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»Det vi behöver idag är en balanserad syn 
på mat. Det är inte ett enda näringsämne, 
som avgör om maten är sund. WALTER WILLETT
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C

ensommar 1995. När det mörknade tändes kulörta
lyktor mellan de stora lövträden.  Byborna strömmade
till. Par, familjer, ungdomar. Sorl och skratt. Lite still-
sam ompa-bompa musik från ett lokalt band i ett hörn.

Vi besökare kikade oss försiktigt omkring för att se hur det
gick till innan vi köpte in oss på varsitt glas och började rund-
vandringen bland de olika stånden för att smaka på det lokala
vinet.  

Eftersom vi var i södra Tyskland, i vinbergen längs floden
Main, var det mest vitt vin som bjöds. 

När man blev hungrig, var det bara att ställa sig i kö för en
korv eller en fisk, som serverades helstekt á la minute. Man
pekade ut den fisk man ville ha och slog sig ner vid långbord
under träden med lyktorna. Åt med fingrarna. Njöt av maten
och stämningen.

Skördefesten i byn är ett oförglömligt reseminne och en
matupplevelse, som för alltid färgat min uppfattning om södra
Tyskland.

För 15 år sedan var Sverige fortfarande ett land med tämligen
dåligt matsjälvförtroende. Vi besökte andra länder och blev
imponerade. Tog med oss nyheterna hem. Men tyckte inte att
vår egen mat var något att skryta med.

Nu har vi tackochlov fått upp ögonen för de nordiska och
svenska matskatterna. Smakerna, känslorna och stämningen
som maten förmedlar. Mat är känslor, mer än något annat.

Sensommar 2010. Det duggregnar i Skellefteå och arrangör-
erna har fått lägga ut spån för att inte besökarna på Matfesten
ska halka omkring i leran. Det doftar trä från spånen och rök
och kött från grillarna i vildmarksrestaurangen. Musiken från
mattältet med långborden är gungig country, sångaren har
rutig skjorta. Strax bredvid kan man smaka falukorv från en
lokal producent. Den är specialrökt och tänkt att ätas kall.
Praktiskt för jakten, behövs bara en skiva bröd därtill.

Den som varit här glömmer aldrig Skellefteå – eller Mat-
landet Sverige.
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Nu har vi
tackochlov
fått upp
ögonen för de
nordiska och
svenska
matskatterna.
Smakerna,
känslorna
och
stämningen
som maten
förmedlar. 

’’

BEKÄMPA RÄTT

BugIT 
avslöjar 
rapsbaggarna

NY KUNSKAP

Viktigt 
välja rätt 
kolhydrater

SENSORIKEXPERT

Smaken 
bor inte 
i munnen

FORSKNING

Nordisk 
mat bra 
för hälsan

LOKAL MAT VÄXER

10 000 nya jobb
i matlandet
Sverige
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S M Å F R A L L A

Jag vill ha

Idétidskriften

som är gratis

F Ö R E TAG/O RGA N I SAT I O N :  

B E FAT T N I N G :

N A M N :

A D R ES S :

P O STA D R ES S :

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

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

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

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

Fler och nyttigare blåbär till
konsumtion och livsmedelsin-
dustri kan bli verklighet om vi
lär oss odla vår inhemska art,
Vaccinium myrtillus. Andreas
Åkerström visar i sin doktors-
avhandling vid SLU i Umeå att
blåbär av nordlig härkomst in-
nehåller mest av de hälsosam-
ma antocyaniderna (antioxi-
danter), även jämfört med
sydliga bär som växt intill de
nordliga under tio år. I varmt
väder, under långdagsförhål-
landen och mot slutet av sä-
songen blev halterna högre i
bären.

I Skandinavien finns vis-
serligen stora mängder av de

hälsosamma blåbären ute i
skogarna, i medeltal 500
miljoner kilo per år. Men en-
dast 5-8 procent tas tillvara.
För att öka avkastningen och
rationalisera skörden har
blåbärsodlingar, en form av
trädjordbruk, föreslagits.

Andreas Åkerströms forskning
visar att med rätt plantmateri-
al och genom att kontrollera
odlingsmiljön kan man öka
halterna av hälsosubstanserna
i blåbär dramatiskt i jäm-
förelse med naturliga förhål-
landen samt minska variatio-
nen mellan år. Blåbär lämpar
sig väl för att ingå i så kallade

funktionella livsmedel.
– I kombination med det

starka intresset och den uppåt-
gående marknaden för blåbärs-

produkter betyder dessa 
resultat att framtiden för
odling av blåbär ser ljus ut,
säger Andreas Åkerström.

Pressa raps, plantera träd och
följa en vetekärna från sådd
till bröd. Det och mycket mer
har tusentals mellanstadie-
barn fått lära sig under årets
upplaga av LRF:s projekt Jor-
den & Skogen i stan.

Med hjälp av en mängd både
teoretiska och praktiska ak-
tiviteter får eleverna följa med
in i jordens och skogens kret-
slopp och även upptäcka den
biologiska mångfalden som

jord och skog erbjuder.
– Vi vill väcka intresse för,

och ge kunskap om, de gröna
näringarna. Vi vill visa vad jor-
den ger, var maten kommer
ifrån och hur viktigt det är att
bruka jorden och skogen,
säger Anita Wennberg, projek-
tledare för arrangemanget på
Skansen, som är en av åtta
platser.

I hård konkurrens med 28 an-
dra nominerade städer och
kommuner tilldelades Öster-
sund den åtråvärda titeln årets
matlandethuvudstad.

– Jag tycker att Östersund är
en högst värdig vinnare av
tävlingen. De har visat prov på
drivkraft och konkreta åt-
gärder för att utveckla kom-

munen i enlighet med visionen
Sverige – det nya matlandet.
Dessutom känns det tryggt att
lämna över priset till Öster-
sund som lovat att fortsätta sitt
arbete med att verka för att po-
sitionera Östersund och
Sverige som det nya matlandet
i Europa, säger jordbruksmin-
ister Eskil Erlandsson.

JORDEN OCH SKOGEN I STANÖSTERSUND HUVUDSTAD
I MATLANDET 

MER ANTIOXIODANTER
I NORDISKA BLÅBÄR 

Andreas Åkerstöm bakom en burk med blåbärsplantor.
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RAPSOLJA |   GROVT RÅGBRÖD   |   MATKORN |   MATHAVRE   |   HAVREGRYN |   HAVREKLI    |      RO

|   FÄNKÅL |   PÄRON    |   PLOMMON |   ÄPPLEN   |   KYCKLING |   KALKON   |   LAX |  MAKRILL   |      ST

A V M A U D  L I N D B L Å   

NY FORSKNING VISAR:

Nordisk mat 
LIKA HÄLSOSAM SOM MEDELHAVSKOST 

C har tidigare berättat om hur 90 försöks-
personer i Bollnäs fick äta den sunda,
nygamla nordiska maten under en försöks-
period.  Sen fick de äta som vanligt under en
lika lång kontrollperiod. Ett antal värden
med betydelse för hjärthälsa mättes och
jämfördes. Studien har nyligen presenterats
i korthet vid ett symposium anordnat av
Läkartidningen, men är ännu ej publicerad.

Det visade sig att den nordiska
kosten gav tydlig effekt på till
exempel blodtrycket.
Sänkningen av blodtryck-
et kan motsvara en min-
skad risk att dö i hjärtin-
farkt med 18 procent.

Deltagarna gick dessu-
tom ner i vikt, trots att vikt-
minskning inte var ett syfte
med dieten och de fick äta så mycket
de ville.  Men maten innehåller mycket fi-
brer som gör att man håller sig mätt länge.

– Det är fantastiskt roligt att se att verk-
ligheten bekräftar våra teorier, säger Viola
Adamsson, som  är doktorand  i medicinsk
vetenskap vid Uppsala universitet och nu-
tritionsansvarig hos Lantmännen. Studien
har genomförts av en forskargrupp i Upp-
sala, och bygger på en nutritions-,
livsmedels- och receptprofil med nordisk
identitet. Ulf Riserus, MD och docent i

klinisk nutrition och metabolism vid Upp-
sala universitet handleder forskningen.

Bra fett och fibrer
– Även om kosten är studerad som en hel-
het, så innehåller den en del råvaror som
har dokumenterat positiva hälsoeffekter,
säger Viola Adamsson.

– Det är smakrika rotfrukter, bär och
frukt. Det är fullkorn av havre, råg,

korn och vete. Rapsolja. Ström-
ming, lax och sill. Magert kött
och fågel av hög kvalitet.
Baljväxter som gula och gröna
ärter och bruna bönor.  

– Det finns paralleller till
medelhavskosten, exempelvis

när det gäller fettkvalitet. Vår
nordiska rapsolja innehåller minst

lika nyttigt fett som olivolja. Våra feta
fiskar som lax och strömming innehåller
stora mängder hälsosamma fettsyror. 

– Vi  har också en rad spannmålssorter
och produkter med lösliga fibrer, som har
dokumenterat kolesterolsänkande effekt.
Dit hör havre, havrekli och korn. Korn var
länge en viktig stapelvara i den nordiska
maten, som drygade ut livsmedel som pölsa
och isterband och gjorde dem hälsosam-
mare.

Maten innehåller minimalt med socker, 

salt och transfetter, och kryddas med
nordiska smaker som dill, pepparrot,
fänkål, kummin och senap.

Gröt och makrill till frukost
De 90 deltagarna var mellan 25 och 65 år
gamla, lätt överviktiga och med förhöjda
värden av det ”dåliga” kolesterolet LDL.
Höga LDL-värden ökar risken att drabbas
av hjärtsjukdom. 

Under försöksveckorna fick deltagarna

Havregröt, matgryn, rapsolja, strömming och äpplen. Modern nordisk
mat kan vara lika bra för hälsan som den prisade medelhavsmaten.
Det visar de första resultaten från en studie om nordisk mat och
hjärthälsa. 

DET HÄR ÄR NÅGRA VIKTIGA INGREDIENSER 
I DEN NORDISKA KOSTEN

Ärtsoppa.

C_NR_3_2010:C_2009  10-09-23  10.59  Sida 4



      ROTFRUKTER |   GULA OCH GRÖNA ÄRTER   |   BRUNA BÖNOR |   ISBERGSSALLAD

      STRÖMMING |   LINGON   |   PEPPARROT |   BLÅBÄR   |   DILL |   KUMMIN   |   SENAP

all mat från projektet i matlådor med
frukost, lunch och mellanmål.

Till frukost fick de korngröt eller
havrekligröt och rågbröd med makrill eller
kalkon. Till lunch och middag åt de till ex-
empel mathavre eller matkorn med kyck-
ling, lax eller makrill. Mellanmålen bestod
av äpplen, päron, plommon, blåbär och
nötter, plus en speciell fiberskorpa med
högt innehåll av den lösliga fibern be-
taglukan. Den finns bland annat i havre och
som bidrar till att sänka kolesterolhalten.

Efter försöksveckorna med den
nordiska kosten uppmättes en tydlig för-
bättring av blodfetterna, sänkt blodtryck
och förbättrad insulinkänslighet hos
försökspersonerna.

– Det här är mat som baseras på råvaror
som vi har ätit i generationer i norden.  Vi
är kulturellt anpassade till den och det är
tänkbart att vi också är genetiskt anpas-
sade för den, säger Viola Adamsson.

En ny studie om nordisk kost och hälsa
är redan igång. Den här gången fokuserar
man på den nordiska frukosten.

Den nordiska kosten
innehåller många fina 
råvaror med höga
hälsovärden  VIOLA ADAMSSON 

’’
Laga din egen Nordiska mat. Recept på nästa sida.

Mellanmål.
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FRUKOST

DAVOSGRÖT 
1 dl havrekli eller havregryn eller kornflingor (ca 35 g) 
2 dl lättyoghurt, naturell (0,5 % fett) 
1 msk sylt eller hackad/riven frukt 

Blanda havrekli, havregryn eller kornflingor med 
yoghurt. Rör om och låt det stå i kylskåp över natten.
Blir det för tjockt? Späd med max ½ dl extra yoghurt.
Servera Davosgröten med sylt eller hackad frukt. 

LUNCH/MIDDAG

LAX MED RÖDBETSMATKORNOTTO 
4 portioner 
5-6 medelstora rödbetor (ca 400 g)
2 gula lökar 
1 msk rapsolja 
3 ½ dl matkorn 
½ tärning grönsaksbuljong 
7 dl vatten 
4 laxfiléer (á ca 125 g) 
½ msk flytande margarin 
rosmarin 
svartpeppar 
400 g haricots verts 

Sätt ugnen på 225ºC. 
Skala och skär rödbetor och lök i små bitar. Värm 
rapsoljan i en gryta och fräs rödbetor och lök i ett par
minuter. Rör i matkorn, vatten och buljongtärningen.
Låt koka under lock i cirka 20 minuter, eller tills all
vätska har kokat in. Rör om då och då. Lägg laxen i en
smord ugnsfast form. Krydda med rosmarin och svart-
peppar efter smak. Stek fisken i ugnen 12-15 minuter.
Servera till kokta haricots verts. 

LUNCH/MIDDAG

SOLGUL KYCKLING 
MED FULLKORNSPASTA 
4 portioner 
4 kycklingfiléer (á ca 125 g) 
1 msk rapsolja 
1 röd chili, finhackad 
1 vitlöksklyfta, pressad 
1 krm gurkmeja 
vitpeppar 
1 röd paprika 
200 g broccolibuketter
2 dl vegetabilisk matlagningsgrädde (6 %)
2 msk kycklingfond
4 port fullkornsspaghetti (ca 280 g okokt)

Strimla kycklingfiléerna och fräs dem i rapsolja under
omröring cirka 10 minuter. Rör ner chili, vitlök och 
kryddor och fräs någon minut. Strimla paprikan och
tillsätt paprika, broccoli, matlagningsgrädde och kyck-
lingfond. Låt puttra i ytterligare 10 minuter. 

Laga din
egen
nordiska
mat
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Mervärden
med kolhydrater

Fibrer

Lågt GI

”Matar” magens 
goda bakterier

Mineralämnen

Bioaktiva ämnen

Antioxidanter

Vitaminer

Här finns 
bra kolhydrater

Pasta

Frukt

Fullkornsbröd

Baljväxter

Fiberrika spann-
målsprodukter 

Bönor

Grönsaker

et är dags att på allvar börja tala om
kolhydratkvalitet, på samma sätt som vi
redan talar om fettkvalitet.

Det visar bland annat flera av de
forskarrapporter, som presenterades, när
världens främsta experter på kost, livsstil och

hälsa möttes på Karolinska Institutet i Solna i somras
och försökte enas om vad som är rätt och fel i strömmen
av rapporter och informationer om hur vi ska leva och vad
vi ska äta för att hålla oss friska.

Flera av rapporterna visar att det är kvaliteten på
kolhydraterna som avgör om de är bra för hälsan eller inte.
Ska man byta ut mättat fett mot kolhydrater gäller det
att välja kolhydrater av bra kvalitet, annars finns risken att
resultatet blir ännu sämre ur hälsosynpunkt.

På den här sidan finns exempel på bra kolhydrater.
Gemensamt för dem är att de erbjuder mervärden, som
till exempel fibrer, vitaminer, mineralämnen eller lågt GI.
Ju mer kolhydrater i en kost desto viktigare blir GI och
kolhydratkvalitet.

Men det är också viktigt att inte fastna i enskildheter.
Det är i slutänden helheten av livsmedel och
näringsämnen i maten, som avgör om den är hälsosam
eller inte. 

På nästa uppslag presenteras sammanfattningar och
fakta om den aktuella forskningen om kolhydratkvalitet
och hälsa.

FÖR HÄLSAN 
ÄR DET VIKTIGT 
ATT VÄLJA RÄTT

DET ÄR SKILLNAD PÅ 

KOLHYDRATER 
A V  M A U D  L I N D B L Å

D

E E

&KOLHYDRATER
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– Det vi behöver idag är en balan-
serad syn på mat. Det är inte ett
enda näringsämne, som avgör om
maten är sund. Det säger Walter
Willett, en av världens ledande 
experter på kost och hälsa. 

När han nyligen besökte Sverige
kommenterade han dagsläget i
forskningen om fett och kolhydrater:

– Precis som för mycket mättat
fett kan för mycket raffinerade kol-
hydrater vara skadligt för hälsan.
Tidigare låg allt fokus på att få ner
fettkonsumtionen och kolhydrater
ansågs bättre oavsett kvalitet.

Walter Willett hävdar att raffin-
erat mjöl och socker, inte minst i
läsk, är en av de största orsakerna till
fetma, ökad insulinresistens och di-
abetes. Om man istället äter fullkorn
blir insulinpåslaget mindre, dessu-
tom följer många nyttigheter med
på köpet. 

– Ett korn är bland det mest
livskraftiga som finns. Inom sitt
skal bär det alla de näringsämnen
som behövs för att börja gro,
kanske flera år senare. Självklart
ska vi äta fullkornet, det är där allt
finns intakt. 

Harvardprofessorn Frank Hu, som
är världsledande expert på kost och
diabetes, varnar för att vi står i bör-
jan av en global diabetespandemi.

Myndigheterna i många länder
har länge rekommenderat
lågfettdieter. Samtidigt har fetma
och diabetes ökat dramatiskt. Det

En dansk studie, som omfattar 
53 644 män och kvinnor, är den
hittills största som utformats på
ett sådant sätt att man kan analy-
sera hur hälsan påverkas av fett
och kolhydrater av olika kvalitet.

Studien visar att de som gick
över från mättat fett till kolhydrater
med lågt GI som fullkornsprodukter
minskade risken något för att få
hjärtinfarkt.

För dem som gick över till kolhy-
drater med medelhögt GI märktes
ingen skillnad. 

De som bytte det mättade fettet

mot kolhydrater med högt GI fick
däremot en ökad risk för hjärtin-
farkt.

Det betyder inte att det är fritt
fram för ensidig storkonsumtion av
mättat fett. Det är fortfarande 
bättre att hämta mer av sin energi
från fullkorn och andra långsamma
kolhydrater med lågt GI eller att
växla över till mer fleromättat fett.
En annan dansk studie har visat en
tydligt minskad risk för hjärtsjuk-
dom bland dem som skurit ner på
mättat fett till förmån för fleromät-
tat fett. 

KVALITETEN 
BETYDER MER ÄN
MÄNGDEN 

E E

KOLHYDRATER 
”I FULLKORNET FINNS ALLT INTAKT”

1.  Motionera mera.
2. Ägna dig åt mat – inte åt hur många gram det är av

olika näringsämnen.
3. Ät mer av framför allt grönsaker med lite stärkelse,

frukt, fullkorn, nötter och vegetabiliska oljor.3
TIPS FRÅN WALTER WILLETT 
för sunda mat- och levnadsvanor.

GLOBAL DIABETESPANDEMI  

BYT UT DET MÄTTADE FETTET
– MEN VÄLJ RÄTT KOLHYDRATER

är tydligt att dessa dieter speglar
konsumtionen av raffinerade kolhy-
drater och inte av fett, säger Frank
Hu.

Frank Hu hävdar också att så
sent som 1960 kom praktiskt
taget alla kolhydtarer i USA från
fullkorn med fibrer. På senare tid
används mer fiberfattiga fraktioner.
Flera faktorer måste enligt Frank
HU vägas in för att bedöma
kvaliteten på kolhydrater.

Vid sidan av höga GI-värden blir
effekten mer negativ om kolhydra-
terna är flytande eller mer finförde-
lade. Vitaminer och antioxidanter
kan gå förlorade. Även typen av
stärkelse är viktig. GI-värdet på
olika sorters ris kan skilja markant
beroende på om stärkelsen främst
består av amylos eller det mer lätt-
nedbrutna amylopektinet.
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I 30 år har det dominerande
kostbudskapet varit att dra ner på
fett, och särskilt mättat fett, för
att minska risken för hjärt- och
kärlsjukdomar. Men vad ska vi äta
istället? 

Kolhydrater – javisst – men
inte vilka kolhydrater som helst.
Ny forskning tyder på att
kolhydratkvaliteten är avgörande
för om maten blir hälsosam eller
rentav motsatsen.

På det här uppslaget
sammanfattas några av de nya
forskningsrapporterna.

Det saknas övertygande veten-
skapliga bevis för att en hög total
andel kolhydrater generellt bidrar till
övervikt. Sötade drycker tycks däre-
mot vara kopplade till övervikt, delvis
på grund av minskad mättnadsef-
fekt och hög energitäthet. Fiberrika
kolhydrater har stor volym och kan
istället medföra hög mättnadsgrad
och underlätta viktkontroll.

I praktiken bör vi fokusera mer på
kostens kvalitet och på mat/livs-
medel, mindre på energiprocent
från den totala andelen fett, protein
och kolhydrater.

Exempelvis är en ”lågfettkost”
effektiv endast om kolhydraterna är
av god kvalitet. Omvänt kan en
måttlig ”högfettkost” vara gynn-
sam om fettkvaliteten är god. För
de vanliga livsstilssjukdomarna är
typen av fett och kolhydrater i
kosten generellt viktigt. Att ersätta
mättat fett med snabba kolhy-
drater eller socker verkar inte ge
några hälsofördelar. 

För viktreduktion är energiintaget
det väsentliga. Så länge negativ
energibalans åstadkoms minskar
vikten och riskfaktorprofilen förbät-
tras, i princip oberoende av
näringsämnenas energifördelning. 

Intaget av energitäta livsmedel
(livsmedel med tillsatt socker
och/eller mycket fett samt söta
drycker) och stora matportioner har
ökat de senaste decennierna och
framhållits som bidragande orsak
till övervikt.

Forskare vid Karolinska Insti-
tutet, som följt 25 000 kvin-
nor i Mälardalen under elva år
har kommit fram till att död-
ligheten i både cancer- och
hjärtsjukdomar går att minska
radikalt med förhållandevis
enkla medel. Man ger fem enkla
råd om kost och livsstil:
1. Sluta röka
2. Drick högst 5 gram alkohol 

(ett glas vin) om dagen
3. Undvik fetma (över BMI 30)
4. Motionera 60 minuter om dagen

(30 minuter har effekt mot 
infarkt)

5. Ät en sund kost, vilket bland
annat innebär att äta mycket fisk
och fiberrik mat som fullkorns-
bröd. Frukt och grönsaker är
också bra.

– Det negativa är att bara fem
procent av kvinnorna gör rätt
saker. Det positiva är att 95
procent har chans att göra det,
säger Alicja Wolk, professor vid
Karolinska Institutet.  

GI (glykemiskt
index) är ett mått
på hur snabbt
stärkelsen bryts
ner till kroppens
bränsle – blod-
socker (glukos)

GL (glykemisk
laddning) väger
även in hur mycket
man äter av respek-
tive ingrediens vid
en normal måltid.

Kroppen får sin energi från tre makronäringsämnen: fett, kolhydrater
och protein. Det innebär att om man minskar på något måste man äta
mer av något annat för att få lika mycket energi. I de senaste årens
fettdebatt har kritiker hävdat att fokuseringen på att minska intaget
av fett orsakat en kraftigt ökad konsumtion av kolhydrater vilket i sin
tur bidragit till de parallella globala epidemierna av fetma och diabetes.
Nyare forskning har delvis styrkt kritiken, men också fördjupat
förståelsen om hur kvaliteten på fett och kolhydrater påverkar vår
hälsa. Fleromättat fett i bland annat fisk har visat sig ha positiva häl-
soeffekter. På samma sätt har forskare visat på hälsofördelar när det
gäller bland annat fullkornsprodukter och gröna bladgrönsaker.

5

GI GL

RÅD TILLKVINNOR

KVALITET VIKTIGT

(Ovanstående är saxar ur Läkartidningen nr 36
2010 som innehåller en översikt över mat och
livsstilsrelaterade sjukdomar som typ 2-dia-
betes, hjärt-kärlsjukdom och metabola rubb-
ningar. Artikeln är skriven av Ulf Risérus, med dr.
docent i klinisk nutrition och metabolism vid
Uppsala universitet, institutionen för folkhälso-
och vårdvetenskap.)

Kolhydrater kan intas i många former; som raffinerade kolhydratrika livsmedel med mycket tillsatt socker eller som
till exempel pasta, frukt, fiberrika cerealier, baljväxter/bönor och grönsaker. Vid identisk kolhydratmängd och
fettmängd ger den senare gruppen med lägre glykemiskt index lägre blodsockersvar och bättre effekt på riskfaktorer
för hjärt- och kärlsjukdom.
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Åsa Öström doktorerade i 
Uppsala 1998 med en avhand-
ling om sensoriska kvaliteter
hos tomat, morot och vete. 
När Uppsala universitet och
restauranghögskolan i Gry-
thyttan vid ungefär samma tid
bestämde sig för att dela på en
grundkurs i sensorisk ana-
lysteknik, var hon med och
planerade och undervisade på
denna första sensorikkurs på
universitetsnivå. 

Drygt tio år senare har hon
sin bas vid hotell- och restau-
ranghögskolan i Grythyttan
som docent i måltidskunskap

och värdskap. Hon introducer-
ar varje ny årskull av blivande
filosofie kandidater i smakens
och doftens mysterier. Den
som ska arbeta professionellt
med mat och dryck måste kun-
na sätta ord på smak- och doft-
upplevelser.   

Åsa handleder också dok-
torander i Grythyttan och led-
er den mesta forskningen i
sensorik.

Mat och dryck tillsammans 
Den senaste forskningen
handlar om vad som händer
med smaken när man kom-

binerar mat och dryck. I en
avhandling av Tobias Nygren
testas vin och ost tillsammans
och man undersöker hur
smakerna på både osten och
vinet påverkas. Andra försök
handlar om att prova ett antal
vedertaget ”lyckade” kombi-
nationer av mat och dryck och
jämföra dem med ett antal
”omöjliga” kombinationer. 

– Vi använder en ny metod
för att mäta hur smaker
utvecklas över tiden, berättar
Åsa. Vi vet att vissa smaker går
bra ihop, men inte varför.
Kanske kan vi hitta gemen-

samma mönster mellan olika
kombinationer.

Att forska i sensorik handlar
mycket om att hitta mått och
metoder för att beskriva det
upplevda, känna igen och jäm-
föra. 

– Vårt ämne måltidskunskap
och värdskap formas mycket
utifrån vad vi gör i undervis-
ning och forskning  och vilka
resultat vi samlar in, säger Åsa.
Sensoriken är en viktig del av
ämnet.

Smakpanelen ett instrument
– Men sensorik är i sig inget
nytt. Teknikerna har använts
länge inom livsmedelsindus-
trin vid exempelvis kvalitets-
kontroll och produktutveck-
ling.  Sensoriska analyser kan
användas både för att mäta att
en produkt håller samma
kvalitet över tiden och för att
bedöma och jämföra olika pro-
dukter.

I de sammanhangen an-

Deras yrkesliv startade med en doktorsavhandling med stöd
från Stiftelsen Cerealia FoU. C berättar vad som hände sen.  

Hur smakar det? En enkel fråga – men faktiskt inga enkla svar. Hur vill du att det ska
smaka?
I vardagskriget mellan varumärkena i butikshyllan kan överlevnaden hänga på att en
produkt smakar som den alltid har gjort. På restaurangen kanske du vågar dig på en
ny smak eller en oväntad kombination.
Åsa Öström är med om att bygga upp den moderna kunskapen om smak och doft.
Den senaste forskningen handlar om kombinationer av mat och dryck.

Åsa Öström bygger kunskap 
om den goda smakenSinnenas språk 
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SKÄRPER 
KÄNSLAN FÖR KVALITET
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SMAKEN 
BOR  INTE  I  MUNNEN 

Alla sinnen är med när smakupplevelsen skapas; 
Syn, lukt, smak, känsel och hörsel. 

Här är några enkla och roliga saker du själv kan göra för att 
se hur smaken påverkas:

Håll för näsan när du dricker kaffe. 
Blunda när du provsmakar vinet. Om man inte ser vinet kan det till och

med vara svårt att skilja på rött och vitt.
Jämför smaken på två äpplen av olika sort.

Munnen är i själva verket ett dåligt smakinstrument. Du kan bara
känna de fem grundsmakerna: sött, salt, surt, beskt och umami. 

Prova var i munnen du känner olika smaker bäst. 
Näsan däremot påverkar smakupplevelsen i högsta grad. 

Det vet vi väl alla att maten inte smakar något när 
man är täppt i näsan.

Och så är det ju det där med 
förväntningarna…     

’’

vänds ofta smakpa-
neler. En tränad
smakpanel är ett
känsligt instrument,

som stämmer av smak-
och doftintryck på ett

objektivt sätt.
För vetenskapen om lukt

och smak handlar inte om
att tycka lite allmänt att det
ena är godare än det andra.
Här gäller strikta kriterier,
talang och träning för att med
vetenskaplig säkerhet kunna
mäta, analysera och tolka
smakskillnader. Alla sinnen
är involverade; syn, lukt,
smak, känsel och hörsel.  

Åsa är ordförande i
Sveriges Sensoriska Nätverk,
SSN, där sensoriker på olika
företag har möjlighet att ta
kontakt med varandra. Det
händer mycket inom området.
Nya metoder utvecklas hela
tiden och man samarbetar allt
mer med andra discipliner.

Åsa menar att sensorik kom-
mer att få en allt större och

viktigare roll i produktutveck-
lingen i takt med att tillsatser
och smakförstärkare tas bort.
Hon är också övertygad om att
tekniken för kvalitetskontroll
kommer att förfinas med elek-
troniska näsor och tungor.

Vällagat är gott
– Att få ett språk för sinnesin-
trycken och bli medveten om
skillnader i smak och doft skär-
per vårt sinne för kvalitet, kon-
staterar Åsa. Sensorik är ett
ämne som berör alla. Var och
en kan relatera till sig själv. 

Sapere-metoden, som intro-
ducerats i Sverige av restau-
rang- och hotellhögskolan i
Grythyttan, är ett sätt att lära
skolbarn ett sådant sinnenas
språk. En doktorand vid Gryt-
hyttan arbetar med en studie
där liknande undervisning
sker för boende i gruppboen-
den för att höja kvaliteten på
deras matsituation. Åsa är ock-
så engagerad  i  Allebarnsrät-
ten, ett projekt för att ta fram

arbetsmaterial för matperson-
al i förskolan. 

Hur har hon själv påverkats
av sin forskning och sitt ar-
bete?

– Jag har alltid varit positiv
till mat och gillat det mesta.
Men jag blir alltmer uppmärk-
sam på att råvarorna har bra
kvalitet och att maten är välla-
gad. Gärna enkel, men vällagad.

– Ett av mina första ”sen-
sorik-uppdrag” var att laga
fisken till en studie på odlad
regnbåge. Man undersökte
bland annat hur olika slags
foder påverkade smaken. All
fisk tillagades i ugn, utan nå-
gon som helst smaksättning,
men med hjälp av termometer
till exakt rätt temperatur, strax
under 60 grader. Den fisken
smakade fantastiskt. Prova.

Här gäller strikta kriterier, 
talang och träning för att med
vetenskaplig säkerhet kunna
mäta, analysera och tolka
smakskillnader. 

Nr 2  |  2010 | 11

Mer om projektet Allebarnsrätten 
finns på www.allebarnsratten.se
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Uttrycket ”ju fler kockar desto sämre sop-
pa” stämmer inte alltid. Bakningsklubbar
på internet är ett växande fenomen. Dar-
ing bakers, som är en av de största klub-
barna, har mer än 4500 medlemmar över
hela världen och de blir stadigt fler.

Uppsalabon Jenny Sjöö Saers gick med 
i början av 2009. I matbloggen ”I could
even eat a baby deer” berättar hon om hur
hon – oftast tillsammans med sin man
Markus Saers – bakar sig igenom utman-
ing efter utmaning.

Hittills har de gjort allt från tiramisu på
egna savoiardikex till strudel, cannoli och
ungersk Dobostårta.

Baka samma sak som tusentals andra
och sedan blogga om det. Vad är tjusnin-
gen med det?

– Det bästa är att jag får göra saker som
jag inte skulle ha gjort annars. Nyligen
gjorde vi petit-chouer. Det var jättekul och
inte alls svårt, säger Jenny och fortsätter:

– Dessutom gillar jag att en massa män-
niskor över hela världen – och med olika
förutsättningar – gör samma sak. Det är så
himla coolt! 

Månadens recept
Den första dagen i månaden är alltid spän-
nande. Då presenteras en ny utmaning på
klubbens interna forum. Vilken utmaning
det blir turas medlemmarna om att
bestämma. Varje gång är en eller två av
dem värd.

Sedan har allihop månaden på sig att
baka och diskutera och ge varandra tips
internt. Den 27 ska det vara färdigt. 

– Då är det fritt fram att blogga. Och gå
runt och titta och kommentera hos varan-
dra.  Man knyter många nya kontakter. Vi
har haft besökare från till exempel  Iran.

En utmaning i sig är ibland att hitta alla
ingredienser som behövs. I instruktioner-
na står vilka ändringar i receptet som är
tillåtna, och vad som är obligatoriskt. 

– Man får byta ut en ingrediens som
man av olika anledningar inte kan äta,
eller absolut inte kan få tag på. Ofta föres-
lår värden för utmaningen vad man kan
använda istället. 

Vissa utmaningar fixas på ett par tim-
mar. Andra kräver flera dagar av förbere-
delser och arbete.

Bästa utmaningen hittills var att göra
cheesecake. I den ingick att vara kreativ
och leka med smaker, toppings och deko-
rationer. Jenny och Markus gjorde fem
varianter, däribland en med rosmarin och
hallon.

– Annars gillar jag när receptet är
typiskt för det land som värden kommer
från. Ett exempel är när vi gjorde Bakewell
tart som är en traditionell engelsk paj. Det
var inte så komplicerat men väldigt gott.

Lyckat och misslyckat
Medlemmarna i Daring bakers är i alla ål-
drar. Här finns glada amatörer. Men också
riktiga proffs som lägger ned otroligt myc-
ket tid för att det ska se läckert ut.

– Då gäller det att komma ihåg att man
inte kan jämföra sig med professionella
bagare, konstaterar Jenny, som är
statsvetare och just nu jobbar med

utvärdering vid Örebro universitet.
Reglerna till trots är ramarna ganska vi-

da. Det kan till exempel vara okej att an-
vända ursprungsreceptet bara som inspi-
ration – på Daring bakers-språk kallas det
att baka ”in spirit of the challenge”.

En gång gällde utmaningen en engelsk
pudding. Till den använder man suet, ett
särskilt fett som ligger runt njurarna på
grisar och får.

– Det hade vi säkert kunnat få tag i om
vi hade haft tid att leta. Nu gjorde vi något
helt annat istället: engelsk märgpudding.
Vi tänkte att märg i alla fall också är en 
animalisk produkt, säger Jenny.

En enda gång har det blivit total
pannkaka av alltihop. Det var när ut-
maningen var att baka franska macarons.

– Det hade vi gjort tidigare och lyckats
bra med, så vi tänkte att det skulle bli lätt.
Men nu var det ett helt annat recept. Det
funkade inte alls för oss. Det slutade med
att vi gick tillbaka till vårt vanliga recept.

Själv har hon ännu inte varit värd för en
utmaning. Men hon har redan funderat på
vad hon skulle välja göra om hon fick
chansen.

– Kanelbullar eller knäckebröd. Det är
typiskt för Sverige – och så bakar man med
jäst, vilket många verkar tycka är svårt.

Läs Jenny och Markus blogg:
http://deereater.blogspot.com 

nätbagare
UTMANAR VARANDRA 
Jenny Sjöö Saers gillar bakning. Och utmaningar. Som medlem
i Daring bakers - en bakningsklubb på internet - antar hon varje
månad utmaningen att baka efter ett visst recept och sedan
blogga om det.

DJÄRVA 

Jenny bakar och bloggar.
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Daring bakers
Daring bakers grundades 2006
då två bloggare i USA respektive
Kanada bestämde sig för att
baka kringlor på varsitt håll och
blogga om det. Sedan dess har
medlemmarna blivit allt fler.
Varje månad anmäler sig i
genomsnitt 200-300 nya
medlemmar. 

När man blir medlem lovar
man att inte avslöja månadens
utmaning före ett bestämt
datum. Man får missa högst två
utmaningar i rad. De flesta
medlemmar har en egen blogg,
men man kan vara med även
som blogglös.

Vill du vara med i Daring bak-
ers? Anmäl dig på http://thedar-
ingkitchen.com. På hemsidan
hittar du även information om
systerklubben Daring cooks.

BAKEWELL TART
Pajdeg
225 g vetemjöl
30 g strösocker
½ tsk salt
100 g osaltat smör, kallt
2 äggulor
1-2 msk iskallt vatten

Sikta samman mjöl, socker och salt. Riv ner
det iskalla smöret på ett rivjärn (smöret får
gärna vara fruset) och arbeta snabbt in det
så att det blir som stora smulor. Vispa äggu-
lorna lätt med en gaffel och blanda in dem i
mjölblandningen. Fortsätt att blanda medan
du tillsätter vattnet droppvis. Använd bara så
mycket vatten att det blir en sammanhållen
och lätt kladdig deg. Forma degen till en
platta, svep in den i plastfolie och lägg i kylen
minst 30 minuter.

Frangipane (mandelfyllning)
125 g osaltat smör, rumsvarmt
125 g florsocker
3 ägg
125 g mald mandel
30 g vetemjöl

Mixa smör och socker tills blandningen är
ljusgul och fluffig. Mixa in äggen, ett i taget.
Blanda väl efter varje ägg. Det kan se ut som
om blandningen skär sig, men det är ingen
fara. Mixa sedan in den malda mandeln och
mjölet tills du får en mjuk, ljusgul blandning.

Till pajen
En sats pajdeg
En sats frangipane
250 g sylt (valfri sort, men en färgstark sylt
som körsbär, blåbär, hallon eller björnbär blir
vackert)
En handfull flagad mandel

Placera den kylda pajdegen på en lätt mjölad
arbetsyta. Om degen är iskall behöver den
ligga framme i ca 15 minuter innan utkavling.
Kavla ut degen med en lätt mjölad kavel till 5
mm tjocklek. Lyft degplattan försiktigt och
placera i en pajform. Ställ in i frysen 15 mi-
nuter.

Värm ugnen till 200 grader. Ta ut pajde-
gen från frysen och sprid ut sylten över pa-
jdegen. Om sylten är mycket fast kan den
värmas lätt först. Täck sedan pajen med
frangipane (det blir ett ganska tjockt lager).
Grädda i 25 minuter. Ta ut pajen och strö
över mandelflagorna. Grädda i ytterligare 5
minuter. Servera den ljummen med grädde,
creme fraiche eller vaniljsås.

Jag gillar när receptet är typiskt för 
det land som värden kommer från. 
Ett exempel är när vi gjorde Bakewell
tart som är en traditionell engelsk paj.’’
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Garage
bageriet

ANDERS OCH MALIN LEVER SIN DRÖM 
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A V  M A R I E  S K O G L U N D

Torna Hällestad, strax öster om Lund och
med Romeleåsen intill. Drygt 450 in-
vånare litet, men stort nog för att rymma
såväl manuell köttdisk i byns affär som
surdegsbageri i ett villagarage. Och det är
byinvånarnas smaklökar som fått avgöra
blandningarna då Anders och Malin Ham-
mar utvecklat sina surdegsbröd. Helvetes-
bröd. Levainbröd. Hällestadsgrova.

På lördag morgon stängs den stora ug-
nen av i Garagebageriet. Tre timmar
framåt går det att hämta det som beställts
tidigare i veckan.  Och hinner man inte, ja,
då hamnar bröden helt enkelt i en låda
utanför huset med beställarens namn på
påsen. De 35 kronor det kostar läggs i ett
kuvert eller skrivs upp i ”lilla svarta bo-
ken”.

– Det funkar väldigt bra, fast timpengen
blir ohyggligt låg, säger Anders, som läm-
nat ett tidigare arbete inom omsorgen för
att ägna sig helt åt brödbak. Malin, som än
så länge nöjt sig med att minska en dag på
sitt vanliga jobb, vill så småningom göra
verklighet av barndomsdrömmen att baka
på heltid.

Fann ugnen på blocket
Allt började för några år sedan med An-
ders och Malins giftermål och deras
gemensamma intresse för bakning.

– Själv har jag alltid bakat under mer
primitiva former som fisketurer och Malin
sedan hon nådde upp till bordet. Så vi läste
svenska böcker om surdegsbröd, men de
lämnade en del i övrigt att önska när vi
ville få kunskap om själva processen. Istäl-
let hittade vi material i USA, där det finns
många metodböcker.

Överallt i det tidigare garaget står span-
nar med deg i olika stadier av jäsning. Den

Matlandet Sverige ska ge 10 000 nya arbetstillfällen på landsbyg-
den för människor som vill arbeta med mat på ett lokalt plan. Som
Anders och Malin i Garagebageriet i Torna Hällestad utanför Lund.

Mjöl, vatten, salt och en klutt
gammal deg. Plus en barndoms-
dröm.

Se där receptet som satt Garage-
bageriet i Torna Hällestad på
brödkartan. 

Anders och Malin lever sin dröm i Garagebageriet
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Bröd bakat på surdeg var hu-
vudfödan under guldruschen i
Kalifornien. Metoden var så vanligt
bland guldgrävare att dessa
kallades ”surdegar”. När guld-
febern drog norrut, följde brödet
med till Alaska och västra Kanada

stora bakugnen ned sina två stenplattor
köptes efter en annons på Blocket. 500 ki-
lo tung fick den lämna sitt tidigare liv hos
en sockerbagare via ett skyltfönster. 

– Ja, vi fick använda en traktor för att få
ut den. Det var en riktig expedition, men
det var värt det. Första gången vi bakade
trodde inte våra ögon då vi öppnade luck-
an. Där inne låg ett enormt bröd.

Malin och Anders började experi-
mentera med olika degar. De bakade mer
än de kunde äta, och eftersom surdeg lever
efter sina egna villkor, levererades inled-
ningsvis många platta bröd till komposten.
Men Malin och Anders började dela ut
bröd till grannar och vänner för att få
smakråd. Vad funkade? Vad var mindre
bra? 

Grannarna envisades med att betala,
och Garagebageriet började så sakta ta
form. Nu säljs runt 400 bröd i veckan.

Teknikerna blandas
– Vi blandar ofta två tekniker, ”poolish”
där lite jäst får jäsa under lång tid och
”ren” surdeg utan andra ingredienser än
mjöl, vatten och salt. Olika metoder och
tolv sorters mjöl, det blir ohyggligt många
parametrar. 

Smaken sitter i ytan på sädeskornet, det
är därför fullkorn är godare. Men ju mer
fullkorn, desto mer enzymaktivitet får du
på köpet. Om enzymerna hinner äta upp
sockret i mjölet blir brödet bli platt. Lös-
ningen är att minska påhittigheten i de eg-
na recepten. Riktigt trygg är du med 70
procent rent bagerivetemjöl, rent vitt mjöl
innehåller inte så mycket enzym. Tricket
är att ta det mjöl vars smak du vill ha och
med en fördeg på poolish eller surdeg låta
enzymerna lösa ut smakerna du vill ha
fram.

Kunderna beskriver Anders som per-
soner som ”tröttnat på plastpåsebröd”.

– Vi får väldigt mycket uppskattning,

våra bröd smakar som bröd  gjorde förr. Vi
säljer till flera butiker och inte minst dia-
betiker kommer och köper ett tiotal
limpor som de fryser in. Vi använder inget
socker, förutom i vårt ”Calvadosbröd” där
vi blandar äppeljuice i degen. Det blir lite
klibbigt, som svensk limpa.

Spara i papperspåse
Ett surdegsbröd håller sig fem-sex dagar.
Stoppa inte in det i en plastpåse, då blir det
degigt. Lägg det istället i en papperspåse

och lägg en handduk ovanpå för att mins-
ka avdunstningen. Och om ett ljust bröd
torkar kan du steka det i olivolja. 

Vad är då det bästa med att leva som
bagare i Torna Hällestad?

– Uppskattningen från kunderna och att
få jobba natten, det är lyx att vara ledig då
andra går till jobbet. Jag har lärt mig sova
45 minuter då bröden gräddas och så tar
jag en lur på eftermiddagen. Och från det
vi stänger på lördag förmiddag till måndag
eftermiddag har vi vår lediga tid.

Surdeg bildas när mjöl – främst
vete och råg - och vatten får självjäsa
med hjälp av de mikroorganismer som finns i
mjölet. När mjöl kommer i kontakt med vatten
börja enzymer bryta ner mjölets stärkelse till
sockerarter och jäsningen kan starta. Sin lite
syrliga smak får bröden av mjölksyra och ättika
som bildas. 

Surdeg har använts i tusentals år. I Bibeln
säger Jesus: ”Himmelriket är som en surdeg
som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut
blir alltsammans syrat” (Matt 13:33)

Surdeg

Vi blandar ofta två tekniker, ’poolish’ där lite jäst får
jäsa under lång tid och ’ren’ surdeg utan andra
ingredienser än mjöl, vatten och salt. Olika metoder
och tolv sorters mjöl, det blir ohyggligt många
parametrar. 

’’
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Lokal mat är hetaste heta mattrenden i
Sverige just nu. I sommar har den slagit ut
i full blom. Marknader, matfester, gårds-
butiker. Det säljs knappt en ostbit eller en
korvsnutt utan att ursprunget är angivet.
Surdegsbröd bakas i stuga som garage.

Liknande strömningar finns i många
länder. Men i Sverige har det också skett
en målinriktad kraftsamling från det offi-
ciella Sverige under namnet ”Sverige, det
nya matlandet”. I snart två år har jord-
bruksminister Eskil Erlandsson farit land
och rike runt för att sprida visionen och
knuffa på de spirande strömningarna. 

10 000 nya jobb
Ett av sina nedslag gjorde han just vid
Matfesten i Skellefteå, och han konstater-
ade att arbetet med visionen gett resultat –
inte minst i form av nya jobb på landsbyg-
den.

– Visionen ska bland annat leda till en
livskraftig landsbygd med växande företag
och 10 000 nya jobb till 2020. Vi har kom-
mit en bit på väg, konstaterade han.

– Mat kan produceras och förädlas
överallt i Sverige. Vi har unika förutsät-
tningar för bra mat i Sverige. 

De många soltimmarna på sommaren i
kombination med ett i övrigt svalt klimat
ger en speciell smak och karaktär åt rå-
varorna. 

– Vi har många duktiga kockar, som är
kända runtom i världen. De svenska
djurhållningsreglerna är ett annat plus.
Svenska grisar har knorr på svansen, här
finns inte salmonella.

Vi har goda förutsättningar för en sund
och säker matproduktion, och mycket att
vara stolta över.

– Visionen är att Sverige ska bli bäst på
mat i Europa. Ett syfte är att det ska locka
hit fler besökare. Mat är en viktig del av
upplevelsen när man reser. Men svensk
mat ska också säljas i andra delar av
världen. Vi ska producera mer mat i
Sverige.

LYFTER MATLANDET SVERIGE

A V  M A U D  L I N D B L Å

� Offentlig mat, att utveckla kvalitet och matglädje i
skola, vård och omsorg.
� Jordbruket. Målet är att producera mer livsmedel i
Sverige. Allt börjar med lantbruket. I Matlandet är
bonden kung.
� Förädlad mat. År 2020 ska det finnas 20 procent
fler förädlingsföretag. Det gäller att ta vara på lokala
specialiteter och det som är unikt. Då går produkterna
att sälja världen över. Ett bra exempel är Västerbot-
tensost, som just nu investerar för att satsa på export.
� Matturism innebär satsning på mat som upplevelse.

Målet är att öka antalet övernattningar på landsbyg-
den med 20 procent till 2020.
� Restaurangmomsen kommer att halveras, målet är att
öka lönsamheten men också att det ska finnas fler
restauranger som ska ge flera jobb. Fler högklassiga
restauranger ska också locka besökare från andra länder.

Under åren 2007 till 2010 har cirka 900 projekt fått
pengar från Jordbruksverket inom ramen för visionen
Sverige det nya matlandet. Under 2010 satsas 170
miljoner.

Torbjörn Holmlund grillar ädelfisk och renskav på Matfesten 
i Skellefteå. Gästerna, som betalar 200 kronor för vildmarksbuffén,
sitter på renskinn vid robusta träbord under bar himmel och äter 
i duggregnet. En bild av det nya matlandet Sverige?

Lokal mat 

VIKTIGA OMRÅDEN Visionen om Sverige det nya matlandet 
omfattar fem fokusområden:5
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BugIT
AVSLÖJAR           BAGGARNA

En gul skiva lockar baggarna. Detektorn har radioförbindelse med en moderstation.

Ett system som
automatiskt och specifikt
upptäcker förekomst och
frekvens av en speciell
insekt är mycket värdefullt
för svenskt lantbruk. 

’’
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Med det nya systemet kan man direkt upp-
täcka, när ett insektsangrepp börjar, och
hur stort det är. Det innebär att bekämp-
ning kan sättas in vid exakt rätt tidpunkt.
Det blir effektivare, och man behöver inte
använda insektsmedel i onödan.

Det gäller alltså att snabbt få veta när in-
sekterna angriper och hur många de är.
Idag sker övervakningen i regel manuellt
eller via olika typer av fällor, ofta klisterfäl-
lor. De har en del nackdelar; för att få
tillförlitlig information måste de till exem-
pel avläsas ofta.

Tidig upptäckt
Prototypen till det nya övervakningssys-
temet har byggts för att upptäcka rapsbag-
gar i rapsfält. 

–Viktigaste resultatet är att det går att
konstatera ett insektsangrepp av rapsbag-
gar vid bekämpningströskeln (5 baggar per
10 plantor dvs en halv bagge per planta),
säger professor Fredrik Winquist vid avdel-
ningen för fysik och mätteknologi vid
Linköpings universitet, som leder projektet
tillsammans med professor Anders Jons-
son, SLU.

–Ett system som automatiskt och speci-
fikt upptäcker förekomst och frekvens av
en speciell insekt är mycket värdefullt för
svenskt lantbruk. Det öppnar för möj-
ligheten att kunna bekämpa med insekti-

cider på bästa möjliga sätt, säger Fredrik
Winquist. 

–Systemet ger realtidsinformation, vilket
även ur forskningssynpunkt ger värdefull
information om utbredning, frekvens och
storlek på ett insektsangrepp, som sedan
kan användas till att förbättra prognos- och
varningstjänst ytterligare.

Självförsörjande system
Olika detektorsystem har byggts upp och
utvärderats i BugIT-projektet som pågått i
tre år, och som finansierats av VL-stiftelsen
inom Lantmännen (Västsvenska Lantmäns
Forskningsstiftelse) samt Stiftelsen Svensk
Oljeväxtforskning och Stiftelsen Lant-
bruksforskning, SLF.

Det system man gått vidare med påmin-
ner om de insektsfällor som finns för kom-
mersiellt bruk och bygger på två elektriska
ledare mellan vilka en potential på några
kilovolt är pålagd. När insekterna kommer
in mellan ledarna utvecklas en elektrisk
stöt som knockar insekten och oftast dödar
den. Strömförsörjningen sker via batterier
kopplade till solpaneler och systemet är
därmed självförsörjande på energi.

Systemet består av en attraktantdel, en
gul skiva samt ett kemiskt doftämne (al-
lylisotiocyanat) som lockar till sig rapsbag-
garna, och en mikrocontroller för mätning,
signalbehandling och lagring av data. Varje

enskild detektor har radioförbindelse med
en moderstation, så att data kan laddas ner
bekvämt en bit bort.

Prövar flera insekter
–Vi kan se andra användningsområden för
systemet än lantbruksgrödor, säger Fredrik
Winquist. Allvarliga skador kan ske i frukt-
odlingar, köksväxtodling i fält eller växthus
och vid lagring av frukt och grönt, spann-
mål och livsmedel, liksom inom skogsin-
dustrin. 

Under den sista säsongen för studien,
sommaren 2010, användes fem system
placerade i en linje med 30 meters lucka
mellan stationerna, då man ville studera in-
flygningsförloppet. Då kunde man se även
utbredningen av angreppet samt effekt av
bekämpningen.

En svaghet kan vara att även andra insek-
ter än rapsbaggar attraheras av gul färg,
men mätningar har visat att de flesta infån-
gade insekterna var rapsbaggar.

Det har visat sig att det finns intresse för
projektet även hos kollegor. Hallonängern
och äppelvecklaren är insekter som man nu
prövar att detektera.

–Vi kommer att söka nya pengar under
hösten för att utveckla systemet vidare,
säger Fredrik Winqvist och Anders Jons-
son. 

BugIT är namnet på ett nytt
helautomatiskt övervaknings-
system för insektsangrepp på
bland annat växande grödor, 
som håller på att utvecklas av
forskare vid Linköpings universitet. Fem rapsbaggar på tio plantor är den kritiska gränsen för bekämpning.
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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 / R E P O R TA G E T E A M E T

FRÅN ARBETARFRUKOST 
TILL TRENDIG PLOCKMAT

Dim 
sum
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På kinesiska betyder namnet  ”hjärtats
fröjd”, och Hongkong-borna älskar verkli-
gen sin dim sum, som utvecklats från arbe-
tarfrukost i arla morgonstund till snabb,
trendig och praktisk plockmat tillgänglig
överallt, dygnet runt.  

Dim sum  kan närmast liknas vid tapas
och består av alltifrån ångkokta vete-
degknyten med räkfyllning till stekta ank-
fötter eller en sockerbomb i form av en
liten vaniljkrämspaj. 

Kinesiska hustrur lagade dessa rätter
till sina män, som åt dem till frukost innan
solen gått upp. Det sägs att de ångkokta
degknytena var ett måste för att arbetarna

skulle orka med de långa dagar-
na ute på risfälten eller på
fabrikerna.  

Än idag serveras
dim sum gärna
under första

halvan

av dagen. Många äldre kineser har för
vana att läsa sin tidning och mumsa dim
sum efter sin dagliga morgongymnastik.
På helgerna är dim sum- restaurangerna
fullsatta med inhemska familjer som går
ut för att äta tillsammans. En traditionell
dim sum-restaurang är stor, ljus, stökig
och bullrig. Den öppnar i gryningen och
avslutar serveringen vid tolvtiden på da-
gen. Hit går man helst i så stora sällskap
som möjligt med släkt, grannar och vänner
för att äta, prata och umgås. 

Vässa armbågarna och le
Det är ett äventyr i sig att bara sätta sig till
bords, beställa och betala på en tradi-
tionell dim sum-restaurang.  

Steg ett är att vässa armbågarna och
mjuka upp smilbanden för att överhuvud-
taget få ett bord. Det är trångt om salig-
heten och det gäller att vara snabb och
påstridig, dock utan att vara otrevlig, när
du rycker en stol som blir ledig.  

Bordet är dukat med
tekoppar, ätpinnar, en skål
och en tallrik. Det finns
också senap och chilisås

Dim sum – ångkokta  degknyten med fyllning – är kinesisk
plockmat med gamla anor. Nu börjar dim sum dyka upp runtom i
världen, även i Norden. C har provat dim sum i original i Hongkong.

att dippa de små munsbitarna i. Det första
du ska göra är att beställa te. Högljutt (men
artigt, förstås!) ropar du ng goi (ursäkta)
till närmaste servitris som, om hon hör dig,
snabbt är på plats med en kanna te. För dim
sum ska avnjutas med te, mycket te. Det är
inte för inte Hongkong-borna lika ofta
kallar dim sum för yam cha (dricka te). När
kannan är tömd lägger du locket upp och
ner för att visa att du vill ha påfyllning. 
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Dim sum finns överallt dygnet runt i Hongkong.
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Det finns tusen och åter tusen sätt att tillaga dim
sum. Samma rätt kan skilja sig ganska kraftigt åt,
beroende på vem som står vid spisen’’

När C:s turistande reportage-
team skulle äta dim sum i Hong-
kong för första gången, var vi lite
nervösa efter allt vi läst i turist-
guiderna. Men trots att det var
många gäster ute vid lunchtid så
slapp vi faktiskt slåss för ett bord.
Annars stämde det mesta. Ljud-
nivån var högre än på ett Mac Don-
alds i Sverige en lördag eftermid-
dag och gästerna åt i stora sällskap
vid runda bord. Längst in i lokalen
satt ett helt bröllopsfölje med en

ung brud i vit klänning och slöja
och vid borden bredvid några
kostymkillar i trettioårsåldern. An-
nars verkade de flesta verkade vara
familjer i flera generationer som
nästan alla behöll sina täckjackor
på när de åt. 

Mycket riktigt förstod ingen av
servitriserna ett ord engelska. Vi ly-
ckades dock beställa te utan större
svårigheter, vi fick påfyllning när vi
lade locket på kannan upp och ner
och ingen protesterade när vi

kikade i bambukorgarna och
beställde genom att peka och le. 

Räkknytena var så underbart
goda att vi beställde in fler, medan
en Char siu bau gjorde sexåringen
klart besviken (när hon förväntade
sig äpplesylt så låg det istället en
bit grillat fläskkött inuti den fluffiga
bullen). Vi lämnade in vår ikryssade
”lottsedel” vid kassan, betalade
och gav oss ut i Hong Kong-vimlet
mätta, nöjda och några smakupp-
levelser rikare. 

Betydligt mer basic var det när vi
hamnade på ett nattöppet, dim
sum-hak på den omtalade kvälls-
marknaden vid Temple Street.
Bland billiga kepsar, glittriga kjolar,
elektronik, kinesiska antikviteter
och guldfärgade, vinkande katter
blev vi placerade på plastpallar vid
ett vingligt bord. Här var faktiskt
menyn översatt till engelska och
den bestod, i stort sett, enbart av
ångkokta rätter som kostade en tia
för en korg.

När vi åt Dim sum…

Mellan borden drar servitriserna sina rull-
vagnar i metall fullastade med bambukor-
gar i höga travar. I korgarna finns de nyss
stekta, friterade eller ångkokta dim sum-
rätterna och varje servitris ropar då och då
med hög stämma ut vad just hon har att er-
bjuda. Vissa vagnar är försedda med het
platta där rätterna ligger och fräser.  

Det är långt ifrån säkert att någon i per-
sonalen talar engelska och det finns sällan
menyer att tillgå, men det går alldeles ut-
märkt att hejda en förbipasserande vagn
och helt enkelt lyfta på locket till en bam-
bukorg för att se om där finns något som
faller dig i smaken. 

Du betalar per korg och en korg brukar
innehålla två, tre eller fyra dim summer.
På en medelklassrestaurang brukar priset

ligga mellan 20 och 40 Hongkongdollar,
vilket motsvarar ungefär detsamma i sven-
ska kronor. Ju fler ni är som går ut tillsam-
mans, ju fler rätter får ni alltså möjlighet
att smaka. 

När du valt en korg kryssar servitrisen i
ett litet kort som mest av allt liknar en stor
lottsedel, fullskriven med kinesiska teck-
en. Den ska du vara rädd om eftersom den
senare ligger till grund för betalningen. Ett
alternativt betalsystem på äldre etablisse-
mang är att du spar de bambukorgar du
tömt så att servitrisen kan räkna ihop dem
när du är mätt och vill veta vad du är
skyldig. 

Nya trender
De gamla, traditionella restaurangerna
med så pass brett mellan borden att metall-
vagnarna kan dras fram och tillbaka och
kors och tvärs, blir dock allt färre

Dim sum-trender har kommit och gått
och några har bestått.  Omtalade Luk Yu
Tea House på Hong Kong Island  öppnade
1933 och är idag något av en institution.
Deras ångkokta räkknyten med fläsklever
är en klassiker man inte får missa.  

På senare år har det blivit vanligt att vik-
tiga affärsuppgörelser träffas över en dim
sum-middag på en lyxkrog. Motpolen är
väl partyprissarna som stannar till vid ett
hål i väggen, vid tresnåret på natten, för att
få i sig lite billig nattamat. 

Söndags-dimsum för hela familjen blev

populärt i slutet av 80-talet och tycks ha
kommit för att stanna. Vegetariska dim
sum, halal dim sum och djupfrysta dim
sum i halvfabrikat har provats med
varierande framgång. Det senaste försöket
är att laga fettsnåla dim sum, i hälsans
tecken. 

De asiatiska munsbitarna har också gått
på export och serveras numera världen
över, även i Sverige.

Det finns tusen och åter tusen sätt att
tillaga dim sum. Samma rätt kan skilja sig
ganska kraftigt åt, beroende på vem som
står vid spisen. På finare restauranger
tillagar man gärna de traditionella rätter-
na på ett nytänkande vis, med oväntade
kryddningar och ingredienser.

Det är heller inte ovanligt att en dim
sum kan ha formen av en krabba, en liten
kyckling eller en vacker blomma. De pyn-
tas, dekoreras och läggs upp vackert. Allt
för att behaga. Dim sum är ju trots allt
Hongkong-bornas kulinariska fröjd för
hjärtat. 
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Dim sum

Det sägs att det finns åtminstone två
tusen olika dim sum-rätter. Lägg där-
till det faktum att en och samma rätt
kan variera kraftigt beroende på vem
som tillagar den, så inser man att
man aldrig behöver tröttna på dim
sum. Trots olika trender så är de tre
översta på listan klassiker som sitter
orubbade på tronen: 
Siu mai: Ångkokta degknyten med
fläskkött och/eller räkor
Har gau: Halvmåneformade,
ångkokta räkknyten
Char siu bau: Ångkokt något söt,
vetedegbulle fylld med grillat
fläskkött
Chun guen: Kinesisk vårrulle  
So fan gwo: Ångkokt, vegetariskt
degknyte
Lap cheung guen: Ångkokt degbulle
med lufttorkad korv
San juk ngau yuk: Ångkokt tofu med
biffboll
Haw heung tsun chu gai: Ångkokt,
klibbigt ris med strimlad kyckling i lo-
tusblad 
Ga heung yeung ching jiu: Stekt
grönpeppar med räkfyllning
Bak gu min fa gai: Ångkokt kyckling
med fiskmage och shiitakesvamp
Jiu yim yau yu so: Stekt bläckfisk
med kryddigt salt
Sin ha tsa wun ton: Friterade won-
ton-paket med räkor

Dim sum finns också i dessert-
varianter. Passar bra till eftermid-
dagstéet eller efter maten, även om
många kineser tycker att det är helt
på sin plats att äta en daan tart, mitt
i middagen. 
Daan tart: Vaniljkrämspaj
Mong guo bo din: Mangopudding
Gai mei bau: Kokosbulle
Hang yan tong sui: Het sötmandel-
soppa
Tong yuen: Söta dumplings, med
sesamfrön eller jordnötter, i soppa
Jin Doi: Friterade risbollar fyllda med
söt röd bönpasta och rullade i
sesamfrön

Teet värmde gott den här kyliga
kvällen och degknytena med färs-
bollar och grillat fläskkött var inte
alls dumma. Däremot fanns det
inte många gram kött på de stekta
ankfötterna och barnen matvä-
grade unisont.  Men man kan ju
inte lämna Hong Kong utan att ha
provat. Den ångkokta komagen och
grisklövarna i soja valde vi att spara
till nästa gång. Man måste ju ha
något kvar att se fram emot… 

点⼼

Bambukorgar med Dim
sum står i travar på
serveringsvagnen.
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MATKORN ÄR EN viktig ingredi-
ens i den moderna nordiska
kost som nu visat sig ha
hälsovärden som kan jämföras
med den välkända medel-
havskosten. Sätt smak på de
nyttiga svenska grynen med
härliga tillbehör. Här blandar
vi matkorn (matvete går också
bra) med doftande örter,
smakrika grillade grönsaker,
oliver och fetaost. Toppa med
krispiga rödlöksringar. 

Vi grillar grönsaker eller an-
vänder grillpannan och njuter
förhoppningsvis av de sista
sensommardagarna med en
sallad där hälsosamma
nordiska matgryn möter
Medelhavet. 

MATKORNSSALLAD MED GRILLADE GRÖNSAKER

3-4 port matkorn eller matvete
1 1/2 dl finstrimlad persilja eller
1 dl finstrimlad persilja och 1/2 dl
finstrimlad mynta
1 zucchini
1 aubergine
2 snackpaprikor, gärna i olika
färger

4-5 msk rapsolja eller olivolja
salt, peppar
1 ask cocktailtomater, 250 g
1 rödlök
16-20 oliver, gärna kärnfria
200 g fetaost

Dressing:
3 msk olivolja
2 msk vit balsamvinäger
1 krm salt
1/2 krm svartpeppar
1 pressad vitlöksklyfta

En god, vacker och matig sallad. Bjud den som ensamrätt eller bufférätt. Receptet räcker till 4 portioner.

Gör så här:
1. Koka grynen enligt an-
visning på förpackningen.
Låt kallna. 
2. Vispa ihop ingredi-
enserna till dressingen i en

stor skål. Vänd ner örterna
och grynen. Ställ svalt.
3. Ansa och skär zuc-
chinin och auberginen i ca
1 cm tjocka skivor. Dela,
kärna ur och skär paprikan

i bitar. Pensla grönsakerna
med oljan och grilla eller
stek dem ca 3 minuter 
på varje sida. Salta och
peppra.
4. Dela tomaterna. Skala

och skär rödlöken i ringar. 
5. Blanda grynen med gril-
lade grönsaker, tomater,
oliver och grovsmulad fe-
taost. Toppa salladen med
rödlöksringarna. Peppra.
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