
»Ingen verkar ha trott att folk idag skulle ha tid och
intresse för att baka småkakor. Men det har vänt, nu 
vill vi tillbaka till rötterna och baka som mormor.
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en söta damen mitt emot i lunchrummet är nätt som
en fågel. Hon petar i sig sin medhavda sallad och
ett litet mörkt bröd utan smör. Hon suckar lite.

– Tänk en frasig baguette, vad gott det är. Åh,
vad jag saknar det.

Men så ler hon skälmskt och ögonen glittrar av busighet, som
om hon berättade något smått oanständigt.

– Men ibland på fredagarna så unnar vi oss det i alla fall, min
man och jag. En nybakad baguette – med smör på.

Det här var under den strängaste kolhydratjakten, när vitt
bröd beskrevs som snudd på livsfarligt för hälsan. Och alla vill
vi väl vara friska.

Men ingenting varar för evigt. Pendeln svänger. 
I höst rapporterar trendspanarna att bröd och smörgåsar är

tillbaka på plussidan igen. För övrigt tillsammans med potatis,
vår andra stora kolhydratkälla.

– Man kan se en skepticism mot ensidiga dieter och en insikt
att det inte finns några quick fixes. Vi är tillbaka på att äta ba-
lanserat och i mindre mängder, säger Lennart Wallander på
matbyrån Food & Friends. 

– Men det handlar också om att vi börjar förstå hur mycket
maten påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Med rätt mat kan
du prestera optimalt och må fantastiskt. Det kan du aldrig om
du svälter din hjärna med till exempel lågkolhydratdieter.

I TV gör Hela Sverige Bakar braksucce och mjöldebatten handlar
inte längre om vara eller inte vara utan om kvalitet och
bakegenskaper. 

Pendeln har vänt.

Med rätt
mat kan du
prestera
optimalt
och må
fantastiskt. 

’’
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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Jag vill ha

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

D U  S O M  R E DA N  H A R  C  S KA  I N T E S K I C KA  I N  D E N N A  KU P O N G !
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tidningen till adressen här intillC
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Genom att äta bra och inte dricka
för mycket alkohol skulle vi kunna
minska risken att drabbas av
hjärt-kärlsjukdom med 30-50
procent. Upp till en tredjedel av
alla cancerfall skulle kunna före-
byggas med bra matvanor, fysisk
aktivitet och normalvikt.

Det visar en ny rikstäckande
undersökning av svenskarnas
matvanor från Livsmedelsverket.

Det är den gamla vanliga visan:
vi äter för lite fullkorn, fisk, frukt
och grönsaker och för mycket
socker, salt och mättat fett.

Det finns också stora sociala
skillnader när det gäller mat och
hälsa. Personer med låg inkomst
drabbas i högre utsträckning av
fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärl-
sjukdom och cancer och skill-
naderna har ökat under hela
1990- och 2000-talet.

– Dessa skillnader är ohållbara
både samhällsekonomiskt och
mänskligt, fastslår
Livsmedelsverkets generaldirektör
Inger Andersson. Det är dags att
göra något rejält åt saken. 

Hon föreslår en gemensam na-
tionell strategi för mat och hälsa.

-Det måste bli lättare att leva
på ett sätt som både ger glädje
och hälsa, skriver hon i en debatt-
artikel. 

– Det ska vara lätt att hitta
nyttig och god mat i butiken, en-
klare att röra på sig i vardagen.
Fler måste få en livssituation där
man orkar leva hälsosamt.

Eldrimner, Resurscentrum för
mathantverk, har utsett Sveriges
bästa mathantverkare. I bröd-
klassen delade man ut guld, silver
och bronsmedalj i en rad olika
klasser. Spännande bröd med
fantasieggande namn fyller pris-
listan. Här är ett urval. Läs och in-
spirereras.

Havrebröd. Gunnebo Slott &
Trädgårdar. Ett gott hantverk! Ett
bröd med karaktär och person-
lighet med fantastiskt elastisk
och saftig konsistens. (Guld i
klassen rågsurdegsbröd, endast
surdeg)

Svartåsen. Erika Dillner.
Klövsjö Stenugnsbageri. Ett
mustigt, kryddigt och färgstarkt
rågbröd, som juryn gärna skulle
avnjuta både med sylt, mjukost
och skaldjur. (Brons i klassen råg-
surdegsbröd, endast surdeg)

Husråg. Jenny Jansson.
Burgården studium. Stadigt och
vackert. Ett aptitretande bröd
med både saftighet och
krispighet. Smakar bra idag och
säkert ännu bättre imorgon. Ser
ut att vara jäst under befäl. (Guld
i klassen rågsurdegsbröd surdeg
+ jäst)

Levain. Siftelsen Rosendals
Trädgård.Perfekt utseende med
bra yrkesskicklighet. Ett kraftfullt
bröd med disktinkt syrlig karak-

tär.(Silver i klassen vetesurdegs-
bröd, endast surdeg)

Limabagge. Per Söderberg.
Söderberg&Sara Stenugnsbageri.
Kärleksfullt uppslagen baguette
med ett spektrum av eftersmaker.
(Guld i klassen vetesurdegsbröd,
surdeg+jäst)

Surdegsknäcke. Dalängarna
gård i Skåne. Ett bröd där
bagaren vågar utmana genom att
använda en lös deg med surdeg
som jäsmedel. En eloge till den
som vågar baka utan jäst. Ett
vackert rustikt bröd med härlig
sprödhet och god sälta. Sten-
malet mjöl som ger en fantastisk
smak. (Guld iklassen hårt bröd)

Chokladmyntadröm. Gun-
nebo Slott&Trädgårdar. En
drömkaka med mycket smak och
en bra balans mellan choklad och
mynta. Lämnar en god eftersmak
i munnen som varar länge. En
eloge för att färsk pepparmynta
har används som krydda. (Guld i
klassen kakor)

Chokladkolasnitt. Cum pane
ekologisk bakverkstad. Jämn
vacker chokladsnitt med viss
seghet i konsistensen. Behaglig
sötma och djup chokladsmak.
(Silver i klassen kakor)

Mer om mathantverk på
www.eldrimner.com.

S M Å F R A L L A

HUR ÄTER DU, SVENSSON?

Upp
Grönsaker
Rotfrukter
Baljväxter

Frukt 
Bär 
Fisk

Skaldjur
Flytande margarin

och olja
Pizza och paj

Ner
Potatis

Lika
mycket

Bröd. 
Trots kolhydratskräck, 

GI och LCHF äter vi lika
mycket bröd som för 

20 år sedan.
Ris och pasta.

(Ökade under 90-talet
och ligger sedan kvar på

samma nivå)
Socker 

– men sockerkällorna 
varierar. Unga väljer läsk

och godis, äldre väljer 
kaffebröd och efterrätter.

GRATTIS ALLA PRISTAGARBAGARE!

Vi äter mer av hälsosam mat –
men det räcker inte.
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Just nu pågår forskning om hur tarmfloran
påverkas av kostfibrer, det handlar om be-
taglukaner från havre. Kunskap som
genereras från studien kommer att vara en
del i Lantmännens arbete för att ta fram
nästa generations funktionella livsmedel.

Alltmer fakta kommer fram som visar
att tarmfloran är en integrerad del av vår
ämnesomsättning och att den påverkar allt
från risken för övervikt till hjärnans
utveckling. Det konstaterar sex forskare
vid Karolinska Institutet i andra upplagan
av boken ”Magen – bakterier, buller och
brak”. 

Att tarmfloran har del i risken för in-
flammatoriska tarmsjukdomar har man
förstått länge, men nu lär vi oss att den
också påverkar risken för cancer i tarmen
och för allergi och diabetes.

– Råden om vad vi ska äta haglar över
oss från många olika håll och professioner.
Men idag är det tydligare än någonsin att
de som borde veta bäst – Livsmedelsver-
ket, sjukvården och forskarna – inte är 
överens. 

– Från myndighetshåll har man
diskuterat kosten med utgångspunkt från
de enskilda näringsämnena och rekom-
menderat si och så mycket proteiner, kol-
hydrater, fett och vitaminer. Men vi går
knappast och plockar ner näringsämnen i
matkorgen i butiken. De officiella kostrå-
den har inte heller haft någon avgörande

A V  M A U D  L I N D B L Å

Magen och tarmen är mötesplatsen där vår
livsmiljö och vår kropp sammanstrålar. 

Upp till två kilo bakterier av mer än tusen
olika arter möter där de omkring 25 ton mat
och 50 000 liter vätskor som vi sätter i oss
under en livstid. Tarmfloran är kroppens största
organ, utbredd är slemhinnan större än en
tennisplan.

Kanske är det där vi kan hitta hemligheterna
för att äta rätt, vara friska och må bra.

Magen
& hälsan

Kostfibrernas roll undersöks
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NYA LIVSMEDEL FÖR HÄLSA
Just nu pågår en studie för att se vilka 
effekter på tarmfloran som kostfibrer 
(betaglukaner) från havre har på tarmfloran
och dess ämnesomsättning. Friska
försökspersoner får äta kost med och utan
sådana kostfibrer. Den mat vi äter nyttjas
också av tarmens bakterier som föda. Här
sker viktiga metabola processer som bland
annat främjar tillväxten av bakterier.

I Lantmännens arbete med att ta fram
en varierad livsmedelsportfölj är hälsa ett
nyckelord, säger Helena Fredriksson,
forskningschef i Lantmännen.

Resultaten från det här projektet är en
viktig del i arbetet med att öka kunskapen
om kopplingen mellan havrefiber och hälsa.

EN MILJARD ÅR…
Encelliga organismer som bakterier började
samverka och samarbeta för mer än en mil-
jard år sedan. Redan tidigt utvecklades
detta samarbete till en organism med en
tarmkanal, vilken omgående koloniserades
av mikroorganismer som drog fördel av den
skyddade miljön och tillgången på mat –
den första normalfloran.

Den moderna människan uppträdde för
första gången för ett par hundratusen år
sedan. De slöt sig samman i små grupper,
livsstilen var jägarens-samlaren. Deras val
av föda var varierat men förändringar i
mathållningen skedde långsamt under
långa tidsperioder. Detta gjorde det möjligt
för mag-tarmkanalen och dess mikroflora
att anpassa sig till valet av föda. Maten be-
stod av fisk, bläckfisk, skaldjur, magert kött,
inälvsmat, rotfrukter (inte potatis) grön-
saker (inte bönor) lök och vitlök, ägg, frukt,
bär, nötter och så småningom vegetabiliska
oljor.

När jordbruket utvecklades för drygt
10 000 år sedan förändrades livsbeting-
elserna radikalt. Nu tillkom bröd från odlad
säd, mjöl och mjölkprodukter och fetare kött
från husdjuren. Extra salt blev en viktig in-
grediens och så småningom även socker.
Mag-tarmkanalen, mikrofloran och ämne-
somsättningen fick snabbt försöka anpassa
sig.

Med industrialismen har maten avlägsnat
sig ytterligare från den kost som vår kropp
utvecklades med under tiotusentals år.

Övervikt och fetma är ett större
hälsoproblem än undernäring och
infektionssjukdomar tillsammans.

Rapport från WHO vid millennieskiftet

betydelse på folkhälsan, åtminstone inte
ur viktsynpunkt, skriver forskarna lite
syrligt i boken och fortsätter:

Kostens effekt på kroppen är ett kom-
plext och svårutforskat område. Det be-
hövs mer fakta i målet.

– Samtidigt ser vi en uppblossande 
debatt om vilken mat som är nyttig – kol-
hydratfattig eller fettsnål. Många stenar
måste vändas på nytt.

Kosten påverkar tarmfloran
När boken först kom ut 2008 hade forsk-
ningen kring vilken roll de många bak-
terierna i vår tarm har för välbefinnandet,
hälsa och sjukdom börjat skjuta fart. Vikti-
gast var kunskapen om olika tekniker för
att avläsa arvsmassan i genomet med
vilkas hjälp man kan kartlägga tarmfloran
mycket bättre än tidigare.

Vårt moderna samhälle översvämmas av
välfärdssjukdomar och folksjukdomar
som var okända hos urbefolkningarna,
som övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdo-
mar och högt blodtryck.

Flera har kopplingar till tarmfloran och
tarmfloran i sin tur påverkas av vårt
kosthåll, bland annat intaget av kostfibrer. 

– Det är hög tid att anamma det som
utan alltför stora konsekvenser är använd-
bart i vårt moderna samhälle, integrera
denna kunskap och framför allt göra oss av
med de delar av vår livsstil som är helt art-

främmande. Det kan varje individ ta an-
svar för i sitt liv, bara kunskapen finns,
skriver man i boken.

Gener bakom fetma?
Ett område där de nya kunskaperna skulle
kunna vara till nytta är det gigantiska och
växande problemet med övervikt i
världen. 

Vid millennieskiftet skrevs i en rapport
från WHO att övervikt och fetma är ett
större hälsoproblem än undernäring och
infektionssjukdomar tillsammans. Det
finns flera tänkbara orsaker till varför så
många är feta idag och varför vissa blir feta
och inte andra. Bland det som ofta nämns
är tillgången på mat, matens sammansätt-
ning, brist på fysisk aktivitet, stress och det
genetiska arvet. Det förs en intensiv kostde-
batt där råden ofta är motsägelsefyllda.

Människokroppens ämnesomsättning
som i huvudsak styrs av vad vi äter kart-
lades under 1900-talet genom biokemisk
forskning. Men det är först under de
senaste tio åren som denna kunskap har
kunnat kombineras med det vi vet om 
genernas variation. Kanske är det enkla
och självklara svaret att det är genetiska
skillnader som gör att vi reagerar olika på
olika sorters kost.

Ny svensk forskning vid Lunds univer-
sitet (Malmö Kost Cancer Studien, MKC)
har visat att människor som är bärare av

’’
t
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en riskvariant i GIPR-genen och äter 
mycket fet mat har mindre risk för att
utveckla diabetes typ 2. Hur utföll då
risken hos de som saknade samma gen-
variant? Jo, det visade sig att de som åt
mycket kolhydrat hade lägre risk och de
som åt mycket fet mat hade högre risk att
utveckla diabetes typ 2. 

I samma studie fann man också att för
en grupp människor med en viss genetisk
uppsättning ökade risken att bli fet,
särskild bland dem som konsumerade my-
cket fet mat. Var dessa personer däremot
fysiskt aktiva försvann risken, vilket anty-
der att man kan kompensera ett ”dåligt
arv” med en hälsosam livsstil.

Ytterligare ett intressant fynd var att för
de som var bärare av genen med den störs-
ta risken att utveckla diabetes typ 2 ute-
blev den skyddande effekten av fibrer som
man noterat i gruppen som saknade
riskvarianter. Detta resultat antyder att vi
är och förblir olika.

Tarmbakterier och fetma
Kunskapen om hur tarmbakterier
påverkar utvecklingen av fetma hos både
människa och försöksdjur är ny, den första
studien som visade ett sådant samband
kom 2007. Bakgrunden är insikten om
tarmbakteriernas betydelse för upptaget
av energi från mag-tarmkanalen. Under
nedbrytningsprocessen omvandlar tar-
mens bakterier näringsämnen i kosten
som sedan kan tas upp av blodet. Minst 10-
15 procent av näringsämnena framställs i
själva verket av tarmfloran, bland annat
ämnen som påverkar blodtryck och hor-
monproduktion samt vissa vitaminer.

Feta försöksdjur har mer av en viss typ
av tarmbakterier och mindre av en annan.
För smala möss är förhållandet det
omvända. Även hos människor har man
funnit en koppling mellan vilken typ av
tarmbakterier man har och övervikt.

– I framtiden kan man säkert utföra
avancerade genetiska tester som kan tala
om vilken kost den enskilda individen är
disponerad att äta. 

– Ingen kan idag på allvar hävda att vi
ska återgå till människans ursprungliga

kost. Men lika orimligt är det att vi helt ska
strunta i vår evolutionära historia och det
faktum att vår kropp är byggd för en helt
annan livsstil.

Mat från närområdet
– Tills våra forskare löst frågan om vad vi
anpassats till får det enkla svaret duga att
vi helt enkelt ska äta det vi under århun-
draden funnit i vårt närområde det vill sä-
ga det som gångna generationer hittat i
sjön, i skogen och på ängen, skriver bokens
författare.  

– Det är knappast kontroversiellt att
påstå att den kostnisch människan levt in-
om har medfört en tvingande anlassning
till vår diet, skriver forskarna och tar som
exempel den svenska studie om Nordisk
Kost, som C tidigare berättat om. Kosten
utgår från jordbrukstraditioner och
årstidsvariationer och innehåller nordiska
frukter, bär, grönsaker, rotfrukter, fullkorns-
produkter, rapsolja, fet fisk, magert kött
och magra mjölkprodukter.

Det visade sig att de som åt denna kost
gick ner i vikt trots fri tillgång på föda.
Jämfört med kontrollgruppen förbät-
trades också vissa riskfaktorer, så kallat
LDL-kolesterol, insulinnivåer och
blodtryck.   n

Även hos människor har man funnit
en koppling mellan vilken typ av
tarmbakterier man har och övervikt.’’

PRIS TILL KOKBOK 
OM NORDISK KOST
”Nordens bästa mat: det nyttiga nordiska
skafferiet” blev bästa bok i kategorin hälsa i
tävlingen om Sveriges bästa måltidslitter-
atur 2012.

– En inspirationsbok med en rejäl portion
nytänkande från aktuell
forskning, säger juryn.

Bakom forskningen
står Viola Adamsson,
tidigare nutritionsans-
varig på Lantmännen.

Tillsammans med
matkreatören Katja
Palmdahl har Viola skapat kokboken som
visar att vår nordiska mat är nyttig, med
hälsoeffekter som påminner om den
välkända medelhavskosten. Men också
läcker, det handlar om nordisk gastronomi.

– Det finns en trygghet i att varje 
geografisk region kan skapa sin egen häl-
sosamma kost av traditionella livsmedel,
typiska för regionen, och att en variation av
livsmedel kan användas för att påverka risk-
faktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, säger
Viola Adamsson.

t

Viola Adamsson.

Lax, fullkorn och grönsaker, nordiskt och nyttigt.

Boken ”Magen. Bakterier,
buller och brak” är skriven
av sex forskare vid Karolin-
ska Institutet: Peter Benno,
Ingemar Ernberg, Tore
Midtvedt, Roland Möllby,
Elisabeth Norin, Torgny
Svenberg.
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RISK BYTA KOLHYDRATER MOT PROTEIN

Kolhydrater eller fett? Vad är bra, vad är dåligt för vår hälsa?
Forskarna är djupt oense och i debatten har man ofta framhållit bristen på långtidsstudier av

effekterna på bland annat blodfetter och risken för hjärt-kärlsjukdom. Här är några studier som
publicerats nyligen.

A V  M A U D  L I N D B L Å
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Nyligen publicerade forskare vid
Karolinska institutet och Harvard-
universitetet i USA en studie i
British Medical Journal där man
konstaterar att en proteinrik kost
med lite kolhydrater ökar risken för
hjärtsjukdom och stroke.

Hans-Olov Adami är professor i
cancerepidemiologi vid Karolinska
institutet. Tillsammas med kol-
leger i både Sverige och USA har
han följt 43 000 kvinnor i Upp-
salaregionen i 16 år i en av de
största vetenskapliga under-
sökningarna hittills av lågkolhy-

dratdieters långsiktiga effekter.
Under den tiden drabbades

1 270 av kvinnorna av hjärtinfarkt
eller stroke. Risken att insjukna
ökade ju mindre kolhydrater och
mer protein de åt. Hög andel
växtprotein i maten var mindre
skadligt än hög andel protein från
djur.

– Det är en väsentligt ökad risk
att drabbas om man äter på det
här viset. Hjärtsjukdomarna ökar
med nästan en tredjedel, säger
Hans-Olov Adami.

Enligt Alicja Wolk, professor i

nutritionsepidemi-
ologi vid Karolinska
institutet, visar flera
tidigare  studier på
risker med att ute-
sluta kolhydrater till
förmån för protein,
fram för allt från rött
kött eller charkuterivaror. Kopp-
lingen till både cancer och stroke
är tydlig, säger hon.

Sedan 2007 har World Cancer
Foundation rekommendationer
om att man ska äta högst 500
gram rött kött i veckan, det vill

säga kött från nöt, gris
eller lamm.

Att dra ner på mäng-
den kolhydrater som
finns i pasta, potatis
och ris är inte farligt i
sig, påpekar man. 

Däremot bör inte
kolhydraterna ersättas med mer
rött kött. Istället bör man äta fisk,
vitt kött som kyckling eller veg-
etabilier som innehåller mycket
protein. Det viktiga är att kosten
är balanserad.

Grönsaker 
(inklusive linser och rotfrukter)

Frukt och bär
Nötter och frön

Fullkorn
Fisk och skaldjur

Ät mer                      

Byt ut 

Begränsa

Feta 
mejeri

produkter

Smör

Magra 
mejeri-
produkter

Vegetabiliska
oljor. Mjuka
margariner.

Rött kött 
Processat kött (chark)

Drycker med tillsatt socker
Vitt mjöl och vitt bröd

Söta bakverk
Friterad potatis

Glass, socker, sötade 
mejeriprodukter

Alkohol

FINSK ORO FÖR FLER
HJÄRTATTACKER
Samma utveckling rapporteras från
Finland. Där har man sedan början av
1970-talet arbetat hårt för att min-
ska den då mycket höga dödligheten i
hjärt-kärlsjukdomar och lyckats utom-
ordentligt bra. Dödligheten är idag
80 procent lägre. De viktigaste an-
ledningarna är lägre kolesterolhalt,
sänkt blodtryck och minskad rökning.

Som högst, i början av 1970-talet,
var medelvärdet för blodkolesterol i
Finland cirka 7 mmol/l. För fem år
sedan, vid den senaste Finriski-un-
dersökningen var värdena 5,25
mmol/l för män och 5,15 mmol/l för
kvinnor. I år hade de stigit till 5,34
hos männen (1,7 procent) och 5,31
hos kvinnor (3,1 procent). Enligt
forskarna beror ökningen på att an-
vändningen av hårda fetter har ökat
och intaget av kolhydrater har min-
skat till följd av att fler följer populära
lågkolhydratdieter.

Institutet för Hälsa och Välfärd,
TNT, fruktar nu att de högre koles-
terolvärdena ska ge flera hjärtat-
tacker i framtiden.

Ett intensivt folkhäl-
soarbete under 1980 –
och 90-talen fick 
befolkningen i norra
Sverige att förbättra
sina matvanor, varpå
sjukligheten i hjärt- och
kärlsjukdomar sjönk
kraftigt. Men under de
senast fem-tio åren har
förbättringen i stort
sett suddats ut.

Västerbottningarna har
återgått till att äta mer smör och
grädde och nu ser forskarna att
kolesterolvärdena stiger. Det visar
25 års uppföljning av det så
kallad Västerbottensprojektet,
som innebar bättre matvanor, 
mer fysisk aktivitet och minskad
rökning.

Förändringarna gav resultat.
Blodfetterna sjönk och överdöd-
ligheten i hjärt- och kärlsjukdo-
mar minskade kraftigt. 

Bland männen gick antalet

hjärtinfarkter ner
med 40 procent.

Men i början av
2000-talet steg
konsumtionen av
fett och mättat fett
igen, och efter
2006 ser forskarna
att även koles-
terolvärdena stiger.
Flera faktorer kan
kopplas till de höjda

kolesterolvärdena: fett, mättat
fett, smör och bregott på
smörgås, hårt bakmargarin, bullar,
chips, kokt potatis och kokkaffe.

– Forskarna befarar att hjärt-
infarkterna snart kommer att öka
igen. Tyvärr ser vi samma trend i
övriga landet, fler väljer smör och
grädde. Nu behövs ett samordnat
nationellt folkhälsoarbete för att
förbättra svenskarnas livsstil,
säger Irene Mattisson, nutritions-
epidemiolog på Livsmedelsverket.

Alicja Wolk, professor.

Irene Mattisson,
Livsmedelsverket.

NORDISKA KOST-
REKOMMENDATIONER

Nya

E
E
E

E
E
E

MER SMÖR OCH GRÄDDE - HÖGRE BLODFETTER
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Att genom växtförädling få fram en ny sort
som passar det nordiska klimatet är en tids-
ödande process. Innan den är godkänd av
Jordbruksverket kombineras plantkors-
ningar, tester i fält och mängder av labora-
torieprover. 

– Det tar tio till tolv år från den första
korsningen mellan plantor med önskade
egenskaper tills det finns ett nytt utsäde
att marknadsföra. Vi vill få fram friska
sorter som ger hög avkastning och med
bra agronomiska kvaliteter. Det är skräd-
darsydda plantor som i slutänden kanske
ska användas som etanol, rapsolja eller
bagerimjöl, säger Eivor Svensson.

Mycket tid går åt för att i laborato-
riemiljö analysera sädeskornens eller
rapsfröernas kemiska karaktär. Innehåller
det nya spannmålet tillräckligt med pro-
tein eller kanske för mycket gluten för sitt
ändamål? Vilken är rapsens oljehalt eller
vallfodrets fiberinnehåll? Genom att stu-
dera skörden med hjälp av nära infraröd
reflektion, NIR, kan dess duglighet under-

sökas direkt i skördetröskan. Bättre statis-
tik och snabbare hantering är några av
fördelarna.

Ljuset är nyckeln
– Laboratorieanalyser sker vanligen i små,
insamlade provmängder från olika fält.
Det är tidsödande, och det finns ett stort
behov av snabba metoder som bara tar nå-
gra minuter. Att på allvar kunna undersö-
ka skörden direkt på skördetröskan skulle
innebära en revolution för växtförädlin-
gen. Förutom att förkorta processen med
flera år får kemiska och spektrala data ett
samband. Hanteringen av prover och be-
hovet av förvaring minskar också, säger
förädlingsassistent Karl-Johan Langvad i
Svalöv.

Metoden bygger på spektroskopi, att
analysera ett föremål med hjälp av det ljus
det absorberar. Specifika kemiska bind-
ningar, exempelvis O-H (vatten) eller N-
H, C-H (protein), absorberar energi inom
det nära infraröda området av spektrat.
Mängden energi som absorberas beror på
hur mycket det analyserade föremålet in-
nehåller av en viss kemisk komponent.
Sedan mätinstrumentet kalibrerats mot
standardprover kan det användas för att
undersöka ett antal olika egenskaper hos
exempelvis spannmål och oljeväxter. 

Snabbare och billigare
– Vi har länge använt NIR-teknik i labora-
toriet men nu har vi tagit nästa steg och
börjat göra analyser direkt i fält. Fördelen
med NIR spektroskopi är att det går
snabbt. Tekniken är dessutom icke
förstörande – om vi vill kan vi så ut mate-

rialet efter att det är analyserat, säger
Eivor Svensson.

Idag använder Lantmännen Lantbruk
tre mätinstrument som kan sättas på
tröskans tak eller vid vägningen. Analysen
startar direkt när kärnorna sugs in vid
vägningen. 

– De mätinstrument som används har
funnits i fält sedan 2010 och nu börjar vi se
riktigt bra resultat. Instrumenten körs i
både Frankrike, Tyskland och Sverige. Vi
har analyserat olika kvalitetsparametrar,
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Nu flyttar laboratoriet ut på åkern. Skördens halt av proteiner, stärkelse och
fibrer avslöjas direkt i tröskan med hjälp av nära infrarött ljus.

- Vi kan få fram analyser som tidigare inte varit möjliga, säger Eivor
Svensson, laboratoriechef på Lantmännen Lantbruk i Svalöv.

LABBET PÅ ÅKERN
A V  M A R I E  S K O G L U N D

REVOLUTION FÖR VÄXTFÖRÄDLINGEN

Eivor Svensson och Karl-Johan Langvad, 
Lantmännen Lantbruk. 

Analys direkt vid skörden 
revolutionerar växtförädlingen.
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exempelvis vatten- och proteinhalt i spann-
mål och olja och vatten i oljeväxter, säger
Karl-Johan Langvad.

Svar på sekunden
Vinsten för Lantmännen Lantbruk är billi-
gare, snabbare växtförädling och säkrare
kvalitetsdata.

– Stoppa in ett okänt prov och du får
svar på 1-3 sekunder, jämfört med en
kemisk analys på 2-3 timmar, säger Karl-
Johan Langvad. Vi har bara skrapat lite på

ytan, det här är rena science fiction och
endast fantasin sätter gränser för vad man
kan tänka sig analysera. Kanske ska vi se
på exempelvis kadmium och mycotoxin
eller betaglukaner och andra kolhydrater?

– Det finns en kamera med i instru-
mentet som kan tänkas användas vid bild-
analys, och vi kommer också att kunna
prata kvalitet på ett annat sätt. Genom att
analysera fler prover i fält får vi bättre sta-
tistik. Utifrån de analysvärden vi får kan vi
sedan välja om vi behöver göra ytterligare

laboratorietester eller ej. 
För jordbrukaren är det en fördel att det

går fortare att ta fram information om nya
sorter. Går instrumentet ner i pris är det
också en möjlig teknik vid vanligt
skördearbete. Det används exempelvis
idag av majsodlare i USA. 

– Det kan användas för att samla in data
om fälten och lantbrukaren kan lära känna
sina fält på djupet. Då går det att mäta
tillväxten och kanske anpassa gödslingen. 

Vad är då nästa steg? Nu gäller det att
förfina, fastlägga resultat och ta fram nya
parametrar, säger Karl-Johan Langvad. 

– Teknik har alltid felkällor men nu bör-
jar det kännas tryggt. Vi har fått säkrare
värden och utvecklar våra kalibreringar så
det blir mer robust. Mätningarna ute i fält
ska klara blåst, regn, damm och värme så
att värdena ändå blir jämförbara med lab-
oratorietester. Det finns möjlighet göra di-
rekt- och referensanalyser, och det skapar
förtroende. Nu ska vi se vilka komponen-
ter som ska undersökas i de olika fröerna,
utifrån vad de ska användas till. Kanske
kan vi komplettera maltkornets protein-
halt med ett ”spektralt fingeravtryck”, som
direkt kan tala om att detta är ett perfekt
maltkorn. 

Ljus är elektromagnetisk strålning av olika våglängder. Vi kan se ljus av vissa våglängder - 350-750
nanometer - men uppfattar däremot inte annat. Med blotta ögat ser vi de våglängder som motsvarar 
ett färgspektra mellan violett och rött (tänk på regnbågens färger). Nära infrarött ljus är däremot inte
synligt för oss.

Ett föremål har ingen färg i sig. Det vi upplever som färg är dess förmåga att reflektera ljus. 
Att vi exempelvis tycker bladen på en växt är gröna beror på att de absorberar, ”suger upp”, ljus av andra
våglängder eller låter dem passera. Det gröna ljuset återspeglas däremot och för oss får då bladen
denna färg. Det ljus som föremålet absorberar blir till energi.

NIR – nära infraröd reflektion - är mycket användbart för att undersöka växter. Reflektionen av ljus
inom NIR-området påverkas av växtens vattenhalt och cellstruktur. Beroende på plantans kemiska
sammansättning absorberar den därför visst NIR-ljus medan annat reflekteras. På så sätt kan NIR 
användas för att exempelvis mäta växtens protein- eller vattenhalt.

STOPPA IN ETT OKÄNT
PROV OCH DU FÅR SVAR
PÅ 1-3 SEKUNDER, 
JÄMFÖRT MED EN KEMISK
ANALYS PÅ 2-3 TIMMAR.

’’

LITEN  LJUSLÄRA
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Efter ett antal år ute i kylan ser det ut som om brödet är på väg
att bli taget till nåder igen. Trendspanarna, som scannar av
världen åt oss, kommer nu tillbaka med rapporter om ett
uppsving för mackor. 

– Gourmetmackor, ”grand sandwiches” kommer vi att få se
mer av, säger Lennart Wallander, trendspanare och projektledare
på matbyrån Food & Friends i sin höstrapport om tillståndet i
matvärlden.

T E X T  &  F O T O  A N N I K A  W E S S L É N

HETA
BAKVERK I
NEW YORK 

C guidar till inspire-
rande matupplevel-
ser i New York med
siktet inställt på
bröd och bakverk.
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CUPCAKES FÖDELSE
Mangnolia Bakery, som startade
1996, är det bageri som satte
igång trenden för cupcakes. Nu-
mera finns det fem bagerier i New
York och bara av cupcakes säljs det
över 3 000 dagligen. Gå till Mang-
nolia Bakery som ligger inne på
Grand Central Terminal så får du en
extra bonus för där finns massor av
andra spännande kaféer och mat-
ställen. 

Grand Central Station Terminal
Stadsdel: Central Park
www.magnoliabakery.com

PRISBELÖNT BAGERI
Amy Scherber är ägare och grun-
dare till Amy’s Bread, ett nationellt
känt bageri och kafé. Hon har fått
ta emot en mängd priser och bland
annat utsetts till en av de tio bästa
bagarna i USA. Amy’s Bread frestar
med färskt bröd i många blandade
former och storlekar samt kakor av
alla de slag. Lunchsmörgåsar säljs
till rimliga priser. Amy’s Bread finns
på tre ställen i New York ett av dem
hittar du på Chelsea Market.

75 9th Avenue mellan 
15th & 16 th Street
Stadsdel: Chelsea
www.amysbread.com 

Magnolia Bakery fick mycket publicitet då det var med i tv-serien Sex and
the City och så startade cupcakes trenden

Fantastiska och populära bröd
som fått folk både äta och tala
om dem

FOOD TRUCKS
De senaste åren har Food Trucks, som kör runt i olika områden i New York, blivit vanliga i gatubilden. Cupcake
Crew är en av många som blivit kända för sina bakverk. Truckarna håller kontakt med sina kunder genom
Facebook, Twitter och appar som talar om var de finns under dagen. 
http://newyorkstreetfood.com  |  www.facebook.com/nycfoodtrucks 

13
ADRESSER
ATT BESÖKA
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NEW YORK 
STYLE BAGELS
Bagels kom till New York på 1880-
talet med invandringen och har
blivit synonymt med staden. De
flesta New York-bor är överens om
att en färsk bagel inte ska rostas.
Oavsett vilken typ av bagel du är
sugen på så kolla in Murray’s
Bagels. Här finns ett digert utbud
att välja från, men de rostas inte …

242 8th Avenue mellan 22nd &
23rd Street
Stadsdel: Chelsea
www.murraysbagelschelsea.com 

LEGENDARISK 
MATBUTIK
Zabar’s är ett matvaruhus som
öppnade 1934 och fortfarande
drivs av samma familj. Detta är en
butik som många sätter upp på sin
”måste-besöka-lista”. Livsmedlen
är snyggt exponerade och butiken
är fylld av förföriska delikatesser.
De är bland annat kända för sina
goda bagels. Ett tips är att plocka
ihop mat till en pick-nick som
sedan kan avnjutas i Central Park
som bara ligger ett stenkast bort.
Missa inte butikens övre plan som
är fyllt med spännande köks- och
bakprylar.

2245 Broadway vid 80th Street
Stadsdel: Upper West Side
www.zabars.com 

KOLL 
PÅ MATKASSEN
Två kvarter från Zabar’s (intill) hit-
tar du Fairway. Ofta kallad "every-
man's gourmet shop" då den är
särskilt omtyckt för sina rimliga
priser. Hyllorna är fyllda med spän-
nande livsmedel. Bröd, cheese-
cakes och pajer bakas på plats. En
trappa upp i butiken finns ett kafé
och steakhouse som serverar sand-
wichar, pizza, varmrätter och allt
möjligt annat till ett mycket bra
pris.  

2127 Broadway vid 80th Street
Stadsdel: Upper West Side
www.fairwaymarket.com 

VEGANPÄRLA
Peacefood är ett annorlunda
café där allt är veganbakat
eller raw food. Flera av
bakverken är också
glutenfria. Här
serveras inget
vanligt kaffe eller
te. Alla drycker
är baserade på
soja, nötter,
frukter eller bär.
Den gröngrå interi-
ören är varm och
trivsam och inbjuder
till att sitta kvar länge. 

460 Amsterdam Avenue mellan
82nd & 83rd Street
Stadsdel: Upper West Side
www.peacefoodcafe.com 

MITT BLAND SKYSKRAPOR 
HITTAR VI MYSIGA KAFÉER OCH
DE SENASTE KAKTRENDERNA

Boat house –  Njut av en kaffe och
smörgås mitt i grönskan i Central
Park med New Yorks skyskrapor i
bakgrunden

LÄCKERHETER
Delikatessbutiken Dean & Deluca har det mest i matväg. Inte minst finns
det konditorivaror i mängder.  Cream Cheese Biscuit och Babka hör till de
omtalade. Det senare är en polsk söt och jäst kaka med judiskt ursprung.
Här kan du slå dig ner på kaféet och njuta av en god sandwich eller något
av alla de bakverk som erbjuds. För den som letar köksprylar finns även en
stor köksavdelning.
560 Broadway vid Prince Street |  Stadsdel: Soho  | www.deandeluca.com
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CITY BAKERY 
Två kvarter från Union Square ligger City
Bakery som både är bageri och kafé.
Bageriet använder lokalt odlade och ekolo-
giska råvaror från bondens marknad vid
Union Square. Om du vill testa New York-
bornas älskade ”Pretzel Croissant” hittar du
dem här. En bakelse som är söt och salt
med sesamfrö utanpå. Chocolate chip cook-
ies är också populära och en annan spe-
cialitet är deras varma choklad. 

3 West 18 th Street
Stadsdel: Midtown West
www.citybakery.com 

PLÅNBOKSVÄNLIGT
Slå dig ner i ett av Chinatowns
mest berömda bagerier och ät ut-
söka kakor, bullar och bakverk. Här
finns både traditionella kinesiska
bakverk och de som är av mer eu-
ropeisk karaktär. Det mesta kan du
plocka själv från hyllorna, men  de
tjusigaste bakverken ligger i glas-
montrar. Nästan allt i butiken
kostar 1-3 $. 

Fay Da Bakery 83 Mott Street 
Stadsdel: Chinatown
www.fayda.com

MOMOFUKU 
BAKERY & MILK BAR
Konditor Christina Tosi anses vara en av de
mest spännande unga personerna i matbran-
schen i USA. Tidigare i år fick hon James Beards
utmärkelse “Rising Star Chef”. Till Momofuku
vallfärdar foodies för att äta Candy Bar Pie och
Crack Pie. Deras Cookies kan man också köpa
nationellt genom Williams Sonoma. 

Stadsdel: East Village
251 E 13th Street mellan 3rd & 2nd Avenue
www.milkbarstore.com 

LET THEM EAT CAKE
I New York finns det affärer som
bakar bröd, pajer och kakor till hun-
darna. Ta tunnelbanan över
Williamsburg Bridge till trendiga
Brooklyn och köp något mumsigt
att ta med hem till din jycke. 

81 7th Avenue
Stadsdel: Brooklyn
http:unleashedby.petco.com 

Fay Da Bakery – Små smörbakel-
ser med mycket frukt, sött möter
surt och smälter i munnen.

Pop Cakes påminner om barndomens godisklubbor
och är ett roligt sätt att servera kakor.

SÄSONGSBETONADE
RÅVAROR
Färskt och närproducerat är
ledordet i det ambitiösa bageriet
Empire Cake vars storsäljare är Red
Velvet Cupcake. Chocolate Cup-
cake kan varmt rekommenderas för
den som gillar choklad. Här kan
man slå sig ner längs en bardisk
och njuta av kaffe och bakverk. 

112 8th Avenue mellan 
16th & 15th Street
Stadsdel: Chelsea
www.empirecake.com 

Cupcakes på Empire cake  – Red
Velvet är den hetaste sortens cup-
cake, men choklad går också hem.

Pup Pie –”Let them eat cake”
bjud hunden på en paj

Fay Da Bakery –
En bra cheese-
cake är svår att
toppa

Klänningen – kakor
kan även användas
för att skapa en up-
pseendeväckande
fönsterskyltning
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et innebär bland annat
hur mikrostrukturen
påverkar egenskaper
som textur, konsistens
eller utseende.  Egen-
skaper som inte bara
påverkar smaken utan

också hur maten fungerar i krop-
pen, till exempel hur bra vi kan till-
godogöra oss näringsämnena eller
hur mätta vi blir av maten.

– Ett stort och innehållsrikt om-
råde som till stor del fortfarande är
outforskat, konstaterar Maud, som
efter sommarens flytt från Göteborg
och SIK nu är i färd med att bygga
upp SLU:s framtida livsmedels-
forskning tillsammans med tre nya
kolleger.

– Struktur och andra egenskaper
hos mat är kanske inte det första vi i
vår del av världen tänker på eller ta-
lar om när vi ska beskriva ett
livsmedel, säger hon. Vi är väldigt
fokuserade på upplevelsen i
munnen, smak och aromer.

– Men smak är exempelvis myck-
et mer än det vi känner med hjälp av
smaklökar och doftsinne. En lång
rad andra egenskaper påverkar hur
vi uppfattar matens smak.

– Redan innan vi stoppar något i
munnen och tuggar på det har vi en
uppfattning om hur det kommer att
smaka utifrån hur det ser ut. 

Sen tillkommer olika egenskaper
på vägen som påverkar hur vi upp-
fattar smaken och hur mikrostruk-
turen frisätter aromer och smakäm-
nen vid konsumtion. Fast och sprött
eller mjukt och lent. Knaprigt, saftigt
eller trådigt. Slätt eller ojämnt.

Maud jämför med japanerna, som
lägger mycket större vikt vid och ta-
lar mycket mer om matens konsis-
tens och framför allt utseende när
de ska beskriva en maträtt eller ett
livsmedel. 
Välkokta grönsaker nyttigare
Struktur och egenskaper har inte
bara betydelse för smaken. Matens
funktioner, som att ge kroppen

näring och göra oss mätta, påverkas
också. Att forska om struktur och
egenskaper hos mat innebär också
att undersöka vad som händer i
kroppen när vi äter och hur vi kan
påverka detta. Det är inte alltid som
vi tror.

Maud berättar ett exempel för att
visa hur det kan se ut.

– På min tidigare arbetsplats, SIK
(Institutet för Livsmedel och
Bioteknik), i Göteborg, ledde jag ett
EU-projekt med namnet Healthy
Structuring. Vi kokade en grön-
sakssoppa med tomat, morot och
broccoli. Försökspersoner fick äta
soppan och vi mätte hur deras upp-
tag av karotenoider, ett slags antiox-
idanter, påverkades av olika egen-
skaper hos soppan. Vi fick fram
dessa olika egenskaper genom att
laga till soppan på olika sätt, med
partiklar och med kortare och längre
koktid till exempel. Försöksperson-
erna fick äta optimerad soppa och
referenssoppa producerad från
samma omgång av råvaror men
processad på olika sätt.

– Resultatet visade att upptaget
av antioxidanter fördubblades när
varje grönsak i den optimerade sop-
pan var välkokt och fullständigt
puréad. Det vänder upp och ner på
den gängse uppfattningen att det är

Knaprigt eller mjukt, mört eller trådigt, lent eller grynigt – det är mycket
mer än smak och näringsämnen som har betydelse för hur vi uppfattar
maten och hur den påverkar oss. Vid SLU i Uppsala startar nu ny spän-
nande forskning om matens struktur och egenskaper.

Maud Langton är ny professor vid Institutionen för Livsmedels-
vetenskap vid SLU i Uppsala. 

Hennes ämne är matens struktur och egenskaper.
- Slarvigt uttryckt kan man säga att det handlar om allt som

finns mellan åkern och magen, säger hon. 

STRUKTUR
GER SMAK
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NY ORGANISATION FÖR
LIVSMEDELSVETENSKAP
I den nya forskningsorganisationen för
Livsmedelsvetenskap vid SLU har man
skapat fyra olika områden, två av mera
traditionellt slag, två som går på tvären
över hela livsmedelsområdet. En grund-
tanke är att öka samarbetet mellan mer
grundläggande och tillämpade forsknings-
områden.

På tvären arbetar Maud Langton med
strukturer och egenskaper och Rikard
Landberg, som är ny forskningsledare för
bioaktiva ämnen.

Roger Andersson är professor i vege-
tabiliska livsmedel och Åse Sternesjö
Lundh är professor i animaliska livsmedel.

nyttigast att äta råa morötter, och
visar hur mycket strukturen kan be-
tyda för matens funktion i kroppen.
Bästa pastan
Den forskning som Maud Langton
nu planerar kommer bland annat att
handla om struktur och mättnad.
Flera projekt handlar om spannmål
och mat av spannmål. 

Thomas Steglich, vars forskning
bekostas av Lantmännen, forskar
om pasta i samarbete med kom-

petenscentrum SuMo i Göte-
borg. Det handlar bland an-

nat om hur kombination
av olika råvaror och

själva processen
att tillverka

pasta påverkar olika egenskaper.
Hur vattnet tas upp av mjölet är vik-
tigt för flera av pastans egenskaper. 

Doktoranden Daniel Johansson
kommer att forska om hur struk-
turen hos bröd och gröt påverkar
mättnaden. Det projektet genomförs
i samarbete mellan Maud och
Rikard Landberg, som är ny forsk-
ningsledare inom bioaktiva ämnen.

Forskningen om egenskaper och
struktur handlar mycket om teknik,
fysik och bioteknik. Många metoder
och tekniker är liknande inom helt
andra områden. Maud Langton är
civilingenjör och fysiker, utbildad på
Chalmers, och var specialiserad på
metallers hållfasthet innan hon såg
en annons från SIK och blev nyfiken
på att överföra sina kunskaper på
livsmedel. 

– Det känns fantastiskt spännande
och roligt att nu få vara med och
utveckla framtidens livsmedels-
forskning, säger Maud Langton.

Maud Langton, professor i matens
struktur och egenskapet.
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A V  S O LV E I G G I A N B A N C O |   F O T O  E V A  W E R N L I D

Under min uppväxt var tunnbröd en
stapelvara. Bakom morfars hus, nära
uthusen, stod den höga iögonfallande 
kornhässjan som inte fick ta dyrbar åker-
mark i anspråk. Frukost hos morfar bestod
av brödbryta; bitar av tunnbröd med lin-
gonsylt och mjölk. 

I tonåren var en tunnbrödssmörgås med
smör och kall skivad potatis med klippt
gräslök eller bara salt tillsammans med ett
glas kall mjölk en perfekt avslutning på en
utekväll.

När jag nu reser runt vid Höga kusten
inser jag att jag växte upp i tunnbrödsbäl-
tet. Gene, Omne, Mjällom. De gamla nam-

nen lever fast tillverkningen
ser annorlunda ut i dag. 

Inom en radie av cirka tre mil
tillverkas 70 procent av vårt tunnbröd.
Där finns även surströmmingstillverknin-
gen.

– Den som köper en burk surströmming
köper också ett paket tunnbröd, säger Tor-
björn Ullsten som med hustru Ethel driver
Mjälloms Tunnbröd AB. Det hör ihop. 

– Tunnbröd säljs året runt. Men från
midsommar tar försäljningen ordentlig
fart. Det är sill, lax och rökt fisk och som-
marens grillkvällar som sedan kulminerar
med augustis surströmming och kräftor.

Försäljningen ökar
upp emot 130 procent.

Därtill kommer jul och
påsk.

Maria Eriksson, på marknadsledande
Polarbröd, bekräftar tendensen. Tina
Bertilsson på Stödebröd tycker sig se en
utplaning under året och att man nu säljer
mer till dubbelhelger och jul än tidigare. 

”Åstadkommation” 
Mjälloms är Sveriges äldsta tunnbrödstill-
verkare. Torbjörn berättar historien om
sin farmorsmor som var den som satte
igång det hela. Och om hennes dotter Rut

VÄLKOMMEN TILL

Torbjörn Ullsten driver Mjälloms Tunnbröd AB
tillsammans med hustru Ethel.

Inom en radie av tre mil tillverkas 70 procent av tunnbrödet i
Sverige. Tunnbröd har månghundraåriga traditioner, men är
fortfarande i högsta grad aktuellt. Tunnbrödsåret kulminerar med
surströmmings- och kräftsäsongen. 

TUNNBRÖDS
LANDET

-
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Korntunnbrödet var det ur-
sprungliga. Sädesslaget var det
enda som klarade av det nor-
rländska klimatet. De korta fibr-
erna i korn innehåller mycket
litet gluten så någon jäsning var
det inte tal om. Därav det platta
brödet. Senare blandades andra
spannmål in i olika mängd.
Tunnbröd tillverkas numera
även på råg, havre och vete.  

som gjorde hembaket till industri. På frå-
gan hur hon kunde hinna med allt, hon
som levde ensam med sina barn då maken
rest till Amerika, svarade hon,  att man
måste ha ”åstadkommation”.  Och det
hade hon. 

Skälet till att hon vågade ta steget att lå-
na 1000 kronor, bygga en bakmaskin och
köpa en elektrisk ugn, var, att kvinnorna i
trakten arbetade i hemmen med legotil-
lverkning av skor. Flera stora skotill-
verkare fanns på Höga kusten och kvin-
norna hann inte husbehovsbaka. Så hon
var framsynt och såg till att tunnbrödet
ändå fanns. Och de som reste runt och tog

KORNTUNNBRÖDET
VAR URSPUNGET

t

-
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upp beställningar på skor tog sig också an
tunnbrödet. Det distribuerades över hela
landet. Först förpackat i trälådor och
sedan i pappkartonger, som idag.

– Tunnbröd säljs mest i norra och
mellersta Sverige.  För vår del är det
Mälardalen som är bäst. Vi exporterar
även till Finland och i Belgien går
tunnbrödkorgarna bra. Vi har även en del
försäljning till Tyskland och Holland,
säger Torbjörn Ullsten.

Jamie Oliver gillade tunnbröd
Mjälloms vill försöka vidga användning-
sområdet för tunnbröd och gör satsningar
på storkök och restauranger. TV-kocken
Jamie Oliver åt, och gillade, både surström-
ming och tunnbröd vid sitt besök i Sverige.

– Vi bryter små bitar av brödet,  hyvlar
på parmesanost och grillar på hög värme i
ugnen någon minut. Jättegott!  Vi har även
chokladöverdraget tunnbröd i presentför-
packningar. Men de går mest på vintern.

Det hör till innekvällarnas mys. 
Polarbröd är störst i Sverige med sitt

hårda tunnbröd. Polarknäcke, de små, run-
da, hårda, är ett av de tre mest sålda
tunnbröden  i  Sverige och är även stora i
Finland. De andra två, Gene original och
med fiber, säljs särskilt bra i Norrland. Det
mjuka tunnbrödet säljer bra i stockholm-
sområdet och utbudet är omfattande.

– Till skillnad mot det hårda har det
mjuka brödet  en jäsningsperiod före
gräddningen och paketeras och fryses
sedan in direkt. Det tinar på väg till bu-
tiken. Vi har sju dagars färskgaranti men
plockar bort det efter fem, berättar Carl-
Gustaf Nordin, platschef på Omnefabriken.

Stödebröd i Medelpad säljer ungefär li-
ka mycket av det mjuka som det hårda. 

– Vi är förhållandevis små med åtta
anställda men konkurrerar om samma yta
i butiken. Korntunnbrödet är storsäljare.
Vi försöker efterlikna det traditionella
hembakta, som det såg ut i bagarstugorna.

Det smakar Norrland, kryddat med fänkål
och anis, tycker Tina Bertilsson, tredje
generationen på Stödebröd.  Av det mjuka
tunnbrödet är det de traditionella stora
kakorna, vikta som trekanter eller vanliga
runda, som säljer bäst.  

En femtedel av deras omsättning består
av export av det mjuka brödet till Belgien
och Frankrike. Där används det till att
göra smörgåsar, klara till försäljning.

I Lövånger bakar man också tunnbröd.
Fazer är ägare. Jag får Martin Robertsson,
som har jobbat där i sjutton år, på tråden.  

– Tunnbrödet lever.  Vi använder endast
vatten i tillverkningen av korntunnbrödet
och ändå får vi fram smaken från förr i
tiden. Vår egen hemlighet!  Lövångers
Tunnbröd går att vika två gånger utan att
det bryts av fastän det är hårt. Förvarar
man det på balkongen under sommaren så
håller det sig mjukt, tipsar Martin. Smak-
en är neutral och smakrik och passar
förträffligt till surströmming   n

TILL SKILLNAD MOT DET HÅRDA HAR DET MJUKA 
BRÖDET  EN JÄSNINGSPERIOD FÖRE GRÄDDNINGEN ’’
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Intresset för bakning stiger med raketfart just nu.
Höstens TV-tävling Hela Sverige bakar är stor succé. 
Samtidigt diskuteras råvaror och bakningsmetoder
intensivt bland både proffs och hemmabakare. 
Efter ett antal år med fokus på kolhydrater är det nu
mjölets baknings- och näringskvalitet som debatteras.

Det vita mjölet och moderna
snabba sätt att baka ställs mot
mjöl från äldre sädesslag och
traditionella, långsammare
bakningsmetoder.

En förespråkare för att baka
bröd av gamla vetesorter är
bagaren Sébastien Boudet –
aktuell med boken Den
franske bagaren. Han använ-
der stenmalet mjöl av gamla
vetesorter, till exempel dinkel,
som innehåller mer protein
och mineraler än mjöl av nya
vetesorter. Han jäser sina bröd
i hela två dagar för bästa smak
och näringsinnehåll.

Forskaren Malin Sjöö,
docent i livsmedelste-

knologi vid Lunds
universitet, ser in-

gen anledning till
att vi skulle sluta
äta vitt bröd av
vanligt mjöl. 

– Det vita
mjölet gör

brödet luftigt. Det fyller helt
klart en funktion med sina
överlägsna bakegenskaper.
Fullkornsmjöl innehåller vis-
serligen mer fibrer och min-
eraler. Men allt beror ju på hur
man sätter samman sin kost
som helhet, säger hon. Den
som i huvudsak lever på rostad
formfranska får naturligtvis
inte i sig den näring som är
nödvändig. Men det är ex-
tremfall.

– Mer fullkorn kan man få
genom att sätta till fibrer i det
vita mjölet när man bakar.
Eller se till att man får i sig fi-
brer och mineraler från annat
håll.

– Helt klart ser vi ett in-
tresse idag att gå  ”back to ba-
sics” med grövre bröd och lån-
ga jäsningstider, där en annan
arom utvecklas. Men jag är
övertygad om
att det

MJÖL
I NYTT
LJUS 

t

BAKINTRESSET
ÄR PÅ TOPP  
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Att baka småkakor har blivit
mäkta populärt. Det menar Bir-
gitta Rasmusson, färgstark 
jurymedlem i Hela Sverige bakar.

Hon har länge arbetat som
chef för ICA Provkök och också
hållit i produktionen av ”Sju
sorters kakor”, boken med gamla

recept på bakverk. För ett tiotal år
sedan kom en ny upplaga – men
då blev hon uppmanad att inte ta
med så mycket småkakor.

- Jag lydde inte, säger hon
skrattande. Inte så att jag är
någon sierska, men så rätt jag
ändå hade! Intresset är lavinartat,

BIRGITTA RASMUSSON:

LAVINARTAT INTRESSE FÖR SMÅKAKOR

Metoden att processa det vita
mjölet, så att bara själva kärnan
används, blev vanlig efter andra
världskriget. Innan dess sågs
vetemjöl som ett lyxmjöl enbart
för de rika. Länge strävade man
efter att göra mjölet så vitt som
möjligt. På senare år har debatten

glidit över till att vitt mjöl är ohäl-
sosamt.  Med GI-begreppet
visade man till exempel att vitt
mjöl höjer blodsockerhalten
snabbt, och LCHF-dieten bannl-
yser bröd och framför allt vitt
bröd.

VITT MJÖL VAR LYX

finns plats för både-och säger
Rick Carlberg, nordisk pro-
duktutvecklare på Lantmän-
nen Cerealia, Business to busi-
ness.

Han förklarar att de stora
brödproducenterna behöver
standardiserat mjöl, för att
kunna vara helt säkra på att
bakegenskaperna inte förän-
dras mellan satserna.

– Sedan kan ju bagarna
blanda i andra mjölsorter i
brödet, för att få mer
näringsinnehåll, säger han och
berättar om ett nytt mjöl som
lanserats i Danmark: ett lant-
mjöl som ligger någonstans
mellan fullkorn och siktat
mjöl.

– Utvecklingen att ta fram
olika kombinationer av mjöl
kommer säkert att fortsätta,
nu när fullkorn och surdeg blir
allt populärare. 

Nyligen presenterade Lant-
männen Cerealia en serie nya

nordiska premiummjöler för
hemmabagare med speciella
bakegenskaper, bland annat
högre proteinhalt och ny mal-
ningsteknik. Mjölet får ett
rustikare utseende, men trots
det bättre bakegenskaper. Det
är ett nytt grepp att börja lyfta
fram olika kvaliteter och olika
spannnmålssorter.

Forskare vid Linköpings univer-
sitet har upptäckt en gen i gamla
nordiska vetesorter, som inte
finns i dagens brödvete. Genen
ökar mängden proteiner och min-
eraler i vetekärnan. Man har
analyserat vetesorter ända från
1860-talet tills nu och funnit att
genen fanns i många av de
vårveten som odlades förr i Nor-
den. 

– En möjlig förklaring till att
den här genen funnits i Norden är
att den bidrar till snabbare mog-

nad. Och det kan ha stor bety-
delse i ett kallare klimat, säger
Jenny Hagenblad, universitet-
slektor i genetik vid Linköpings
universitet till Svenska Dag-
bladet.
Vilken användning skulle vi kunna
ha av upptäckten av denna gen?

– Man skulle kunna korsa in
genen i moderna vetesorter, för
att höja näringsinnehållet. Men
jag är ingen växtförädlare, så det
får visa sig längre fram om det alls
kan vara av intresse…

NY GEN I GAMMALT VETE

t

Rick Carlberg.

Ronnie Nilsson tävlingbagare från Uppsala.
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Hela Sverige bakar, det senaste
konceptet bland de oräkneliga
matprogrammen på TV, har
gjort succé på Sjuan med de
högsta tittarsiffrorna sedan
kanalen startade. I program-
met förfärdigar ett antal am-
atörbakare smarriga tårtor,
kakor och bakelser.

Ronnie Nilsson, landskap-
sarkitekt från Uppsala, är en
av dem som klarat sig genom
de första omgångarna; om han
tar sig ända till final vet vi
tittare inte ännu. I första av-
snittet snodde han ihop en
prinsesstårta som fick klart
godkänt av juryn.

– Det var en jätterolig ut-
maning. Jag hade aldrig
försökt mig på prinsesstårta
förr och vi får ju inget recept
utan måste gissa oss fram
utifrån ingredienserna och
måtten. Jag är stolt att jag kla-
rade det, säger Ronnie – som

ändå inte var helt nöjd med sin
tårta. Efter att ha sett första
programmet letade han fram
receptet och lyckades göra en
näst intill perfekt tårta. Men
då var det inte under tidspress.

Att baka utan recept är för
övrigt inget som Ronnie Nils-
son rekommenderar. På frågan
vilket råd han skulle ge till oss
vardagsbakare skrattar han
nämligen och säger:

– Följ alltid ett recept! När
du bakar bröd går det att höfta

till lite med olika ingredienser,
men det är väldigt riskabelt
när man gör bakverk. Hela sat-
sen kan säcka ihop.

Bästa småkakorna
Hur tänker då Ronnie när han
väljer mjöl?

– Intressant fråga, säger han
och det blir tyst i telefonen en
stund.

– Småkakorna ska ju ha så
kort och mör konsistens som
möjligt. När man biter i den

ska det smulas lite, kakan får
absolut inte kännas seg. Då 
behöver man vanligt vitt
vetemjöl.

– Men när man bakar bröd
är ju själva poängen att knåda
så att det blir lite motstånds-
rikt. Då väljer jag vetemjöl
special, med mer protein och
gluten, för att det ska bli segt
och resa sig. 

Hur blev då Ronnie Nilsson
uttagen till Hela Sverige
bakar? Jo, han bakade en sock-
erkaka utifrån ett eget recept,
där han blandat in valnötter,
whisky och choklad, ett recept
som han experimenterat fram
en bit i taget. 

Vill du läsa mer om Ronnies tid i
Hela Sverige bakar och prova hans
recept hittar du det på hans blogg;
http://www.unt.se/blogg/blogg.as
px?blogg=1860259 eller googla
Bakbloggen Bloggosfären.

Småkakor, som vaniljhorn och bondkakor, är Ronnie Nilssons favoriter när han bakar själv. 
Men denna amatörbagare, som aspirerar på att vinna Hela Sverige bakar drar sig

inte för att även använda färdig mix.
– Det är praktiskt till exempel på semestern. Det gör det så lätt att sno ihop en

toscakaka eller muffins. Och det smakar gott och nybakat!

SATSAR PÅ SEGER
RONNIE NILSSON 

boken säljer som aldrig förr.
Hon ser också hur intresset har

ökat för gammaldags kafferep med
sju sorters kakor.

- Ingen verkar ha trott att folk
idag skulle ha tid och intresse för
att baka småkakor. Men det har
vänt, nu vill vi tillbaka till rötterna
och baka som mormor. Det är fan-
tastiskt, rena drömmen för mig!

Vad betyder då mjölets kvalitet
när man framställer bakverken?

- Jättemycket. För att få rätt
karaktär på bakverk krävs mjöl av
bra kvalitet. På provköket testade vi
mjöl, och skillnaden blev enorm
mellan kvalitetsmjöl och mjöl från
lågpriskedjorna. Den gången vann
Kungsörnens vetemjöl, och jag tror
vi skulle få samma resultat idag,
säger Birgitta Rasmusson som
tillägger att när hon blir bjuden på
till exempel en finsk pinne kan hon
direkt se om det är ”fel” vetemjöl –

pinnen ser grå och trist ut och har
fel konsistens.

- Jag är bara osäker på om den
nya generationen förstår vilken be-
tydelse kvaliteten på mjölet har.
Jag är lite kritisk på att de stora
kedjorna inte sprider kunskapen om
vad det betyder. Förr var man duk-
tiga på att tala om det i broschyrer.
Idag borde man kunna sprida den
kunskapen via media.
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Alla deltagarna i Hela Sverige bakar.

HELA SVERIGE
BAKAR

A V  L A L L A  N I L S S O N

Birgitta Rasmusson.
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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

Skärt, vaniljgult, mintgrönt och babyblått –
ingen har väl kunnat undgå den
pastellfärgade cupcaketrenden. Och om
färgerna på dessa väldekorerade muffins är
många, så är smakerna ännu fler.
Cupcakebagaren Heidi Bader hävdar att det
finns en smak för alla. Men för henne handlar
cupcakes inte bara om recept och dekora-
tioner utan lika mycket om att sprida glädje
i vardagen. 

HEIDI BADER

SPRIDER
GLÄDJE MED
CUPCAKES

A V  J E A N E T T E  B E R G E N S TA V  F O T O  PAT R I K  B E R G E N S TA V  
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Det var ett besök på Magnolia Bakery i
New York, vida omtalat för sina hem-
bakade cupcakes, som inspirerade Heidi
Bader att lämna sitt trygga ekonomjobb
för att starta ett av Göteborgs första cup-
cakekaféer. 

– Jag var där sommaren 2010, strax in-
nan trenden hade tagit riktig fart här i
Sverige. När jag kom hem och insåg att det
inte fanns något liknande här, så tänkte jag
att göteborgarna borde väl också vilja gå
på cupcakekafé.  

Hösten som följde ägnade Heidi – som
inte bakat cupcakes sedan hon stökade i
köket med sin mamma under uppväxten i
USA - kvällar och helger åt att provbaka
cupcakes i alla möjliga och omöjliga vari-
anter. 

– Till slut hade jag kommit fram till två
grundrecept, ett med vaniljsmak och ett
med chokladsmak, som jag tyckte mycket
om. Efter det testade jag mängder av olika
fyllningar och frostings och bjöd in mina
vänner till provsmakarkvällar. 

Testätarna fick betygsätta allt ifrån tra-
ditionella smaksättningar med choklad,
frukt och bär till lite mer kreativa kombi-
nationer som choko-punsch, lakrits-citron
och Pina Colada.  

100 olika sorter
– Man kan stoppa allt som är ätbart i en
cupcake! Det är bara fantasin som sätter
gränser, menar Heidi, som också hittat nya
smakkombinationer genom att baka efter

sina vänners önskemål. ”Lenas Cranber-
ry” med tranbär och vit choklad, ”Hanna
Banana” med banan och krossad choklad,
”Theresa Gone Pist” med pistasch och
hallon och kladdkakevarianten ”Josy
Rocks” är några favoriter.  

Idag levererar Heidi cupcakes till bröl-
lop, dop, partyn och företagsevenemang.
Hon anordnar cupcakeprovningar, kurser
i konsten att baka cupcakes och slog i
våras upp dörrarna till kaféet Cupcake
Time i centrala Göteborg. Med hjälp av
familj och vänner har Heidi förvandlat
den lilla lokalen till en hemtrevlig pastell-
dröm och vi träffar henne i köket i full färd
med morgonbaket. 

– Jag bakar minst fyra sorter varje dag.
Först hade jag tänkt baka efter ett schema
men jag tror faktiskt inte att jag har haft
samma fyra smaker någon dag sedan jag
startade. Variationen är ju en del av tjus-
ningen med cupcakes. Själv äter jag två om
dagen och jag har fortfarande inte trött-
nat, berättar Heidi, som snart har bakat
över hundra olika sorter.   

– Nästa grej jag ska prova är att baka en
cupcake med sälta som passar till lunch-
soppa. Kanske stoppa soltorkade tomater,
fetaost och oliver i. Det skulle kunna bli
jättegott! 

Även smeten går förstås att variera. Just
idag har Heidi, förutom sina vanliga
vetemjölssmetar smaksatta med kakao och
vanilj, gjort en på fullkornsmjöl och en på
havre. 

– Fullkornssmeten smaksätter jag gärna
med något friskt, som citron. Mina cup-
cakes på havre är kryddade med muskot
och kanel och de brukar bli extra saftiga.  

Hon kan också erbjuda en vegancup-
cake bakad på sojamjölk och mjölkfritt
margarin. Eftersom hon använder gluten-
fritt mjöl i det receptet,så är det också ett
bra val för glutenallergiker. 

Att alla klarar av att baka cupcakes är
Heidi helt övertygad om. 

– Se bara på mig! För ett par år sedan
var jag ju nybörjare. Och nu står jag här
med ett eget cupcakebageri. Det är nästan
för bra för att vara sant. Varje morgon så
tycker jag att det är underbart att gå till
jobbet. 

Hon tror att efterfrågan på cupcakes
delvis beror på trenden men också att cup-
cakes är så mycket mer än dekorerade
muffins. På köpet följer ett helt koncept
med färger, former och livsglädje. 

– Att nästan alla associerar cupcakes till
firande och festligheter, tycker jag är
härligt! Cupcakes är en lyx i vardagen som
alla kan unna sig. Just att kunna göra folk
glada är det allra bästa med mitt jobb, ty-
cker Heidi och låter en rosa socker-
pastafjäril landa i en knallturkos, snirkligt
spritsad smörkrämsfrosting.  

ATT NÄSTAN ALLA ASSOCIERAR CUPCAKES TILL FIRANDE OCH FESTLIGHETER, 
TYCKER JAG ÄR HÄRLIGT!  CUPCAKES ÄR EN LYX I VARDAGEN SOM ALLA KAN UNNA SIG. ’’

Cupkakefrossa 
Recept på 24:

t
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HAVREDRÖMMAR
Havregrynsbotten

3 dl kokande vatten
2,4 dl havregryn (fiberberikat)
1,8 dl socker
1,8 dl brunt socker
2 tsk vaniljsocker
3,5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk kanel
½ tsk salt
½ tsk muskotnöt
50 g smör
3 ägg
1,2 dl mjölk

Koka upp vatten och rör ner havregryn i
det kokande vattnet. Ställ åt sidan och låt
svalna. Rör ihop de torra ingredienserna.
Vispa ner smöret i mjölblandningen. Vispa
ihop med äggen och mjölken samt havre-
grynsgröten. För fin form på dina cup-
cakes sätt ner pappersformarna i en
muffinsplåt. Fördela smeten i formarna
och grädda tills stickan kommer ut torr. 
20 stora ca 30 minuter i 180 grader, 18
små ca 15 minuter i 200 grader.
Låt svalna på galler.

PHILLIEFROSTING
60 g margarin
100 g philadelphiaost
5 dl florsocker
1 tsk vaniljsocker
citronsaft

Vispa ihop ingredienserna till fluffig kon-
sistens. 
Fyll en spritspåse med frostingen och
spritsa ut på dina cupcakes. 

FRIDAS ÄPPLESMULPAJ
Vaniljbotten

1-2 äpplen
2 msk socker
1 msk kanel
110 g rumsvarmt smör
1,2 dl socker
3 ägg
0,6 dl mjölk
rivet skal av 1 citron
3 dl vetemjöl
1 tsk vaniljsocker
1 ½ tsk bakpulver
½ tsk salt

Skär upp äpplet i bitar och häll på socker
och kanel. Rör om och låt stå.
Vispa smör och socker poröst. Rör ner
äggen, ett i taget. Tillsätt mjölken och 
citronen, rör om. Rör samman mjöl, vanilj-
socker, bakpulver och salt, vispa ner i
smeten. För fin form på dina cupcakes
sätt ner pappersformarna i en muffinsplåt.
Fyll formarna och stoppa ner 2-3 bitar
äpple. Grädda tills en sticka kommer ut
torr.
12 stora cirka 15 minuter i 175 grader eller
24 små cirka 12 minuter i 175 grader.
Plocka ur plåten och låt svalna innan
dekorering.

PHILLIEFROSTING
60 g margarin
100 g philadelphiaost
5 dl florsocker
1 tsk vaniljsocker
citronsaft

Vispa ihop alla ingredienserna till fluffig
konsistens. 
Fyll en spritspåse med frosting och
spritsa ut på dina cupcakes. Kan garneras
med krossade vaniljdrömmar.

THERESAS GONE PIST
Vaniljbotten

2 dl hallon, går lika bra med frysta som
färska
110 g rumsvarmt smör
1,2 dl socker
3 ägg
0,6 dl mjölk
rivet skal av  1 citron
3 dl fullkornsvetemjöl
1 tsk vaniljsocker
1 ½ tsk bakpulver
½ tsk salt
1 msk kardemumma

Ta fram hallonen och låt tina. 
Vispa smör och socker poröst. Rör ner
äggen, ett i taget. Tillsätt mjölken och cit-
ronen, rör om. Rör samman mjöl, vanilj-
socker, bakpulver, salt och kardemumma
samt vispa ner i smeten.  För fin form på
dina cupcakes sätt ner pappersformarna i
en muffinsplåt. Fyll formarna och stoppa
ner 2 hallon i varje form. Grädda tills en
sticka kommer ut torr.
12 stora ca 15 minuter i 175 grader eller
24 små ca 12 minuter i 175 grader.
Plocka ur plåten och låt svalna innan
dekorering.

PHILLIEFROSTING
60 g margarin
100 g philadelphiaost
5 dl florsocker
1 tsk vaniljsocker
1 dl krossade/malda pistaschnötter
citronsaft
2 droppar grön karamellfärg

Vispa ihop alla ingredienserna utom nöt-
terna, till  fluffig konsistens. Mal eller
krossa nötterna i kvarn eller mortel och
vänd ner dem i smeten. 
Fyll en spritspåse med frostingen och
spritsa ut på dina cupcakes. Kan garneras
med krossade pistaschnötter.

NOELS VEGAN CUPCAKES
Vaniljbotten

2,4 dl osötad sojamjölk
1 tsk citronsaft
3 dl glutenfritt mjöl
2 msk majsstärkelse
¾ tsk bakpulver
½ tsk bikarbonat
¼ tsk salt
1,2 dl mjölkfritt margarin
2 dl socker
2 tsk vaniljsocker

Häll citronsaft i mjölken och låt stå tills
den klumpar sig. Rör samman de torra in-
gredienserna och vispa samman med
margarinet. Häll på sockret och vispa yt-
terligare. Rör sedan ner mjölkblandningen.
För fin form på dina cupcakes sätt ner
pappersformarna i en muffinsplåt. Fyll for-
marna och stoppa ner 2 hallon i varje
form. Grädda tills en sticka kommer ut
torr.
12 stora cirka 15 minuter i 175 grader eller
24 små cirka 12 minuter i 175 grader.
Plocka ur plåten och låt svalna innan
dekorering.

FROSTING
1 ¼ dl mjölkfritt margarin
5 dl florsocker
2 msk pressad lime
1 msk sojamjölk

Vispa ihop alla ingredienserna till fluffig
konsistens. 
Fyll en spritspåses med frostingen och
spritsa ut på dina cupcakes. Garnera med
strössel eller sockerpastafigurer.

BAKA EGNA CUPCAKES 

CUPCAKE-FROSSA
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