se upp med skräpma-
ten.” Även om den är skriven med hän-
syn till amerikanska konsumenter känns
hennes sammanfattande råd igen.

THE OXFORD COMPANION TO FOOD 
Alan Davidson, Tom Jaine, Jane Davidson,
Helen Saberi
Oxford University Press, 2006
isbn 0192806815/0-19-280681-5

the oxford companion to food pub-
licerades första gången 1999. Den blev
omedelbart en internationell bestseller
och vann en mängd priser världen över.
Nu har denna oumbärliga uppslagsbok
kommit ut i en andra upplaga. Huvud-
författare är Alan Davidson som svarar
för 80 procent av innehållet. 

Det spänner över det mesta kring mat
och råvaror, kulinariska termer, mathis-
toria, matlagningsmetoder, nationella
och regionala maträtter. I denna fakta-
späckade bok finns 2720 uppslagsord
och mer än 200 illustrationer. Förutom
alla uppslagsord innehåller boken 40
längre artiklar om världens basmat. 

Det finns till exempel åtta sidor att
läsa om bröd med allt ifrån olika bröd-
sorter, brödets kemi till brödbakning i
olika kulturer. Det är en uppslagsbok
som även mycket kunniga personer kan
räkna med att ha nytta av i bokhyllan
där den väl försvarar sin plats.

A V A N N I K A  W E S S L É N

33
TUNGVIKTARE I KOKBOKSHYLLANTUNGVIKTARE I KOKBOKSHYLLAN
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POSTTIDNING B

Avsändare: lantmännen Idétidskriften C   Box 301 92   S-104 25 Stockholm 

Team Milko lagar pasta i C

CITRONDOFTANDE SKALDJURSFIORI MED CHILI

det här behövs till 4 pers

4 port pasta, ca 280 g, t ex fiori
2 bananschalottenlökar
1 fänkål
2 vitlöksklyftor
1 röd chilipepparfrukt 
2 selleristjälkar
ca 900 g färska blåmusslor i nät
2 msk olivolja
2 dl vitt vin
2 dl grädde
1 burk cocktailtomater
finrivet skal av 1/2 vältvättad citron
salt, nymalen svartpeppar
500 g skalade räkor

garnering
1/2 dl hackad bladpersilja
hyvlad parmesan

gör så här
1. Skala och hacka löken. Ansa och

skär fänkålen i tärningar. Skala och
finhacka vitlöken. Dela, kärna ur
och finhacka pepparfrukten. Ansa
och skär sellerin i tunna skivor.

2.Borsta och skölj musslorna. Släng
bort de öppna musslor som inte
sluter sig när du knackar på dem.

3.Hetta upp oljan i en stor vid gryta.
Fräs lök, fänkål, vitlök och peppar-
frukt 2–3 min. Lägg i musslorna
och tillsätt vinet. Koka musslorna
på stark värme under lock tills ska-
len öppnat sig, 3–4 min. Skaka på
grytan ett par gånger. 

4.Ta upp musslorna, ta gärna hälften
av musslorna ur skalet. Koka ihop,
fonden tills cirka hälften återstår.
Tillsätt grädden, koka upp under
omrörning och sjud 3-5 min. Till-
sätt tomatjuicen från burktomater-
na och koka ihop 2-3 min. Smaka
av såsen med citronskal, salt och
peppar.

5.Koka pastan enligt anvisning på för-
packningen, låt den rinna av i ett
durkslag. Vänd ner pastan i såsen.
Tillsätt musslor, räkor och selleri.
Låt allt bli genomvarmt.

6.Garnera med persilja och par-
mesan.

Sofias 
söndagspasta
h Den här pastarätten lagar
jag gärna till mina vänner en
söndag, säger kocken Sofia
Sjödin, tidigare medlem i det
hel-kvinnliga kocklaget Team
Milko.

Sofia är van att ha många
järn i elden: i det egna företa-
get i Uppsala anordnar hon
matlagningskurser, tar cate-
ringuppdrag och arbetar med
receptutveckling. 2004 blev
hon Årets Wilhelmina, det
vill säga Sveriges bästa kvinn-
liga kock.  

– Min ljuvligt doftande
mussel- och räkpasta  tar sin
tid att tillreda men i gengäld
får man en matig och god
kalasrätt som också passar
att äta som ensamrätt. 

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