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»På 2000–talet har vi upplevt en verklig försälj-
ningsboom för fullkorn inom pasta och bröd. 
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C

AG BRUKAR SÄGA att det bästa med mitt jobb är att jag
faktiskt kan se resultatet. 

Med jämna mellanrum kommer en ny tidning från
trycket.  Man kan ta den i handen, bläddra lite och

konstatera att det blev nog inte så tokigt i alla fall. 
I det här numret firar vi att Tidskriften C har kommit ut i

20 år. Att bläddra i de 20 årgångarna ger en annan dimension
åt begreppet resultat.

MAN SLÅS AV att så många ämnen hängt med alla de 20 åren.
Några rubriker från den allra första tidningen i mars 1989:
Havre – naturens fantastiska läkemedel. Morgongröt har guld
i mun (om Gunde Svan och Uppladdningen), Skolfrukost ger
piggare och uthålligare elever. 

De rubrikerna skulle platsa även i C av idag.
Har det inte hänt nånting, då? Men det har det ju.
Idag lever vi den verklighet som då var en framtidsvision.

Kunskapen och medvetandet om spannmålens hälsosamma
egenskaper är välkänd. I attitydundersökningar svarar nio av
tio svenskar att fibrer och fullkorn är hälsosam mat. Vi börjar
också leva som vi lär. På 2000–talet har vi upplevt en verklig
försäljningsboom för fullkorn inom pasta och bröd. Intresset
för att baka växer.

SPANNMÅLS– OCH NÄRINGSFORSKARNA jobbar på för att
bekräfta vad de epidemiologiska studierna visar, nämligen att
fibrer och fullkorn är bra för vår hälsa. Men vad händer
egentligen i kroppen? Ännu är gåtan inte löst, men steg för
steg närmar vi oss.

En av dem som tar forskningsarbetet vidare är Rikard
Landberg, nybliven doktor med en avhandling, som är första
steget till en ny metod för att mäta fullkornsintag på ett mer
tillförlitligt sätt. I det här numret av C berättar han hur det
går till.

Följ med C på vägen mot nya resultat.

20 ÅRS JOBB GER 
RESULTAT I HANDEN
J
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Idag lever
vi den
verklighet
som då var
en framtids-
vision
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BAKNING

Bagar-
mästaren 
lär dig baka

FIBRER

Söker 
fullkornets
hemlighet

ISHOCKEY & KOST

Mat för tyngd
i tacklingarna

LIVSMEDEL

Visioner för
mat till alla

MAT I AFRIKA

Att överleva i
Rift Valley

M A U D  L I N D B L Å
C H E F R E D A K T Ö R
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S M Å F R A L L A

GULDÄRTOR TILL 
GRÖNT KULTURARV

MER HEM- OCH 
KONSUMENTKUNSKAP

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

UTMÄRKELSEN Guldärtan de-
las ut av landets länsstyrelser
för att uppmärksamma män-
niskor som i tysthet bevarar
och håller liv i mångfalden av
vårt gröna kulturarv. I år har
två Guldärtor delats ut.

Eva och Ann Eriksson fick
den ena. De lever och verkar
på gården Lilhärjåbygget i
Härjedalen. Gården är ett
fjälljordbruk i väglöst land.
Här finns fjällnära kor, får,
hästar och höns, som tillsam-
mans med odling av slåttervall
och mandelpotatis gör det
möjligt för familjen att vara i
det närmaste självförsäljande.
Vilket behövs eftersom man
tar sig till gården på en åtta
kilometer lång stig från när-
maste bilväg.

Börje Persson på Öland fick
den andra guldärtan. Han od-

lar korn på släktgården i Karse
på nordöstra Öland. Kornet
har en mycket speciell histo-
ria. På 1800–talet strandade
ett ryskt fartyg med korn i las-
ten. Folket i byn, däribland
Börjes farfar, tog hem kornet.
Det berättas att man tog det i
stövlarna för att få det med sig.
Kornet, som kallas Rysskorn,
har sedan dess fortsatt att od-
las på gården. 

ÖKA UNDERVISNINGEN i hem–
och konsumentkunskap i
grund– och gymnasieskolan
till totalt fyra månader istället
för de tre veckor som eleverna
får nu. 

Det kräver Hushållnings-
sällskapet i en debattartikel.

– Det handlar om att i större
utsträckning öka medveten-
heten hos våra barn och ung-
domar kring den egna hälsan,
jämlikhet, miljö, ekonomi och
hållbar utveckling. Frågor vi
alla dagligen ställs inför. Med
större kunskap ökar möj-
ligheterna att påverka sin
framtid. Det behövs starka in-
divider som utifrån egna kun-
skaper kan göra bra val och ta
ansvar.

I debattartikeln understryk-
er man att det blir allt vikti-
gare att kunna avgöra kvalite-
ten på mat. I en normalstor
livsmedelsbutik finns cirka 
15 000 artiklar, aktörerna på
livsmedelsmarknaden är flera
tusen.

Totalt har de estetisk–prak-
tiska ämnena i den svenska
skolan 1 408 undervisnings-
timmar. Av dessa ligger endast
118 timmar på hem– och kon-
sumentkunskap, som därmed 

har minst timmar jämfört med
bild, idrott&hälsa, musik och
slöjd. 

– Vi uppmanar därför
skolpolitiker och skolplaner-
are, både på riks– och lokal
nivå att ge hem– och konsu-
mentkunskap större utrymme
i morgondagens skola, skriver
Margareta Frost–Johansson ,
utvecklingsledare, Hushåll-
ningssällskapens förbund och
Elinor Moberg, matkonsult,
Hushållningssällskapet.
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Ann och Eva Eriksson, Lilhärjåbygget i Härjedalen.

Börje Persson, Öland.

Kunskap gör dig stark.
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– STIFTELSENS VERKSAMHET har haft
väsentlig betydelse för utvecklingen av en
bredare forskning inom cerealieområdet i
Sverige och bidragit till en internationellt
erkänd tätposition för flera svenska
forskargrupper inom strategiska forsk-
ningsområden, säger Ingmar Börjesson,
forskningschef i Lantmännen och ansvarig
utgivare för tidskriften C.

Nu handlar det om att gå vidare och
fördjupa cerealieforskningen ytterligare.

– För att bibehålla positionen och yt-
terligare förstärka den vetenskapliga
dokumentationen om cerealiernas ”häl-
sokvalitet” krävs en fortsatt utveckling i
takt med de nya regelverk, som definieras
inom EU.

Den europeiska livsmedelsmyndigheten
(EFSA) kommer att ställa krav på att häl-
somervärden är väl dokumenterade i
kliniska studier. Det kräver förståelse för
vilka mekanismer som svarar för de positi-
va hälsomervärdena. 

–I detta perspektiv är Lantmännens
värdekedja från råvara till produkt unik och
ger förutsättningar för utveckling av unika
koncept, konstaterar Ingmar Börjesson. 
Intresset för att omsätta forskningsresul-
taten till nya produktkoncept inom Lant-

männen har alltid varit stort och några av
dessa satsningar redovisas nedan.

–Glädjande nog har staten nu beslutat
om en tvärvetenskaplig forskningssat-
sning inom livsmedelsområdet, där såväl
miljö– som hälsosatsningarna i hela
förädlingskedjan för livsmedel kommer
att vara i fokus. Lantmännen är intresser-
ade av att delta.

Kunskap omsatts i produkter
I ett antal fall har den forskning, som 
Stiftelsen Cerealia FoU initierat och stött
redan omsatts i färdiga produkter.

Kunskap om fullkorns och cerealiefibers
förmåga att minska risken för hjärtsjukdom,
bland annat genom betaglukanernas koles-
terolsänkande potential, har omsatts i pro-
dukter med varumärket  Axa Fiber–Hjärta.
Axa Fiber-Mage bygger på cerealiers gyn-
samma inverkan på tarmfloran. Nya fiber-
koncept är på gång och kommer att finnas
med i nästa generation fiberprodukter.

Och utvecklingen fortsätter. Inom fiber-
området finns många initiativ som syftar
till att identifiera och dokumentera de
komponenter och mekanismer som står
för de hälsofrämjande egenskaperna. Det
finns projekt och aktiviteter med inriktning

Fullkorn, kostfibrer och lågt glykemiskt index (GI) har idag en
stabil position inom livsmedelsområdet, som väl etablerade
hälsomässiga mervärden för många konsumenter. De är alla olika
begrepp för en bra kolhydratkvalitet. 
Stiftelsen Cerealia FoU har spelat en viktig roll för att det är så.

FORSKNING BEKRÄFTAR :

KVALITET
FÖR HÄLSAN

Cerealier

TIDSKRIFTEN C ges ut av Stiftelsen Cerealia
FoU, som bildades 1986, med syftet att öka
kunskapen om och konsumtionen av cerealier.
Sedan dess har stiftelsen satsat cirka 150
miljoner kronor i ett stort antal vetenskapliga
projekt för att generera kunskap, som kan om-
sättas i nya och bättre produkter och processer. 

A V   M A U D  L I N D B L Å
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på kolhydratkvalitet hos såväl stärkelse
som kostfiber. 

– Denna utveckling är mycket positiv
och skapar förutsättningar för en bättre
värdering och användning av de fiberfrak-
tioner som idag är alltför lågt värderade.
Ett samlat program för kolhydrater håller
på att tas fram. Det planeras omfatta an-
vändning inom livsmedel, foder och förny-
bara material och energi, berättar Ingmar
Börjesson.

Fullkorn lanserades för ungefär sex år
sedan av flera Cerealiaföretag och en egen
symbol togs fram och användes. Inom
bland annat pastaområdet är fullkorn idag
väl etablerat i sortimentet och utgör cirka
30 procent av den pasta som konsumeras i
Sverige.

Låg glykemiskt index (GI)
–Betydelsen av att kunna reglera blod-
socker – och insulinsvar är ännu inte så väl
utvecklad som man skulle kunna tro när
man ser all marknadsföring av fram allt
böcker om GI –glykemiskt index, konsta-
terar Ingmar Börjesson.

–Vi vet att många uppger att de mår bät-
tre om de har små variationer i glukos–
och insulinsvar under dagen och särskilt
timmarna efter en måltid. Vi har god kun-
skap i att  reglera blodsockersvaret genom
designad kost. Ett 30–tal produkter i Lant-
männens sortiment lever idag upp till
kraven för lågt GI och marknadsförs med
Lantmännens röda symbol.

Det är en bra hypotes att ett långvarigt
stabilt insulinsvar också har betydelse för
bevarad hälsa, men här behövs mer kun-
skap.

Lantmännen är sedan hösten 2008 part
i ett större danskt projekt benämnt Bio-
FunCarb. Projektet syftar till att utveckla
och dokumentera olika kolhydraters egen-
skaper avseende glukos– och insulinsvar.
Inom projektet kommer Lantmännen att
ta fram och dokumentera olika fiberfrak-
tioners (råg och havre) effekter på blod-
socker och insulinsvar.

Mättnad
Överviktsproblematiken är alltjämt i fokus
och cerealieprodukterna erbjuder en
spännande potential att utgå från i fram-
tagningen av näringstäta men energi-
snålare produkter med dokumenterad för-
längd mättnad.
Området har forskningsmässigt integre-

rats i programområdet ”BarleyFunFood”,
ett forskningsprogram som startats upp
under 2008. 

Inom ett annatstiftelseprojekt studeras
betydelsen av rätt sammansatt kost – en
nordisk kostportfölj. Syftet är att undersö-
ka om fullkorn, fiber och fettkvalitet har
positiv påverkan på olika markörer för
hjärthälsa och viktkontroll.

I Danmark har ett respektingivande ar-
bete startat upp i syfte att fullkorn eta-
bleras i kosten för att minska ohälsa. Målet
på kort sikt är att öka konsumtionen av
fullkorn till cirka 80 gram per dag. I det
längre perspektivet vill organisationerna
bakom kampanjen bland annat att fullkorn
ska ingå som en del i en bra skolfrukost i
hela EU.
Livsmedel, foder och energi

Den forskning som Stiftelsen Cerealia FoU
engagerar sig i sträcker sig bokstavligen
från jord till bord. Från grundforskning till
produkt. Och det handlar inte enbart om
livsmedel, utan även om utveckling av
framtidens foder och biomaterial.

Inom samverkansprogrammet Barley-
FunFood har Lantmännen och SLU identi-
fierat ”bryggor” inom området mellan
livsmedel och foder. Det gäller bland an-
nat pro- och prebiotiska egenskaper och
deras betydelse för bättre hälsa hos både
människor och djur. 

Kunskap om råvarors och produkters
struktur och dess betydelse för teknolo-
giska och nutritionella egenskaper är ett
annat strategiskt forskningsområde. 

Stiftelsen och Lantmännen är aktiva i
ett antal projekt, med förväntningarna att
få tillgång till nya metoder som kan beskri-
va produkters strukturer så att man kan

skapa nya innovativa produkter. Det kan
handla om teknologiska egenskaper som
färskhållning, lagringsstabilitet och
munkänsla eller om framtida hälsoaspek-
ter.  I flera projekt och aktiviteter har bety-
delsen av mältning, surdegsfermentation
eller andra biologiska processer börjat
studeras.

High carb eller High fat?
Men allt är inte bara positivt. Det finns
fortfarande ett visst ifrågasättande av kol-
hydrater i kosten och förespråkare för att
en kost med väsentligt högre energiandel
från fett och protein är att förorda. Den
verksamhet som Lantmännen bedri-ver
och de produkter som studeras, ut-vecklas
och marknadsförs baseras på de nordiska
näringsrekommendationerna. 

Stiftelsen har beslutat att medverka i de
studier som planeras av forskare vid
Karolinska Institutet i syfte att jämföra de
två skolorna: Low carb/High fat respek-
tive High carb/Low fat.

– Det är framför allt inom den
spekulerande viktminskningsdebatten
som fett och proteinrik kost rekom-
menderas. De långsiktiga effekterna av en
sådan kost är emellertid okända och flera
seriösa forskare är oroade. Detta är viktiga
studier, säger Ingmar Börjesson, som ser
fram mot resultatet med spänning.

– Fullkorn och fibrer har utöver sin
rikedom på potentiellt verksamma bioak-
tiva komponenter också egenskapen att
”späda ut” energin i kosten, förklarar han.
Genom användning av fullkorn och fiber i
nya produkter och maträtter minskar man
den tillgängliga energin på olika sätt.

Den forskning som 
Stiftelsen Cerealia 

FoU engagerar sig i sträcker 
sig från jord till bord. Och det
handlar inte enbart om
livsmedel, utan även om
utveckling av framtidens
foder och biomaterial.

Ingmar Börjesson är ansvarig utgivare 
för Tidskriften C.

’’
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Odla på höjden
FÖR ATT KLARA FÖRSÖRJNINGEN till
2050 med dagens jordbruksteknik
behöver vi odla upp en miljard hektar,

en yta stor som Brasilien. En lösning för
att göra det utan att skövla den sista regnskogen
skulle helt enkelt vara att odla på höjden.

Dickson Despommier, forskare vid Columbia
University, sa i fjol till tidningen Scientific Ameri-
can att tekniken redan finns och att en ”30
våningar hög farm som täcker ett kvarter kan
försörja 50 000 människor om året”. Alterna-
tivet blir än mer rimligt av att 80 procent av
världens befolkning 2050 beräknas leva i städer.

En annan fördel med att odla grödor inomhus
är naturligtvis ett bättre skydd mot missväxt på
grund av torka, orkaner, översvämningar och
andra klimathändelser.

Despommier menar även att sådant som
avföring, avloppsvatten och avfall kan processas,
renas och gå in i systemet som bevattning och
gödning för att skapa städer med slutna kret-
slopp.

HUR SKA VI FÅ 

Mat till alla?

Världen står inför en gigantisk utmaning att föda sin växande
befolkning. Forskare, odlare och strateger söker lösningar på många
nivåer. Ur Lantmännens idétidning Farm har vi saxat några mer
visionära förslag. Kan odlat kött, höghus-odlingar i stan och nya
superfrön hjälpa oss med framtidens livsmedelsförsörjning?  

ENLIGT FN måste produktionen av
livsmedel öka med 50 procent de när-
maste 25 åren för att klara av att försörja
en växande befolkning, som redan 2025
beräknas ha nått över åtta miljarder. Pro-
duktionen av mat hänger inte med. De
flesta experter är överens om att matpris-
erna kommer att öka framöver. 

Från januari 2005 till juni 2008 steg
priset på vete med 127 procent och priset
på ris med 170 procent.
Enligt FN riskerar en
miljard människor att
hamna i ett konstant
tillstånd av under-
näring. Utmaningen 
tycks vara ofantlig.

Men det är på sätt
och vis inte ett nytt
problem – och vi har
faktiskt löst det förut,
skriver Anders Rydell i Farm. Under de
ekonomiska tillväxtåren efter andra världs-
kriget stod världen inför en liknande situ-
ation. Då löstes problemet genom den så
kallade ”gröna revolutionen” som innebar
introduktion av nyare teknik, bättre grö-
dor och effektivare produktion i jord-
bruket världen över. Upphovsmannen var
Norman Borlaug, amerikansk agronom
och fredspristagare.

Mer kött och ekologiskt
Men absurt nog kan den gröna revolutio-
nen ha varit alltför lyckad och delvis vara
skuld till dagens matkris. Den ledde näm-

ligen till överproduktion vilket bland an-
nat lett till att EU börjat ge bidrag till jord-
bruket för att producera mindre och att
moderniseringen av jordbruket stannat av.

Andra orsaker till att överflödet på mat
övergått i brist är ökningen av köttkonsum-
tionen. I utvecklingsländer ökar idag kon-
sumtionen av kött med fem procent per år.
1980 åt en genomsnittlig kines 20 kilo kött,
idag åter han 54 kilo. I Sverige konsumerar

vi idag tre gånger så
mycket kött som på
1960–talet. Vilket bety-
der att det går åt allt
mera spannmål till att
framställa kött. Till ett
kilo kött behövs åtta ki-
lo spannmål.

De senaste åren har
ekologisk mat erövrat
en allt större del av vår

tallrik. Maten  marknadsförs som ett bät-
tre alternativ för miljön. Men den är inte
oomstridd. Kritikerna framhåller bland
annat att det stora problemet med ekolo-
gisk odling är att skördarna minskar med
upp till 30 procent i en tid då vi är i behov
av mera spannmål, inte mindre.

Så var står vi idag? Den ökade efterfrå-
gan på mat och bränsle kräver nya alterna-
tiv.

Farm har låtit tankarna flyga lite högre
än vanligt och kikat på fem visionära om-
råden, som kanske i en framtid kan bidra
till att rädda biffen, fylla tanken och rädda
planeten.

1
Produktionen av
livsmedel måste

öka med 50 procent de
närmaste 25 åren för att
klara av att försörja en
växande befolkning

’’
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Superfrön
DET SNABBASTE och mest effektiva
sättet att öka produktionen är att
utveckla nya och bättre grödor.

Genetikern Pamela Ronald menar i sin
bok Tomorrow’s table: Organic Farming, Genetics
and the Future of Food att en kombination av
ekologi och genetisk modifikation behövs för ett
miljövänligare jordbruk. Förutom att genetiskt
modifierade grödor kraftigt ökar produktiviteten,
så innebär det grödor som är resistenta mot
skadedjur och att man inte behöver ploga lika
djupt, vilket sänker bränslekostnaderna. Men för
att lyckas krävs en bred forskning på plantor som
passar i olika utvecklingsländer, bland annat ris,
som idag är världens viktigaste stapelvara. Samt
att de stora företagens monopol på växtförädling
bryts för en mer hållbar och strategisk utveck-
ling.

NASA VAR FÖRST med att framställa
artificiellt kött i experiment under
1990–talet. Syftet var att förbättra

astronauters kost, genom att de på
plats i rymden skulle kunna odla
fram färskt kött. Idag har en rad
olika forskningsinstitut tagit fram
odlat kött och det har många
fördelar förutom de miljömässiga.

Odlat kött i industriell omfattning tros kunna
framställas till mycket lägre priser är vanligt kött.
Köttet innehåller inga tillsatser av exempelvis
tillväxthormoner eller antibiotika.  

Också risken för sjukdomar minskar. Men
störst fördelar erbjuder möjligheten att kon-
trollera innehållet, ge köttet rätt balans av
näringsämnen och ersätta skadliga fetter med till
exempel Omega 3.

5
VISIONÄRA 
OMRÅDEN
Kanske kan de i en framtid  
bidra till att rädda biffen, 

fylla tanken och 
rädda planeten.

30 PROCENT AV JORDENS YTA kan vi
stå på, resten är hav. En del talar om
en havets motsvarighet till ”the

green revolution”, en ”blue revolution”.
Vi äter allt mer odlad fisk, men fiskfarmar nära
land har visat sig orsaka allvarliga miljöproblem
genom utsläpp av avföring och foder som leder

till övergödning. Nu experimenterar man istället
genom att bygga enorma kubliknande burar, som
man sänker ner i djupen långt ute till havs.

Men än viktigare kommer möjligheten att 
vattna grödor med saltvatten att bli (bara en pro-
cent av världens vatten är sötvatten). Forskning

görs idag för att korsbefrukta saltvattenplantor
med vanliga grödor. Organisationen The Seawa-
ter Foundation har bland annat lyckats odla upp
annars torra områden i Eritrea med hjälp av så-
dana saltvattenresistenta plantor. Ett  projekt är
att försöka göra ris saltbeständigt för att kunna
förvandla Stilla havet till en risbod.

En ”blå revolution”

Odla kött

Bränsle av luft
FRAMSTÄLLNINGEN AV BIOBRÄNSLE är
idag extremt energikrävande och
måste göras från grödor som lagrar

sockerarter – samma grödor som vi
äter. Men den lilla träätande organismen Limno-
ria Quadripunctata har egenskapen att kunna
bryta ner den mesta cellulosan och producera
etanol. Det betyder att man skulle kunna tillverka
bra biobränsle av slaggprodukter. Utveckling
pågår i ett stort statligt finansierat projekt.

En mer fantasifull lösning bjuder biologen Craig
Venter på, han som har kallats biologins Bill Gates.
Venter vill framställa biobränsle rakt ur luften
genom att skära bort mellanhanden, växterna. Han
tänker gör det genom att ta fram bakterier, som
äter koldioxid direkt ur luften och med hjälp av fo-
tosyntes omvandlar det till biobränsle. Med andra
ord skapa biobränsle av växthuseffekten.

2 3

4

5

ILLUSTRATIONER  DANIEL EGNÉUS
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I VÅR HAR HAN DISPUTERAT med en avhand-
ling, som är första steget till en ny metod
för att mäta fullkornsintag på ett mer
tillförlitligt sätt. Det ger forskarna helt nya
möjligheter att säkrare kunna avgöra hur
det går till när fullkorn påverkar vår hälsa.

C hittar Rikard i Boston, vid Harvarduni-
versitetet, dit han rest för att bland annat
undersöka om den biomarkör han studerat
kan användas som ett mått på fullkornsin-
tag i prospektiva cohortstudier, till exempel
den stora ”Nurses Health Study”, med över
100 000 deltagare. I denna studie har kost-
data samlats regelbundet, sedan studien
startades i mitten av 1970–talet. Blodprover
finns från cirka 30 000 individer. 

– Vi vet att metoden fungerar i kon-
trollerade studier med frekvent fullkorns-
intag, säger Rikard. Nu gäller det att se hur
bra den fungerar på ”fritt levande” indi-
vider, och om den kan användas för att i för-
längningen ge bättre kunskap om fullkorn.
Den kunskapen kommer idag huvudsak-
ligen från epidemiologiska studier. 

Skyddar mot sjukdom – men hur?
Men låt oss börja med en kort beskrivning
av den nyaste forskningen om fullkorn, som
Rikards avhandling är en del av:

Fullkorn anses vara bra för hälsan. Både i
Sverige och andra länder uppmuntrar myn-
digheterna till ökat intag. Personer som
äter mycket fullkorn löper mindre risk att
drabbas av hjärtsjukdom och typ 2 diabetes.
Det har man sett i epidemiologiska studier,

där man jämför fullkornsintag med sjukdo-
mar hos stora grupper människor. 

Däremot är det i dagsläget ingen som vet
exakt vad det är som gör att fullkorn har
denna sjukdomsskyddande effekt. 

Det finns ett glapp mellan de epidemio-
logiska studierna, som visar att fullkorn har
en skyddande effekt och ett antal interven-
tionsstudier (där man ger försökspersoner
fullkorn) som inte visar samma effekt. Vad
beror det på?

Svårt att mäta rätt
Ett skäl kan vara att det är svårt att tillförl-
itligt mäta hur mycket fullkorn människor
får i sig. Deras egen skattning är osäker
eftersom olika produkter innehåller olika
mängd och det kan vara svårt för kon-
sumenter att känna igen fullkornsproduk-

ter. Det kan leda till att samband mellan
kost och hälsa inte upptäcks, eller att upp-
täckta samband är missvisande.

Ett sätt att kringgå problematiken är att
använda en biomarkör, något som är speci-
fikt för det livsmedel eller näringsämne
man vill studera, och som tas upp i kroppen
och kan analyseras i blod eller urin. Då
kommer man ifrån den egna skattningen
och får ett mer objektivt mått på intaget.

Vid Institutionen för livsmedelsveten-
skap, SLU, Uppsala pågår unik forskning
om specifika biomarkörer för intag av full-
korn från råg och vete. Man har funnit att i
kli från dessa spannmål finns en grupp
fenoliska ämnen, alkylresorcinoler, som
bara finns just där.

De tas till stor del upp hos människa och
går att mäta kvantitativt i blod och som
nedbrytningsprodukter i urin.

Biomarkör för fullkorn
I doktorsavhandlingen har Rikard Land-
berg, i samarbete med andra, utvärderat om
alkylresorcinoler kan fungera som bio-
markörer för fullkornsintag. Han har bland
annat utvecklat och testat en ny metod för
analys av biomarkörerna i blodplasma, som
går att använda på relativt små blod-
mängder. Det är mycket viktigt eftersom
blodprover från kost–hälsastudier ofta
finns i begränsad mängd och är mycket
värdefulla.

Att halten biomarkörer i blodet ökar med
ökat intag av fullkornsprodukter är en
grundförutsättning för att de ska kunna an-
vändas. Resultatet från två studier där män-
niskor fått äta fullkorns– och kliprodukter
visar att halten biomarkörer i blodet ökade
med ökat intag.

Andra studier visar att biomarkörerna

PÅ JAKT EFTER 
Fullkornets

HEMLIGHETER
Rikard Landberg, 28, är en ung forskare, som gett sig i kast med att
försöka lösa en gammal gåta. Vad är det som gör att fullkorn verkar
kunna skydda mot sjukdomar som hjärtsjukdom och typ 2 diabetes?

Branflakes till frukost– fullkorn i vardagen
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ger utslag både på intag som ligger nära i
tiden och på regelbundet intag över lång tid.

Sammantaget visar resultaten att alkylre-
sorcinoler i blodplasma kan användas som
biomarkörer i kontrollerade studier, där in-
tag av fullkorn sker regelbundet. Högst
troligt kan biomarkörerna även användas
som ett objektivt mått på fullkornsintag i
epidemiologiska studier och därmed i för-
längningen bidra till en större förståelse av
fullkornets roll för folkhälsan.

Och det var dit man ville komma. Kan
man tala om ett forskningsgenombrott?
– Nja, säger Rikard Landberg, det fungerar
ofta inte riktigt så. Forskning är en konti-
nuerlig process. Men om det visar sig att vi
kan använda vår biomarkör som mått på
fullkornsintag i stora cohortstudier och att
vi kan få tillgång till epidemiologernas ma-
terial, ja då kan vi åtminstone vara mycket
säkrare på att uppmätta samband mellan
fullkorn och sjukdom är mer rättvisande.
Detta skulle innebära ett ordentligt steg
framåt.

– Annars får vi jobba vidare.
En doktorsavhandling är ingen slut-

punkt, snarare en start på ett långt forskar-
liv.

Det finns ett glapp
mellan de epidemio-

logiska studierna, som visar
att fullkorn har en skyddande
effekt och ett antal interven-
tionsstudier

’’

Rikard Landberg har fått möjlighet att arbeta en period vid Harvarduniversitetet i Boston för att 
vidareutveckla sitt arbete med biomarkören alkylresorcinoler.
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NU ARBETAR han i tre månader vid Har-
vard–universitetet i Boston, där resultaten
från hans avhandling väckt intresse. 

– Våga satsa på dina drömmar, även om
de verkar ouppnåeliga, säger han.

Rikard är uppvuxen i Hallstavik. Efter
gymnasiet letade han efter en utbildning
med kemi och biologi och hamnade på
livsmedelsagronomlinjen på Lantbruks-
universitetet, Ultuna.

– Efter årskurs två bestämde jag mig för
att jag ville doktorera, berättar han.

Examensarbetet om havre hos Lena
Dimberg gav sedan definitivt besked.

Rikard kan också peka på ett par andra
enskilda händelser som blåste under hans
intresse för forskningen.

– Den första disputation jag hörde var
Alistair Ross från Institutionen för
Livsmedelsvetenskap, som även han arbe-
tade med de biomarkörer jag senare kom
att jobba med. Den väckte min nyfikenhet.

– En föreläsning med Afaf Kamal–Eldin

blev  en viktig inspirationskälla. Hon
verkade otroligt kunnig och hängiven sitt
arbete. Henne skulle jag gärna arbeta med,
tänkte jag. Och hon blev sedan en av mina
handledare tillsammans med Per Åman.

– Det var också hon som uppmanade mig
att ta kontakt med Harvard-forskarna. Det
kändes ouppnåeligt – men nu är jag här! 

Har forskningen blivit det du tänkt dig?
– Ja, ännu bättre, faktiskt. Det är jättekul. I
början är man naturligtvis osäker, men
man växer in i jobbet. Till att börja med får
man mer ”uppstyrda” projekt av sina han-
dledare. Sen blir man mer och mer
självständig. Det är ett mycket bra sätt att
lära sig på.

Hur tänker du dig framtiden som forskare?
– Gången är att man efter sin disputation
normalt försöker finna en post doc plats
ute i världen under ett par år. Sen kan man
återvända för att söka en tjänst som

forskarassistent då man under fyra års tid
gör egen forskning, samtidigt som man
skaffar sig pedagogiska meriter. Därefter
kan man ansöka om att bli docent.  
Kommer du att fortsätta med fullkorns-
forskning?
– Det är en oerhört tuff konkurrens om
forskningsmedel idag och det lär inte bli
lättare framöver. Jag tror därför att det är
viktigare än tidigare att man stannar upp
ibland och tänker efter att det man gör går
i rätt riktning. Man måste granska sin egen
forskning kritiskt. Känns det fel eller om
man inte står sig i konkurrensen får man
hitta på något annat. Men jag är övertygad
om att vår forskning är slagkraftig och vill
gärna fortsätta kring fullkorn. Jag vill gär-
na jobba med mat och hälsa.

Har du några bra tips till andra unga
forskare?
Det är viktigt att ha en mentor, som tror på
en och kan puffa på när det behövs.

I framtiden blir det också allt viktigare
att interagera med andra. Vi behöver till
exempel samarbeta med epidemiologerna
för att kunna få med våra frågor i de stora
hälsoundersökningarna.

VÅGA SATSA
PÅ DINA 
DRÖMMAR

Rikard Landberg är en ”vanlig kille” som blev nyfiken på forskningens
möjligheter när han gjorde sitt examensarbete som livsmedels-
agronom.

John Harvard och Rikard Landberg
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TIDSKRIFTEN HAR DJUPDYKT i forsknings-
resultat, seglat iväg längs internationella
trendspår och tipsat om de bästa bakn-
ingsknepen. 

Några ämnen har ständigt varit på tape-
ten. Andra har dykt upp på arenan, varit
heta ett tag för att sedan svalna igen. Nå-
gra har blivit kvar i hetluften.

När man bläddrar i de olika numren ser
man hur tidigt Lantmännen varit ute med
många ämnen och drivit utvecklingen.
Kolhydrater och prestation, GI, fullkorn,
fibrer med speciella hälsoegenskaper –
kom ihåg var ni hörde det först...

Nordisk mat för hjärthälsa
Och det kommer mera: 

Ett stort forskningsprojekt försöker just
nu svara på om en modern nordisk kost
kan skydda mot hjärtsjukdom. Målet är att
skapa en nordisk kostportfölj för god
hjärthälsa.

Tvärvetenskaplig forskning på korn och
havre har utvecklat spannmålstempe, ett
nytt vegetariskt livsmedel som är både kli-
matsmart, nyttigt och fiberrikt.
Produkter med specialdesignade fiberb-
landningar som ger hälsofördelar för hjär-

tat och magen
finns redan på
marknaden och
utvecklingen fort-
sätter.

Lantmännen var
först med att klimat-
deklarera livsmedel med utgångspunkt
från livscykelanalyser och arbetar nu för
att utifrån resultaten styra utvecklingen
mot mer klimatsmarta produkter. Det
gäller både livsmedel och djurfoder.

Matglädjen måste växa
Idétidskriften C vänder också blickarna
utåt och fångar in de strömningar som
råder i omvärlden. Just nu surrar det myc-
ket runt närodlat, ekologiskt och ur-
sprungligt. Gammaldags och exotiska
sädesslag tar plats bredvid de moderna
och högavkastande konventionella. 

– Det finns plats för alla, säger Anneke
Svantesson, som bland annat arbetar med
ekologisk spannmål i Lantmännen. Kon-
sumenterna har rätt att påverka hur deras
mat produceras och smakar. Det ökar mat-
glädjen och matintresset.

Matglädjen är viktig i C. Bröd och bak-

I mars 1989 kom det första numret 
av C – en Idétidskrift om Cerealier.
Sedan dess har det kommit fyra
nummer varje år – om spannmål,
forskning, mat och hälsa.

T E X T :  M A U D  L I N D B L Å

KOLHYDRATER OCH PRESTATION |  GI  |  FULLKORN  |  FIBRER MED SPECIELLA HÄLSOEGENSKAPER

Kom ihåg 
var ni hörde 
det först…

Forskning, 
trender
&  bra mat

Konsumenterna
har rätt att påverka

hur deras mat produceras
och smakar. Det ökar mat-
glädjen och matintresset.

ning, härliga smörgåsar och inte minst
pastarecept från Sveriges bästa kockar hör
till det vi bjudit läsarna på. Nya rön och ny
teknik är spännande och härligt – men ska
utvecklingen lyckas måste slutresultatet
alltid bli GOD och BRA MAT.

20
år med C

’’
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NUMMER 1 ÅR 2000 hade tema:
Fiber. Göran Hallmans, professor i
näringsforskning i Umeå, vill lyfta in
begreppet ”plant food” i de svenska
kostråden, på samma sätt som
nyligen skett i USA. ”Det känns vik-
tigt att fullkornscerealierna lyfts
fram tillsammans med frukt och
grönsaker i kostrådgivningen till
svenska folket”, underströk han.  

I tidningen kunde vi också läsa om
vad fibrerna egentligen gör därnere
i magens dunkla djup som är så
hälsosamt för oss.

Sedan dess har utvecklingen av
fibrer gått mot specialisering.
Nyast är specialdesignade fiberb-
landningar, som ger olika typer av
hälsofördelar för magen eller för
hjärtat.

ÄNDA SEDAN STARTEN har C haft
tecknade omslag. Laura Ljungkvist,
Liselotte Watkins och Daniel Egnéus
har varit illustratörerna. Men från och
med nummer 1 2009 bröts trenden
och tidningen fick ett omslag med foto. 

– Varför det då? Ja på det svarar
Jan Reinerstam, formgivare, som svarat
för formgivningen och layouten av C
ända från nummer 1.

– Det teckande omslaget har varit
ett signum för C genom åren, men har
nu tjänat ut sin roll. I samband med en

GI–värdet anger hur snabbt
och hur mycket blodsockret
stiger efter att man ätit en
viss mängd av ett livsmedel i
förhållande till ett refer-
enslivsmedel som kan vara vitt
bröd eller en glukoslösning.

Livsmedel med lågt GI är en del av en bra kost 

för alla, men framför allt för den tredjedel av

Sveriges befolkning, som är lite för tjocka om magen, och

vet med sig att de har problem med sockeromsättningen.
Bengt Vessby,  C nr 3, 2000

GI

TIDNINGAR 

ATT MINNAS

1989 – C nr 1

Tema: Fiber

Mera mjöl i modet
HEMBAKNINGEN har minskat stadigt
ända sen 1950–talet. Men på allra
senaste tiden har trenden faktiskt vänt
och försäljningen av mjöl till konsu-
menter ökat. Mest ökar de nya spe-
cialmjölerna. Mjöl följer matmodet, så
det är föga överraskande att mjöl spet-
sat med fullkorn eller dinkelmjöl av
urvete hör till nyheterna. Ekologiskt
mjöl och specialmjöl för kakor med
bakpulver i är andra nischmjöler. Ett
ljust fullkornsmjöl, som gör det möjligt
att baka ljust bröd med fullkornets häl-
sofördelar är en annan nyhet. 

ALLRA FÖRSTA NUMRET AV C – en
Idétidskrift om Cerealier kom ut i mars
1989. På omslaget nyheten att havre
sänker skadliga kolesterolvärden hos
människan.

I presentationen av den nya idétid-
skriften konstateras att cerealierna, det

vill säga bröd, pasta och gryn, ligger
helt i linje med näringsexperternas råd.
”Ur folkhälsosynpunkt borde vi äta mer
kostfiber och stärkelserika produkter –
cerealier, potatis, frukt och grönsaker –
men mindre fett, socker och salt ”, slår
man fast. 

BEGREPPET GI introducerades 1981. 
I första hand tänkt som ett hjälpmedel
för diabetespatienter som behövde
hålla koll på hur maten påverkade deras
blodsocker. Idag är GI i var mans mun.
Professor Bengt Vessby, som forskat
mycket om diabetes, har gjort en
”värdetrappa” av hälsovärdet i olika kol-
hydratrika livsmedel och andra
livsmedelsfaktorer i fallande ordning
från det viktigaste.

I fallande ordning ser den ut så här:
var inte tjock – rör på dig – är mycket
fibrer – ät mycket fullkornsprodukter –
välj livsmedel med lågt GI.  

Nordisk mat
KAN EN MODERN NORDISK KOST
skydda mot hjärtsjukdom? Den frågan
försöker ett stort svenskt forsknings-
projekt svara på. Målet är att skapa en
nordisk kostportfölj för god hjärthälsa.

Den nordiska kosten innehåller
många fina råvaror med höga hälsovär-
den, säger projektledaren Viola Adams-
son, nutritionsansvarig inom Lantmän-
nen. Vi har till exempel en rad
spannmålssorter och produkter med
lösliga fibrer, som har dokumenterat ko-
lesterolsänkande effekt.

Viola har satt samman en nordisk
kostportfölj, som testats på ett 90–tal
försökspersoner. Studien kommer att
presenteras under 2009.

Uppladdningen
FORSKNINGEN OM kolhydraternas be-
tydelse för att vi ska orka mer har om-
satts i praktiken i Uppladdningen, ett
kostprogram som använts av aktiva
idrottare och motionärer på olika nivåer
sedan mitten av 1980-talet. Upp-
laddningen har hittills spridits i nära 
2 miljoner exemplar och är något av
idrottskostens ”bibel”.

Uppladdningen utarbetades inom
dåvarande Kungsörnens kostinforma-
tion och fortsätter att utvecklas inom
Lantmännen. Mer information finns på
www.uppladdningen. nu.

’’
1 9 8 9
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Från havrekli 
till designfibrer
I SLUTET AV 1980-TALET kom havrekli-
boomen, när den amerikanske läkaren
Robert Kowalski visade att havrekli
kunde sänka kolesterolhalten i blodet.
Sedan dess har spannmål, fibrer och ful-
lkorn varit i fokus och nya användning-
sområden har utvecklats.

Det senaste är produkter med spe-
cialdesignade fiberblandningar, som ger
olika typer av hälsofördelar. Men notera
att den kolesterolsänkande fiberbland-
ningen för hjärtat fortfarande bygger på
havre och de lösliga fibrerna betaglukaner.

grafisk uppfräschning av tidningen
inför 2009 fick det lämna plats för
foto.

– Vi kommer fortsätta att arbeta
med teckande illustrationer, men de
kommer att återfinnas i reportagen. 

– Tidningen får med den nya formen
ett modernare uttryck. Med den nya lo-
gotypen, den grafiska utformningen
och sättet att arbeta med färgsignaler,
behåller omslaget sin starka identitet
trots att det bygger på foto, säger Jan
Reinerstam, art director, C.

CNR 2     JUNI 2009

»På 2000–talet har vi upplevt en verklig försälj-
ningsboom för fullkorn inom pasta och bröd. 

Jan Hedh lär dig
baka matbröd

Hockeyjuniorer
laddar upp

Forskare

E
N

I D É T I D S K R I F T O M C E R E A L I E
R

PÅ JAKT EFTER FULLKORNETS HEMLIGHETER

Världens utmaning 
Mat till alla

Mat, foder
& energi

Svenskar utvecklar
Afrikas bröd

Spannmål årtusendets mat
Friskare med fibrer
Gröt-inspiration
Fullkorn en megatrend C

20
ÅR MED

Bred forskning om
cerealier utvecklar 

Vi har gjort C
C:S FÖRSTA CHEFREDAKTÖR
var Suzanne Marmborg. Hon
gjorde tidskriften från 1989 till
1996 då Maud Lindblå tog över
chefredaktörsskapet.

Carl Erik Albertsson var an-
svarig utgivare när tidskriften star-
tades. Sedan 1994 är ansvarige
utgivaren Ingmar Börjesson, forsk-
ningschef i Lantmännen. 

Stiftelsen Cerealia FoU bil-
dades ett par år innan tidningen
började komma ut av Cerealia AB,
som avsatte 30 miljoner kronor för
att stimulera forskning och
utveckling inom cerealieområdet,
från växtförädling till färdiga pro-
dukter.

Gröt
I C:S VÄRLD HAR GRÖT alltid varit
inne – från Gunde till GI. 2002 slog vi
på stort och gjorde en hel tidning om
gröt, på svenska och engelska. Tidnin-
gen innehöll bland annat recept på 16
olika grötar med vackra bilder. Recep-
ten och bilderna samlades också på en
affisch: Grötinspiration. Den blev myc-
ket populär och spreds över landet tills
upplagan så småningom tog slut. 

2004 BLEV ÅRET när vi slutade att
bara prata om fullkorn utan också bör-
jade köpa produkterna.

Fullkornspaghetti blev en försälj-
ningssuccé och försäljningen av mörkt
bröd steg med 16 procent. Sen dess har
det bara fortsatt. En titt på Kungsör-
nens hemsida idag visar 17 sorters
pasta med extra fibrer. Förutom vanlig
fullkornspasta finns nu pasta med vit

fiber, som ser ut som vanlig vit pasta,
men har betydligt högre fiberhalt. Bröd
med fullkorn har tagit över platsen som
det självklara vardagsbrödet. Det finns
fullkorn i korvbröd, baguetter och rost-
bröd, hela korn ger bröd med garanterat
lågt GI och speciella fiberblandningar
ger bröd med hälsofördelar för magen
och hjärtat.

FULLKORN HAR BLIVIT en megatrend
i takt med att allt flera positiva effekter
på hälsan har kunnat kopplas till ett
högt intag av fullkornsprodukter.

På bara ett par år har försäljningen
av fullkornspasta i Sverige ökat från
några få procent till att idag vara 
30 procentav all pasta. Fler än 50 nya
fullkornsbröd har lanserats. 

Och det gäller inte bara i Sverige,
fördelarna med fullkorn blir alltmer
kända världen över. Flera stora forsk-
ningsprojekt arbetar för att klarlägga
mekanismerna bakom fullkornets häl-

soeffekter. En sådan är att fullkorn min-
skar risken för hjärtsjukdom, men frå-
gan hur det egentligen går till gäckar
fortfarande forskarna.

Under tiden satsar många län-
der på kampanjer, i USA och Aus-
tralien satsar man på märkning
av fulkornsprodukter, i Danmark
pågår en stor kampanj och i
Kina testas svenskt knäcke-
bröd och fullkornsskorpor för
att se om de kan förebygga
magsår.

Fullkorn 

Fullkorn för fullt DE SENASTE ÅREN har kolhydra-
terna varit i fokus i kostdebatten.
Ofta är den svart–vit – bra eller
dåligt. Men kolhydrater är inte en
enda sak. Olika kolhydrater har
olika egenskaper. I den här tidnin-
gen från juni 2004 skriver vi om
just olika sorters kolhydrater: Kost-
fiber, stärkelse och socker. Digerer-
bara eller odigererbara. Mono-
sackarider och polysackarider. 

Kolhydratkvalitet

Årtusendets mat
1999 UPPMANADES TV–tittarna
att skicka in förslag på år-
tusendets mat till programmet
Aspegren mitt i maten. Spannmål
blev segraren.

Bröd, gröt, pasta, müsli, cous–
cous, pannkakor och kanelbullar –
det är mat med anor i urtiden.
Redan innan människorna blev bo-
fasta samlade de frön från växter
till mat. 

Och ännu idag avslöjar den
moderna forskningen egenskaper
hos spannmål, som öppnar för nya
spännande användningsområden.
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Killarna 
som vill upp

VACKSTANÄS GYMNASIUM utanför
Södertälje har två specialutformade gym-
nasieprogram: ett med fokus på textil och
formgivning – och ett med namnet Idrott,
kost och hälsa med möjlighet till special-
inriktning mot någon av fem sporter.
Samarbete med Södertälje sportklubb gör
det möjligt att kombinera studierna med
en elitsatsning på ishockey.

Två av de elever som utvecklar sina
hockeytalanger på skolan är Rasmus Pe-
tersson och Jesper Hoffman. Tillsammans
med åtta andra sjuttonåringar räknas de
till de mest lovande juniorerna inom SSK
Hockey. Under åtta veckor deltar de i ett
pilotprojekt för kostrådgivning som tagits
fram av dietister på Axa Sports Club.
Målet: att gå upp i vikt.

– Ju tyngre och starkare man är, desto
svårare är det att rubbas på isen – oavsett
vilken position man spelar i. Det gäller att
kunna tackla iväg de mindre anfallarna,
säger backen Jesper Hoffman och ler. Jes-
pers målvikt är 102 kilo; med sina nu-
varande 92 kilo är han lite tyngre än
lagkamraten och forwarden Rasmus, som i
ännu högre grad måste tänka på att
rörligheten på isen inte får försämras.

– Gymnasiet frågade om vi ville vara
med. Det är första gången det här genom-
förs, så det var bara att ta chansen när den
gavs, säger Rasmus Petersson, som siktar
på att öka vikten från sina nuvarande 78
kilo till 85 kilo.

Ansvarig för projektet, och en av de per-
soner som varit med om att ta fram pro-

grammet för kostrådgivning, är Karin
Magnusson, dietist på Axa Sports Club och
Lantmännen Cerealia. Vid fyra tillfällen
under lika många veckor träffar hon ju-
niorerna för att ge dem kostråd, studera
hur deras vikt utvecklas och diskutera vil-
ka justeringar i kosthållningen som kan
göras. Efter att ytterligare en månad ses de
igen, för att följa upp resultatet.

– Jag tycker det har gått jättebra. Killar-
na har väldigt mycket frågor och deltar ak-
tivt varje gång vi ses. Vi kan verkligen gå in
på detaljer, vilket är väldigt motiverande.
De kommer antagligen inte att nå sin
målvikt under de här åtta veckorna, men
projektet är en start för ett långsiktigt tänk
kring kosthållning – och det ger dem ett
försprång gentemot andra sjuttonåringar,
säger Karin Magnusson.

Varje träff har ett speciellt tema. Tidi-
gare har de diskuterat frukost och mellan-
mål – dagens tema är kolhydrater. De två

främsta funktionerna för kolhydrater är
att driva hjärnan och att driva musklerna,
säger Karin och påpekar att det är viktigt
att få i sig ordentligt med kolhydrater om
man vill gå upp i vikt.

För att få en översikt över vad de stop-
par i sig och var man kan lägga till några
extra kalorier får juniorerna skriva ner vad
de åt dagen innan; en inte helt enkel
räkneövning som till sist innehåller allt
från rågbröd och rödbetor till mandeltår-
ta. Sen kan killarna med hjälp av Karin
identifiera ett antal punkter där kosten
kan justeras till nästa gång de ses – ett de-
taljarbete, med tanke på att vissa av dem
redan har ett energiintag på uppemot 
6 000 kcal/dag. Ofta kan det innebära så
små ändringar som att lägga till lite frön
och russin till frukostfilen. 

– Nu tänker man helt klart lite extra på
vad man äter, reflekterar Rasmus.

– Grabbarna har blivit helt inkörda på
frön nu, något de knappt kände till tidi-
gare. Att lägga till frön eller nötter till mat-
en är ett bra trick, eftersom de innehåller
mycket energi på liten volym, säger Karin.

Kontinuerlig kontakt är viktigt
Pilotprojektet i Södertälje är det första i
sitt slag, men SSK Hockey är inte den enda
klubb som får hjälp av Axa Sports Club.
Tillsammans med ytterligare en dietist har
Karin Magnusson kontakt med ett tjugotal
föreningar, varav många på elitnivå. I Elit-
serien samarbetar man med HV71, SSK,
Brynäs och Leksand. Man har ett liknande
samarbete med sju av de allsvenska fot-
bollslagen i form av till exempel föreläs-
ningar, matlagning och individuella kost-
samtal.

– Pilotprojektet är roligt – man har 
mycket kontakt, och arbetssättet funkar
såklart precis lika bra om man istället vill

MER TYNGD BAKOM TACKLINGARNA
Att jaga kalorier är väl de flesta bekanta med, men för tio juniorer från
SSK Hockey handlar det inte om att komma i form för strand-
säsongen eller att tappa några centimeter i midjemått –här gäller det
att gå upp i vikt för att lägga tyngd bakom tacklingarna på isen.

Många idrottare och lag på elitnivå lär sig äta
rätt av Karin Magnusson
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Grabbarna har blivit helt
inkörda på frön nu, något de
knappt kände till tidigare. 

KARINS                          Ät sex gånger per dag; frukost, lunch, middag, 
två mellanmål och ett återhämtningsmål 
efter träning.

Drick alltid sådant som ger energi 
– till exempel juice eller mjölk.

Ät mycket av allt, men se till 
att det är bra kvalitet på 
energin du får i dig.

gå ner i vikt. Snart ska vi utvärdera projek-
tet. Om intresse finns från fler klubbar, så
är det möjligt att programmet kan
utvidgas, säger Karin.

Jesper Hoffman, som redan efter ett par
veckor i projektet märkt resultat, menar
också att kontakten är viktig:

– Det har gått bra, precis som jag
förväntade mig. I början var det jobbigt att
äta så mycket, men nu märker man direkt
om man missar ett mellanmål. Att få kon-
tinuerlig återkoppling är också väldigt vik-
tigt, på så vis tänker man på det mer eller
mindre hela tiden.

Juniorerna och Karin träffas om
några veckor för sista gången; då
har killarna fått klara sig på
egen hand i fyra veckor. I
den avslutande
återkopplingen
ger Karin nå-
gra sista

tips och grabbarna får sätta upp sina
framtida mål för vikt och kosthållning.
Oavsett om målvikten redan då är upp-
nådd eller inte, så är det säkert att säga att
SSK Hockeys juniorer på bara nå-
gra månader har fått lite
extra tyngd i truppen.

Uppladdningen

FÖR ATT KUNNA prestera bra, oavsett
vilken idrott man utövar, så måste man få
tillräckligt med energi. Redan på 1980–
talet fick det svenska längdskidland-
slaget praktiska råd utifrån den senaste
forskningen om hur de med rätt kost och
uppladdning inför loppen skulle kunna orka
mer – och så föddes den första Upp-
laddningen. På www.uppladdningen.nu,
kan du läsa mer där finns bland annat
praktiska tips, kostråd och recept.

M AT  O C H  
D R Y C K  F Ö R

D I G  S O M
I D R O T TA R3

TIPS  FÖR 
ATT GÅ 
UPP I VIKT:

’’

Rasmus Pettersson och Jesper Hoffman, tv
å lovande

hockeyjuniorer, vill f
å större tyngd i ta

cklingarna.
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Barnen i svensk-kenyanska Jacinta Njoroges barnhem står i kö för mat. Här
serveras välling och gröt på sorghum, majs eller hirs, och bönor – sällan något
annat. Det är torrt i Rift Valley, det enda som spirar lite i barnhemmets odlingar
är några strån sorghum. 

Här ser du i bilder hur livet ter sig på en farm och ett svensk-stött barnhem i
Kenya, nära Nakuru 14 mil nordväst om Nairobi, några månader före
regnperioden.

Rift Valley
Kenya

GRÖT OCH VÄLLING 
TILL BARNHEMSBARNEN
Barnhemsbarnen köar för sin
näringsrika men rätt enahanda
mat: Majs, hirs, bönor, sorghum... 

På tomten finns några torra
fruktträd och gula rester av majs-
odling – och så några få strån med
sorghum som är lite gröna.

Det var för nio år sedan som
svensk-kenyanska Jacinta Njoroge
startade hemmet för föräldralösa
barn i Kampi ya Moto, byn där hon
föddes. Första tiden försörjde hon
barnen med sin lön som vårdbi-
träde, nu hålls barnhemmet till
största delen gående med hjälp av
svenska faddrar. Idag har 70 barn
sitt hem här.

TVÄRSÖVER DALEN LIGGER Leakys farm, där
makarna Janey och Nigel odlar spannmål för
försäljning. Janey lär också ut växelbruk till de
otaliga små farmarna runt om i trakten – ”de
skulle få mycket bättre resultat om de slutade att
enbart odla majs”, menar hon.

Rift Valley sträcker sig från kusten i Mocam-
bique till Döda Havet – 600 mil. Höglandet i
Kenya med barnhemmet och Leakys farm ligger
på över 1500 meters höjd. Området tillhör de
bördigare delarna av landet, men torkan slår ofta
till, och skördarna slår fel.

De flesta invånarna bor i högländerna efter-

som där finns jord att bruka. 80 procent av be-
folkningen livnär sig nämligen på något sätt av
jordbruk. Men det ger inte mycket mat.

Kenya är ett av de länder som har störst skill-
nad mellan rika och fattiga – tio procent av be-
folkningen har nästan 50 procent av inkomster-
na. Och på grund av misskött ekonomi har lan-
det fått avslag på att få tillgång till saneringspro-
gram för de mest skuldsatta länderna.

Dessutom hotas enligt en prognos av FN tio
miljoner kenyaner av svält 2009 på grund av tor-
ka och oroligheter under 2008. 

A V  L A L L A  L I N D S T R Ö M |    F O T O  E V A  W E R N L I D
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900 KILO MUNGBÖNOR LASSAS IN I FÖRRÅDET
Matförråden på Phyllis Memorial Childrens Home börjar
sina. Jacinta Njoroge, som utnyttjat sin semester från
arbetet som vårdbiträde till att se till sitt barnhem har
lirkat och prutat och utnyttjat sina kontakter – och
beställt mungbönor. 

Hirsen är för dyr och majsen har gått upp i pris på grund
av torkan. Men också bönorna är dyra: damerna som
kommer i bil med 900 kilo bönor vill ha 50 000 shiling
(5 000 SEK). 
”Ta tillbaka bönorna!” ropar Jacinta ilsket och lyckas
småningom pruta.

SORGHUM OCH MAJS BLIR 
TILL MJÖL I BYNS KVARN
Barnhemmets kock Morris Itayo
lassar en säck med sorghum och
majs – han ska till byns lilla kvarn
för mala mjöl till förmiddagens
välling för skolbarnen på barnhem-
met. Kvarnen är ett litet plåtskjul.
Han börjar med att rensa
sorghumets kärnor genom att
”sila” det 3-4 gånger genom fin-
grarna och siktar också majsen ren.
Sedan blandas majs och sorghum,
ägaren Sara Chebutuk vevar igång
maskineriet och under en kvart
mals 41 kilo mjöl till en kostnad av
tolv kronor

SORGHUM ÖVERLEVER TORKAN
Tvärs över dalen från barnhemmet
ligger Leakys farm, med odlingar av
sötpotatis, olika bönor, sorghum,
hirs, majs och också sötpotatis.
Under de långa torra perioderna lig-
ger jordbruket nere – det är bara
sorghumet som fortfarande bär
frön som här i utkanten av farmen,
där några arbetare bor i tradi-
tionella afrikanska hyddor.
Sorghum är det femte största
sädesslaget i världen; näringsrikt
och extremt tåligt.

Sorghum, 
majs, hirs,

bönor...
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JANEY LÄR UT VÄXELBRUK TILL SMÅFARMARNA
Janey Leakey är född och uppvuxen i Kenya och köpte tillsammans med maken Nigel sin
farm för några år sedan. Än går den inte med någon vinst, så Jeaney driver den själv
medan Nigel arbetar i Uganda. Hennes största drivkraft verkar inte heller vara att tjäna
massor av pengar, utan att, som hon säger, förbättra folks liv.

Hon odlar miljövänligt och lär dessutom ut effektivt jordbruk till småbönderna i trakten.
Det viktigaste budskapet är växelbruk: att inte som de flesta odla majs år ut och år in utan
att växla med andra grödor, som exempelvis vignabönan, som utvecklar kväve genom
rotknölarna och därmed ger tillbaka näring till jorden. ”Bönorna har visat sig överleva
torkan bättre än något annat som vi satt. Och det går att äta löven och skörda kärnorna”,
säger Janey. 

”VI HARVAR FÖR ATT SPARA JORDEN”
Harvarna på Leakys farm är un-
danställda i väntan på regn. ”Vi harvar
jorden. Eftersom vi inte plogar vänds
grödorna inte ner i jorden, som är kom-
pakt och torr en bit ner. Då får vi skörd
även under torrare perioder, eftersom
fröna kan gro bara jordytan blir lite fuktig
av regn”, säger Janey Leakey, som
försöker lära ut sättet att odla till små-
farmarna runt om.

MINSTA FÖRPACKNINGEN FRÖ KOSTAR EN KRONA
På Leakys farm odlar man inte bara grödor och spannmål, man säljer också förpackningar
med frön att sås: som här majs, krypbönor/bushbeans, vignabönor, duvärt - och sorghum
längst ner. De flesta förpackningarna är mycket små, för att de praktiskt taget utfattiga
farmarna ska ha råd. Den minsta påsen på 75 gram kostar 10 shilling, cirka en krona.

”Vi odlar inte vete, det är för torrt. Och det tycks bli allt torrare, så det går inte”, säger
Janey Leaky. I stället odlas exempelvis olika sorters sorghum på farmen – en sort till djur-
foder, ett par andra till mat, en sort som används till att brygga öl... 

LYXMÅLTID – CHAPATI OCH GETKÖTT
Fest på barnhemmet! Det vankas 
cha-pati, ett ”lyxbröd” eftersom det är
baserat på vetemjöl. Det är ett platt
mellanting mellan bröd och pannkaka.
Vetemjöl, salt, varmt vatten och olja
fräses samman i stekpannor. Det är 
Jacintas sista dag för denna gång och
som kvällsmat vankas chapati och
getkött. Vetemjölet är köpt inne i byn.

HÄR KOKAS UGALI 
TILL 300 BARN
Morris Itayo kokar majsgröt, ugali, i
en jättegryta. Ugalin, som äts
ungefär som vi äter ris eller potatis,
ska räcka till uppemot 300 barn,
som går i skola på barnhemmet.
Morris bor åtta timmars väg med
minibuss från barnhemmet. Han
har fru och tre söner, som han träf-
far tre veckor per år, ”men jag är
mycket lyckligt lottad som har ett
så bra jobb”, säger han.

C_NR_2_2009 montage:C_2009  09-06-04  07.56  Sida 18



nr 2  |  2009 | 19C

Postgirot till Jacintas
barnhem i Kampi ya Moto
är 131 29 25-9, ”Barnvän
Humanitär”.

”FÖR ATT BLI TAGEN PÅ ALLVAR 
SKA MAN ODLA MAJS”
De flesta småbönder i Rift Valley-trakten
odlar nästan uteslutande majs. Farmaren
Janey Leakey försöker dock få bönderna
runt om att gå över till andra mer tåliga
sädesslag, som sorghum, hirs och olika
bönor. ”Men för att bli tagen på allvar i
Kenya måste man odla majs, trots att
det skulle vara lättare för de små far-
marna att tjäna pengar på andra grödor.”

MAJSEN PLOCKAS MANUELLT PÅ SINA KORN
Även Janey Leaky odlar majs på sin farm, fem olika sorter –
trots att hon menar att det satsas för mycket på majs i Kenya.
Det medför att hon ger många kvinnor i trakten runt om jobb:
De plockar ren majsen på korn, på gammalt sätt med han-
dakraft, de slår majskolvarna mot varandra. De stora högarna
av rensade majskolvar tas också till vara, de blir till brasved.

Vi odlar inte vete, det är för torrt. 
Och det tycks bli allt torrare, så det går inte”, ’’

FORSKARE
TAR FRAM BRÖD 
AV SORGHUM
Svenska experter på bioplaster vill baka
bröd på sorghum och hirs, afrikanska
sädesslag som svårligen låter sig knådas.

I DAG ÄR DET SÄLLSYNT att någon använder
mjöl till bakning i Kenya. I stället gör man gröt,
välling och puddingar av det mjöl man har till-
gång till. 

– Men efterfrågan på mjukt bröd ökar i
Afrika. Idealet vore att kunna baka bröd på hirs
och sorghum. Den viktiga frågan för Afrika är
att kunna använda sina egna sädesslag till
nya områden och också hitta en exportmark-
nad. Idag föredrar farmarna att odla majs
eftersom det är lättare att sälja. Men det är
svårodlat jämfört med sorghum, den mest
tåliga formen av sorghum klarar sig med bara
250 mm regn om året, berättar Mats Stading
vid Chalmers och forskningsintitutet SIK i
Göteborg.

Han är en av de forskare som nu utvecklar
processer som ska göra det möjligt att an-
vända dessa sädesslag till bakning. Projektet
finansieras av Sida och Vetenskapsrådet.
Forskarna samarbetar med universitet i
Sydafrika och Mocambique.

HIRS OCH SORGHUM tål inte bara torka. De är
dessutom rika på protein, mineraler och an-
tioxidanter och naturligt fria från gluten. Men
att baka hirsbullar eller sorghumbröd, nej det
går inte, luften går ur bullarna – om man inte
blandar in minst 70 procent vete.

I en deg av vete bildar stärkelsen tillsam-
mans med gluten ett luftigt nätverk av
elastiska trådar. Proteinerna i hirs och
sorghum är visserligen elastiska, men mindre
vattenlösliga.

Men med rätt tillsatser ska det gå att blåsa
upp dem till tunna bioplastfolier – då kan de
också bilda rätt sorts degskum. Att få till ett
mjukt bröd handlar alltså i grunden om att
göra skum av polymerer, det är därför afrikan-
ska och svenska experter på bioplaster gripit
sig an problemet.

Forskarna har visat att det här är möjligt,
de har bakat prototypbröd  - men då har de
varit tvungna att extrahera mjölets bestånds-
delar för att få det att fungera.

Hur långt är då forskningen gången?
- Det tar nog några år innan det får genom-

slag. Men vi borde snart komma så långt att vi
kan  börja baka med bara lite inslag av annat
mjöl, säger Mats Stading.
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BAKA MATBRÖD MED JAN HEDH
FÅ SAKER GER SÅDAN tillfredsställelse som
när man kan njuta av ett egenhändigt
bakat, förföriskt doftande, nygräddat bröd
med knaprig skorpa och mjukt och väl-
smakande inkråm. 

Idag finns dessutom mängder av olika
mjölsorter som ger variationer i såväl
smak som konsistens. Att baka matbröd
klarar de flesta av med lite träning. Det vet
Sveriges mesta konditori- och bager-
imästare Jan Hedh. Vi har varit med på en
av hans populära bakkurser.

När vi besöker Restaurangakademien i
Stockholm jäser och bubblar det i de stora
degtrågen. Formar och plåtar är fyllda
med svällande bröd och ur de heta ugnar-
na pyser det av ånga. 

Det är bakningskurs med nestorn inom
bageri och konditori, Jan Hedh. Under två
inspirerande dagar ska här bakas italiens-
ka basilikabröd, frasiga croissanter, nyttiga
fullkorns-limpor, härligt krackelerade
bondbröd, franska rågbröd och bröd full-
proppade med frukt, nötter och spän-
nande korn. Kursdeltagarna får också lära
sig hur man gör en surdeg, jobbar med
fördeg och hur man får höga fina bröd,
aromrika och välgräddade.

Själv är Jan ett levande uppslagsverk
med en passion att förmedla allt han själv
lärt sig om bakning genom kunskap och
erfarenheter. 

Arom och hållbarhet
Vi börjar med olika sätt att få en bra deg,
som ger bröd med god smak och håll-
barhet:
SURDEG  – består av mjöl och vatten som i
rumstemperatur utvecklar mjölksyrebak-
terier och naturliga jästsvampar. Surdeg

tar tre dagar att göra och kan hållas vid liv
genom att ”matas” med nytt mjöl och vat-
ten. Spar man lite av surdegssatsen i kylen
kan den tas fram, matas och användas
igen. Och så kan man hålla på hur länge
som helst. Ett bröd bakat med surdegstill-

sats blir saftigt, smakrikt och hållbart. 
FÖRDEG – lös deg som ska stå flera timmar
i rumstemperatur eller i kyl över natten.
Det ger gluten tid att svälla och absorbera
vatten. En fördeg blandas med ny deg där
den påskyndar och ger en kraftig jäsning.

Brödpassion
Sveriges mesta bagarmästare Jan Hedh lär dig 
vad du behöver veta för att lyckas som hemmabagare.

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

Jan Hedh visar hur man gör en brödfläta av fyra längder. Inte det lättaste tyckte kursdeltagarna.

JU
BILEUMSPRESENT • TILL• C:s • LÄSARE 

• 

ÅR
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Degen arbetas inte tillräckligt länge för att
gluten ska hinna utvecklas. Gäller vetedegar.
Rågdegar får inte arbetas länge.
Bröden får jäsa för länge. Då vill de gärna
falla ihop i ugnen.
Om de jäst för länge. Stöt ihop dem igen
och forma dem på nytt.
Var lätt på handen när du formar bröden.

Knåda aldrig degen efter jäsningen. Då
försvinner luftbubblorna och bröden blir platta.
Fel temperatur. Man har ofta för låg ugns-
temperatur. Börja med 250o och minska ner
till 200o efter 5 minuter.
Bröden gräddas för kort tid. Vitt bröd 
ska ha en innertemperatur på 95o och mörkt
bröd 98o.

I SVERIGE UTGÅR man vanligen från en liter
degvätska och cirka 1700-1800 g mjöl samt
ca 30 g salt. Eller omvänt: ett kilo mjöl tar
630-700 g vatten. Mest vatten suger råg-
mjöl. Säkrast är att väga allt. 

I ljusa degar utan socker och sirap, typ
lantbröd och baguetter, tillsätts saltet när
degen arbetats en stund. I söta degar och
rågbröd kan saltet tillsättas från början. 

En vetedeg arbetas länge så att gluten
utvecklas. Ta gärna en bit deg mellan tum-
marna och pekfingrarna och dra lite.

Hinnan ska vara elastisk och töjbar.
Rågmjöl suger åt sig mer vatten än

vetemjöl. En rågmjölsdeg måste ha en lös
konsistens för att ge bra resultat.

Ha alltid rejält med mjöl i botten på jäs-
bunken. Annars fastnar degen och kan inte
höja sig. En deg ska höja sig till dubbel storlek.

Ett alternativ är att låta degen jäsa i en
väloljad plastlåda med lock.

Täck jäsbunken med lock eller plastfolie.
En bakduk släpper igenom luft och degen vill 
gärna torka på ytan. 

Degar med jäst bör jäsa mellan 60 och 90
minuter. 

Stöt gärna ner vetedegen ett par gånger
under jäsningen. Stöt aldrig ner en rågdeg.

Bästa jästemperatur är 25 till 26 grader. 

Det ger brödet större volym och bättre
smak. En fördeg kan förvaras väl inslagen i
kyl i ca en vecka. Raskdeg, poolish, pate
fermeté är några olika typer av fördegar.
SKÅLLNING – typiskt svenskt och innebär
att kokande vatten hälls över grova mjöl-
typer som graham och andra fullkorns-
mjöl. Beräkna två delar mjöl till en del vat-
ten. Ska stå över natten. 

Det gör att brödet klistrar bättre, får
jämnare porer, blir saftigare och lättare att
skära utan att smula. Obs! Vetemjöl skållas
aldrig.
BLÖTLÄGGNING – rekommenderas till
klippt vete och råg, kross samt hela korn.
50-gradigt vatten hälls över och blandnin-
gen får stå över natten. Använd aldrig
kokande vatten.

För att få variation och nya smaker kan
det också vara roligt att prova andra
sädesslag och mjöltyper än vanliga vete
och råg. Prova med durum, dinkel (spelt),
kamut, emmer och Manitoba cream (alla
är varianter av vete) samt olika sorters 
fullkornsmjöl. Hela, skållade sädeskorn,
kross, nötter, frön, torkad frukt, oliver och
soltorkade tomater bidrar ytterligare till
härliga smaker och nyttiga fibrer. 

– Vatten som är den vanligaste degvät-
skan kan också bytas ut mot mjölk, fil, 
yoghurt, kesella, öl eller grönsaksjuicer.
Tänk bara på att minska mjölmängden lite
eftersom dessa vätskor inte sugs upp av
mjölet lika mycket som vatten, säger Jan
Hedh.  
LÅNGA LIGGTIDER som får degen att mogna
och rätt  temperatur  vid jäsning och
gräddning är andra viktiga faktorer för att
lyckas med brödbaket.

Proteinhalten i vanligt vetemjöl är ca 9 procent,  i Vetemjöl Special cirka 10,5 procent och i Manitoba cream 11,5-13 procent.

…att sätta en deg

…utbakning
och gräddning
TIPPA UPP den färdigjästa degen. Forma
bröd och lägg dem med skarven nedåt och
låt dem jäsa ytterligare. Gärna i mjölade kor-
gar som ger en vacker form.

Bra brödstorlekar är 750 g för större bröd
och 350 g för baguetter. Bäst resultat får
man om alla bröd på plåten är lika stora.

Mjöla plåtarna eller använd bakplåtspap-
per så inte bröden fastnar. 

Gillar man bröd som spricker upp på ytan
ska de läggas på plåt med skarven upp och
snittas. Snitten gör att bröden utvecklas
bättre och får vackrare yta. Föredrar man
släta bröd läggs de  med skarven nedåt. 

Forma runda bröd genom att försiktigt
rulla degbitarna med den kupade insidan av
handen. Kallas rundrivning på fackspråk. 
Luft pressas ur och man får ett finporigt bröd.

För storporiga bröd som baguetter och
ciabatta föses degen bara försiktigt ihop till
sin form med lätt hand så att luftbubblorna
blir kvar.

Starta med hög ugnsvärme, 250-300o.
Dra ned värmen efter några minuter till
200o . Den höga temperaturen gör att
brödet snabbt får en fast skorpa.

I ugnen släpper degen vatten genom av-
dunstning. Spraya därför in vatten med
duschflaska samtidigt som plåtarna sätts in
i ugnen så får brödet en krispig fin yta. 

Vanliga fel
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Dag 1 Fördeg
1 g jäst
1 dl vatten
150 g dinkelmjöl, fullkorn
1 g salt, gärna havssalt

Lös upp jästen i vattnet. Tillsätt mjölet och ar-
beta den lilla degen kraftigt i cirka 10 minuter.
Tillsätt saltet och arbeta den ytterligare 5 mi-
nuter. Lägg därefter degen i en oljad bunke med
lock och låt jäsa 10-12 timmar eller över natten.

Dag 2
300 g dinkelmjöl, fullkorn
80 g fint rågmjöl
350 g  vetemjöl med hög proteinhalt
25 g jäst
400 g vatten
20 g salt, gärna havssalt

Väg upp mjölsorterna i bunke. Tillsätt fördegen.
Lös upp jästen i vattnet och blanda i. Kör degen i
maskin på låg hastighet 10 minuter. Tillsätt
saltet och arbeta ytterligare 8 minuter. Lägg den
rätt lösa degen i oljad bunke och låt vila 2 tim-
mar. Stöt samman degen två gånger under tiden.

Ta upp och dela degen i två delar. Rulla runda
bullar, lägg i runda korgar som mjölats med rikligt
med dinkel. Täck och jäs i 45 minuter till dubbel
storlek.

Stjälp upp bröden på het plåt och sätt in i
250o. Spraya vatten i ugnen med en duschflaska.
Sänk värmen till 200o efter 5 minuter. Öppna
luckan efter 10 minuter, sen ytterligare en gång för
att lufta ugnen. Det ger knaprig yta. Baka totalt 50
minuter. Stjälp upp bröden som får kallna på galler.
Spraya med lite vatten för vacker krackelering.

Alternativ. Gör småbröd om 80 g. Rulla på
bakbord som strukits med 2 msk olja. Doppa
bullarna i rågmjöl och sätt ihop dem två och två.
Jäs till dubbel storlek. Grädda i samma temper-
atur som de stora men bara 25-30 minuter.

HÄRLIGA BAGUETTER 
Baguetter med en spröd och krispig yta och ett
poröst och luftigt innanmäte

Poolish
5 g jäst
300 g vatten
300 g vetemjöl med hög proteinhalt

Vispas till lös deg. Jäses övertäckt minst 4 tim-
mar i rumstemperatur eller i kyl över natten.

Blanda därefter polishen med följande ingre-
dienser:

6 g jäst upplöst i vatten
300 g vatten
700 g vetemjöl med hög proteinhalt
16 g salt, gärna havssalt

Kör alltsammans utom saltet i maskin på låg
hastighet i 13 minuter. Tillsätt saltet och kör 7
minuter tills degprovet är elastiskt. Lägg degen i
en oljad bunke och täck noga. Låt vila 90 mi-
nuter. Väg upp 350 g bitar. Forma avlånga
baguetter genom att rulla degen från mitten och
utåt så ändarna blir lite spetsiga. Lägg dem på
en mjölad handduk som dras upp mellan bröden.
Då håller de formen och ”flyter inte ut” mot
sidorna. Jäs 75 minuter i rumstemperatur eller
till dubbel storlek. Vänd upp bröden på mjölad
plåt och skär diagonala snitt. Grädda i 240o .
Spraya vatten i ugnen och sänk temperaturen
efter 5 minuter till 200o. Öppna luckan efter 10
minuter och lufta ugnen. Upprepa proceduren 
ytterligare en gång. Ta ut baguetterna efter cirka
30 minuter. Spraya med vatten för bättre krack-
elering och låt svalna på galler.

SCHWEIZISKT BURLIBROT MED DINKEL
Ett bröd med knaprig, mjölad skorpa, luftigt inkråm och kraftig brödsmak.

Jäs baguetterna på mjölad duk som veckas. 
Då behåller de formen.

Två användbara fördegar
Kan användas i olika recept bara man tänker på att minska mjöl- och 
vätskemängd i ursprungsreceptet med lika mycket som fördegen innehåller.

Poolish
5 g jäst
500 g vatten (1/2 liter)
500 g vetemjöl 
eller annat mjöl.
Lös upp jästen. Vispa till en
lös smet som får jäsa övertäck
minst 4 timmar i rumstem-
peratur eller i kyl över natten. 

Pate fermeté
En fransk vit jäsdeg som an-
vänds som smakförstärkare 
bl a i baguetter och lantbröd.
500 g vatten (1/2 liter)
5 g jäst
750 g vetemjöl med 
hög proteinhalt
20 g havssalt

Lös upp jästen och blanda
med mjöl och vatten till en
elastisk deg. Tillsätt saltet
mot slutet. Täck med plast
och låt jäsa i 6 timmar i rums-
temperatur eller 11 timmar i
kyl.
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ITALIENSKT LANTBRÖD MED DURUM
Moment 1  Raskdeg 
1000 g vatten
1000 g   vetemjöl med hög proteinhalt (Vetemjöl
Special, Manitoba Cream)
20 g jäst

Blanda till en deg och låt jäsa i två timmar.
Moment 2:
20 g jäst
40 g salt
5 cl olivolja
2 ägg
300 g durumvete
600 g   vetemjöl med hög proteinhalt (Vetemjöl
Special eller Manotiba Cream)

NALLE PUHS BLÅBÄRSBRÖD 
(från Olof Viktors)  

Fördeg
250 g kallt vatten
3 g jäst
350 g vetemjöl med hög proteinhalt
10 g havssalt

Lös upp jästen i vattnet. Tillsätt mjölet och ar-
beta till lös elastisk deg i maskin på låg hastighet
i ca 10 minuter. Tillsätt saltet och arbeta ytterli-
gare 5 minuter. Täck med plast och låt stå i 
rumstemperatur i 3 timmar eller i kyl över natten. 

Moment 2
500 g naturell yoghurt
60 g jäst
500 g blåbär
100 g honung
50 g smör
30 g salt
200 g fint rågmjöl
1 300 g  vetemjöl med hög proteinhalt  

Lös upp jästen i yoghurten. Tillsätt blåbär, tinade
om de varit frysta, fördegen samt övriga ingredi-
enser utom smör och salt. Arbeta degen i maskin
på låg hastighet i 2 minuter. Klicka i det
rumsvarma smöret och arbeta ytterligare 11 mi-
nuter. Tillsätt saltet och kör ytterligare några mi-
nuter på lite högre hastighet. Täck degen och låt
vila en timme. Stöt samman någon gång under
tiden.

Dela upp degen i 500 g bitar som läggs i
smorda bakformar som fylls till hälften. Sikta
över fint rågmjöl och låt jäsa under duk i cirka en
timme. Snitta rutmönster med kniv och grädda i
250o. Spraya in rikligt med vatten i ugnen. Sänk
värmen till 180o efter 5 minuter och grädda tills
innertemperaturen visar 98o. Vänd upp bröden
och låt svalna på galler. 

BRÖD SOM FÅR JÄSA I KORGAR flyter inte ut
när de förs över till plåt utan får hög fin volym.
Jäskorgar går att köpa på flera ställen. De här
kommer från Bakers i Lessebo och kan köpas
via nätet. 

INTRESSET FÖR MANITOBA-MJÖLET ÄR STORT. 

Än så länge går det tyvärr bara att köpa via
grossist. Finns i förpackningar om 5 kilo. 
I slutet av året kan det finnas även hos 
vanliga livsmedelsbutiker.

Blanda till en elastisk deg tillsammans med
raskdegen. Väg upp 800 g bitar. Rundriv och låt
ligga 5 minuter under duk. Forma avlånga, korta
bröd. Pensla dem med vatten och vänd i du-
rumvete. Låt jäsa 45-60 minuter. Skär
djupgående snitt och grädda i 250o i 5 minuter.
Sänk värmen till 200o och grädda i ytterligare ca
30 minuter.

2 Tips
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2 msk smält smör
1 rund form med löstagbar
kant, ca 22 cm i diameter
bakplåtspapper
aluminiumfolie

Botten:
200 g digestivekex 
eller (100 g Maryland cookies
och 100 g digestivekex)
75 g smält smör

Fyllning:
4 askar philadephiaost à 200
g (original)
2 1/4 dl socker
4 ägg
2 äggulor
färskpressad saft av 1 lime
Garnering:
4 dl creme fraiche
2 askar färska hallon

1. Pensla formen med smöret.
Klipp till och lägg en rundel av
bakplåtspapper i formens bot-

ten. Klä formens kanter med en
remsa av bakplåtspapper.
2. Krossa kexen fint i mat-
beredare monterad med en
kniv. Tillsätt smöret och kör till
en slät blandning. Tryck ut
blandningen över formens bot-
ten. Ställ formen kallt så att
blandningen stelnar. 
2. Sätt ugnen på 175º. Rör
osten mjuk i en bunke, använd
elvisp. 

Blanda i sockret. Vispa ner
äggen, ett i taget. Rör ner gu-

lorna, en i taget. Blanda i lime-
saften. 
3. Häll fyllningen i formen. Täck
formen med smörad alumini-
umfolie. Sätt in formen på ett
galler i nedre delen av ugnen
och grädda 45-60 minuter. 
Ta bort folien. Låt kakan kallna.
Ta bort kanten på formen. 
4. Vispa creme fraichen, an-
vänd elvisp. Bred den över
kakan. Garnera tårtan med
färska hallon.

C  S O M  I  C H E E S E CA K E

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

C, som i cheesecake, bakar vi för att
fira Tidskriften C:s 20-årsjubileum.

Med frisk smak av lime och creme
fraiche och söt av hallon. Lättbakad
och alltid rätt.

En favorit, helt enkelt. 
Cheesecake blev populärt på 1980-

talet, då kändes den amerikansk och

spännande, nu är den redan införli-
vad med vår svenska receptskatt.
Finns i oräkneliga varianter. Man kan
frysa cheesecake och ha som
glasstårta. 

Till bottnen kan man krossa pep-
parkakor om man vill ha julkänsla
eller grahamskex om man är ute efter

fullkorn. Cremefraichen i fyllningen
kan väljas med önskad fetthalt eller
bytas ut mot eller blandas med
grädde eller kesella. Allt ”efter
behag”, som farbror Melker i
Saltkråkan sa. Och i högsta grad ”till
behag”.

C HEESECAKE – MED LIME, CREME FRAICHE OCH HALLON
12 bitar 
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