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Kyckling är klimatsmart mat

I Bollnäs lagar man mat för hjärtat

Theodor Kallifatides om bak och böcker

Prova Flap Jacks – bättre än godis

Förening ska
rädda havren

Årets Kock
bjuder på pasta
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Hälsan och
omvärlden

KLIMATSMART MAT
t Kyckling är ett klimatmässigt bra livsme-
delsval. Det visar en ny analys. Kyckling kan
därmed bli ett av de livsmedel som snart får
klimatmärkning.   sidan 4

KNAPRA PÅ FLAP JACKS
t Flap Jacks har blivit en succé på Nordlyck-
eskolan i Torslanda. Den kryddiga, knapriga
havrekakan är ett sunt alternativ till godis i
skolans Hälsotek. sidan 6

FIBRER TILL FOLKET
t Kostfiber är på väg att bli nästa stora häl-
sotrend. En ny attitydundersökning visar att
förtroendet för att kostfiber är bra för hälsan
är stort. sidan 9

HAVREN BEHÖVER HJÄLP
t Skandinavisk havre är av världsklass. Ändå
har den svenska odlingsarealen minskat dra-
matiskt de senaste åren. Den nystartade
Svensk Havreförening jobbar för att stärka
havrens ställning. sidan 10

MAT FÖR HJÄRTAT
t Bollnäs i Hälsingland är centrum för en
stor koststudie om en nordisk kostportfölj
för god hjärthälsa. C har besökt Torsbergs-
gymnasiet, där all mat till studien lagas. 
42 nya maträtter har utvecklats. sidan 12

GODASTE PANNKAKORNA…
t … när barnen själva får göra dem. 

sidan 16

FÖRFATTARENS BRÖDBAK
t Författaren Theodor Kallifatides talar om
att skriva och att baka.  sidan 18

BRÖDLÄGET PÅ CUBA
t Brödet på Cuba är minst sagt annorlunda.
Läs reportaget från landet där alla barn får
en tårta av staten när de fyller tolv år.

sidan 21

koldioxidekvivalenter och betaglukaner. Två tungvrickare i dagens
matdebatt.

Klimatmärkning står för dörren och vi konsumenter får ytterligare ett
komplicerat område att försöka sätta oss in i. Metan, koldioxid eller lust-
gas, rapande kor och tillverkning av mineralkväve. De flesta av oss är nog
tacksamma att få hjälp med beräkningar och bedömningar och en märk-
ning att luta oss mot. Målet med den klimatmärkning som nu arbetas fram
i Sverige är, att de klimatmärkta produkterna ska ha minst 25 procent
mindre utsläpp än en referensprodukt inom samma kategori.

en attitydundersökning som nyligen gjordes av Lantmännen visar
att förtroendet för kostfiber i maten fortfarande är stort. 95 procent av de
tillfrågade tror på fibrernas välgörande inverkan.

Men budskapet blir allt mer sofistikerat. Nu handlar det inte längre om
kli, utan om specialdesignade fiberpaket, som är olika, beroende på vilken
effekt man vill ha. En blandning är bra för magen, en annan för hjärtat.
Inte bara själva fibrerna utan även ordet betaglukaner är snart i var mans
mun.

men samtidigt som livsmedelskemin tar plats på inköpslistan tar
en annan trend gestalt.

Konsumenter överger light- och lättprodukter och vill ha det som känns
naturligt och äkta.

Det visar en ny studie från AC Nielsen. 
– Det naturliga har fått en renässans. Konsumenterna sätter smaken i

centrum framför fett- och sockersnåla produkter, säger Bo Ekström, vd på
AC Nielsen Sverige.

Produkter med sötningsmedel har tappat volym. Samtidigt har försälj-
ningen av honung ökat. Smörgåsfetter med över 80 procents fetthalt har
ökat med 15 procent på bekostnad av magra bordsmargariner. Trenden är
tydlig även för dressing, majonnäs, mjölk och yoghurt.

– Dieter som Atkins och konstlade lightprodukter är passé. Nu handlar
det om att njuta av det naturligt goda, värna om sin hälsa och tänka på sin
omvärld.
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EU-LOGGA FÖR EKOMAT

Ø FÖR FRAMGÅNGSRIK 
EKOLOGI I DANMARK

t EU:s medlemsstater har fattat
beslut om en ny logotyp för ekolo-
gisk mat, som är certifierad enligt
EU:s regelverk. Från och med
den första januari 2009
blir logotypen obligato-
risk på alla ekologis-
ka produkter inom
unionen, men den
kan börja användas
redan innan.

Jordbruksminis-
ter Eskil Erlandsson
välkomnar den nya
märkningen.

– Det är bra att vi i
framtiden kommer att ha en
gemensam logga för hela EU. Min
förhoppning är att loggan bland
annat kommer att bidra till en ökad

handel, som i sin tur ger upphov till
mer ekologisk mat i butikerna.

– Vi ser generellt ett ökat intresse
för ekologiska varor. Märkning av

produkterna är viktigt efter-
som det gör att kunden

känner igen sig och det
skapar förtroende för
produkterna.

De märkningar
som finns redan idag,
som till exempel
Krav, kommer inte att

försvinna, men den EU-
gemensamma logotypen

kommer att finnas även på
dessa produkter, för att visa att

de följer det gemensamma regel-
verk som finns i regionen.

t Danmark har utsetts till Årets
Ekologiska Land 2009 av BioFach,
världens största ekologiska mässa. 

– Danmark har en av väldens
ledande ekologiska marknader och
är en framträdande exportör av
internationellt erkända ekologiska
produkter, säger Udo Funke,
utställningsdirektör.

Danmark var först i världen med
att införa statlig ekologikontroll
som känns igen på det röda  Ø-
märket (står för økologisk), en
symbol som konsumenterna har
stort förtroende för. 

Under 2007 kom 52 procent
flera ekonomiska produkter på
marknaden i Danmark jämfört
med året innan. Försäljningen av

ekologiska produkter inom detalj-
handeln har ökat med 65 procent
de senaste tre åren. Bakom fram-
gången ligger ett nära samarbete
mellan företag, innovativa lantbru-
kare och detaljhandeln. Det organi-
seras av den rikstäckande organisa-
tionen Organic Denmark.

– Kedjesamarbetet innebär bland
annat att Organic Denmark anpas-
sar urvalet av ekologiska varor spe-
cifikt till de enskilda butikskedjor-
nas kundunderlag och därigenom
hjälper butikskedjan med att bygga
upp en ekologisk profil och ser till
att introducera innovativa varor
och spännande nyheter, säger Klaus
Bentzen, exportchef på Organic
Denmark.  

ø
NYTTIG FÄRDIGMAT
EFTERFRÅGAS
t Nyckelhålsmärkning och lågt GI-värde är i topp
när konsumenten väljer färdigrätter.

Hälften av alla konsumenter väljer nyttigare
alternativ, Det visar en analys från Gooh!, färdig-
rätter som säljs i speciella butiker, men även i vanli-
ga livsmedelsaffärer i stockholmsområdet.

AC Nielsens Market Monitor visar att tre av
fyra kvinnor tycker att det är viktigt att äta hälso-
samt. Bland män är det hälften som har samma
uppfattning. De vanligaste orsakerna till att man
inte äter hälsosam färdigmat är att det är svårt att
gå tag på nyttiga alternativ.

Välkända symboler som nyckelhålet och GI-
märket underlättar för konsumenten att göra bra
val. 

Att äta hälsosamt och varierat är på agendan för
alla konsumenter, oavsett ålder. I gruppen 15–19 år
är det 67 procent som tycker att det är viktigt och i
gruppen 20–39 år är det 71 procent. Siffrorna sti-
ger något med ökande ålder, men det faktum att
intresset för hälsosam mat är så stort även bland
ungdomar visar betydelsen av bra färdigmat.
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KLIMATSMART 
Kyckling är ett klimatmässigt bra val.
Det visar en ny livscykelanalys av
kycklingkött.

Därmed finns underlag för att kli-
matdeklarera kyckling som ett av de
första livsmedlen i Sverige.

t Ett kilo rent kycklingkött genererar 1,6
kilo koldioxidekvivalenter (CO2 ekv).
Det är lika mycket som en Volvo V70 2,0
släpper ut under en 8 km lång färd.

– De flesta andra köttslag släpper ut
betydligt mer. Fläskkött ungefär tre gång-
er så mycket och nötkött ungefär tio gång-
er så mycket, förklarar Gustaf Tynelius,
som på uppdrag av Lantmännen uppdate-
rat livscykelanalysen för kyckling.

Anledningarna till kycklingens goda
värden är flera:

Kycklingar är effektiva foderomvandla-
re. 1,7 kilo foder ger ett kilo kycklingkött.
Deras matsmältningsorgan bildar inte hel-
ler den kraftiga växthusgasen metan (25
gånger starkare än koldioxid) vilket nöt-

kreaturens gör. Att varje föräldradjur des-
sutom får hundratals avkommor årligen
gör produktionen ännu mer effektiv.

Fodret påverkar mest
Analysen visar att det är i uppfödningsle-
det som den största klimatpåverkan sker.
Det är fodret, inhemskt producerat såväl
som importerat, som är den största kli-
matboven. Det blir också stor klimatpå-
verkan om uppvärmningen av stallar sker
genom oljeeldning.

– För att bli ännu mer klimateffektiv bör
kycklingbranschen jobba med att byta pro-
teinfoder med soja till mer närodlade alter-
nativ som ärter eller raps. I övrigt ska pro-
cessen med att byta från oljeuppvärmning
av stallar till bioenergiuppvärmning fort-
sätta och ett ökat fokus läggas på att för-
bättra växtnäringsutnyttjandet i kyckling-
gödseln, kommenterar Gustaf Tynelius.

Även när det gäller nötkött sker den
största klimatpåverkan i uppfödningsle-
det. Men medan utsläppen från kyckling-
uppfödningen till största delen består av

koldioxid och lustgas, släpper nötkreatu-
ren också ut en avsevärd del metan.

Olika mängder
Totalmängden koldioxidekvivalenter är
också mycket olika när man jämför kyck-
ling och nötkött. Ett kilo kycklingkött
genererar 1,6 kilo, ett kilo nötkött unge-
fär 16 kilo.

För andra livsmedel ser bilden annor-
lunda ut.

Ett kilo potatis genererar bara 300 g
koldioxidekvivalenter, det mesta i butiks-
och konsumentledet. Distributionen står
också för en stor del. 

Spannmål och förädlade spannmåls-
produkter har också generellt sett liten
klimatpåverkan. 

I spannmåls livscykel är det framför allt
tillverkning av mineralkväve och omsätt-
ningen av kväve i marken som genererar
växthusgaser och inte som man kanske
först tror förbränning av diesel vid kör-
ning med traktor. Ett kilo vitt bröd gene-
rerar drygt ett kilo koldioxidekvivalenter.

Maten vi äter står för nära en fjärdedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. 
Den största delen kommer från primärproduktionen det vill säga växtodling och
uppfödning av djur.

Ett intensivt arbete pågår nu på många håll med att ta fram fakta om olika livs-
medels klimatpåverkan, och utveckla en klimatmärkning, som kan underlätta kon-
sumenternas val. Här är en lägesrapport.

olika växthusgaser har olika förmåga att reflektera den vär-
mestrålning som jorden sänder ut. För att få en siffra på varje
produkts klimatpåverkan omvandlas utsläppen av olika
ämnen till motsvarande mängder av vår viktigaste växthusgas,
som är koldioxid. Måttet man får kallas koldioxidekvivalenter.
Genom att lägga ihop koldioxidekvivalenterna för de olika växt-
husgaser livsmedlen släpper ut under sin livscykel får man
fram ett jämförbart mått.

Emissionsfaktorerna för de viktigaste växthusgaserna när 
det handlar om livsmedelsproduktion är:
1 kg koldioxid (CO2) = 1 kg koldioxidekvivalenter (CO2-ekv)
1 kg metan (CH4) = 25 kg CO2 ekv
1 kg lustgas (N20) = 298 kg  CO2 ekv 

GEMENSAMT MÅTT

med kyckling

CER01s04  08-03-17  07.35  Sida 4



idétidskriften C nr 1   2008 5

BASRÅD
handla när du ändå har vägar-
na förbi affären. Låt bilen stå så
ofta du kan.
ät mindre kött. Välj om möj-
ligt kött från djur som gjort nytta
utöver att ge oss kött.
följ den svenska odlingssä-
songen; färska grönsaker på
sommaren, frukt och bär på
hösten och rotfrukter på vintern.
köp så närproducerat som
du kan för att minska transpor-
terna.
ät upp allt som du köper hem.
använd vattenkokare och
mikrovågsugn när det fungerar
för maträtten.

laga mycket mat om du
använder ugnen eftersom upp-
värmningen drar mycket el.
välj ekologiska produkter. De
har producerats utan konstgöd-
sel och kemiska bekämpnings-
medel som är energikrävande
att framställa.
drick kranvatten istället för
flaskvatten.
köp mat med så lite förpack-
ningar som möjligt och undvik
aluminium som är energikrä-
vande att producera.

FRUKT OCH GRÖNT
välj hellre inhemska grönsa-
ker odlade på mark (rotfrukter,

Två forskare vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala, SLU, har samlat
ihop en rad råd för klimatsmarta matval. Det är Susanne Johansson,
som forskar på hållbar konsumtion och Johanna Björklund, som fors-
kar på hållbart lantbruk. Här följer ett urval tips att begrunda.

KLIMATSMARTA MATVAL

ännu finns ingen fullstän-
dig och fungerande klimat-
märkning någonstans. Men i
Sverige kommer troligen de
första produkterna att märkas
under 2008.

Den brittiska livsmedels-
kedjan Tesco var först ut med
att i början av 2007 meddela
att man tänkte märka alla sina
produkter med hur mycket de
bidrar till växthuseffekten.
Hittills har Storbritannien,
Schweiz och Sverige kommit

längst med att utveckla kli-
matmärkning.

I Sverige är det organisatio-
nerna Krav och Svenskt Sigill
som håller på att utveckla ett
regelsystem.  

det blir en så kallad pro-
duktionsmärkning. Det inne-
bär att regler sätts upp, och
om en gård  eller produk-
tionsanläggning  uppfyller
dessa, får alla produkter som
kommer därifrån märkas. Ett

kriterium är att produkten
även uppfyller kraven för
odling enligt Krav eller
Svenskt Sigill.

Målet är att de klimatmärk-
ta produkterna ska ha 25 pro-
cent lägre emissioner än en
referensprodukt inom samma
kategori.

motsatsen till produk-
tionsmärkning kallas pro-
duktmärkning och innebär att
varje produkt studeras i ett

livscykelperspektiv för att få
ett värde på produktens kli-
matpåverkan. 

Den märkning som utarbe-
tas i Storbritannien av organi-
sationen Carbon trust är av
produktmärkningstypen.

Utvecklingen görs i samar-
bete med bland annat BSi,
British Standards institute
och målet är att ta fram en
internationellt accepterad
standard.

MÄRKNING PÅ GÅNG

ärtor, bönor och vitkål) än grön-
saker från oljeuppvärmda växt-
hus.
om du handlar importerat
välj hellre produkter som rest
med båt eller tåg och undvik
flygtransporterat.
odla örtkryddor hemma i
fönstret istället för att köpa växt-
husodlade örter.

RIS, GRYN, POTATIS
ersätt ris med matvete, korn-
gryn och andra svenska sädes-
slag. Ris odlas i huvudsak på
vattentäckta fält som avger
metangas, en av de stora
utsläppskällorna.
välj ekologiskt odlad potatis.
Vid konventionell odling
används ofta mycket kemiska
bekämpningsmedel.

KÖTT OCH FISK
ät nötkött från mjölkkor och
deras kalvar som fötts upp på
bete och grovfoder.
köp inälvsmat och kött från
djurens framdelar (till exempel
bog och bringa) för att äta upp
alla delar. Vi importerar mycket
bakdelskött som medför trans-
porter som ger upphov till onö-
dig klimatpåverkan.
välj ägg från frigående höns
som får vara ute.
välj i första hand svensk in-
sjöfisk (till exempel Hjälmare-
gös år miljömärkt) eller fisk från
kustnära fiske. Sill, sej, skarpsill,
flundra, musslor och hummer är
bra val.

källa: upsala nya tidning
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En nyttig 

energikick

FLAP JACK
På det hälsoinriktade sk

olcaféet 
säljer 

man varken knallgröna 

dammsugare, c
hoklad elle

r sm
ågodis. Is

tället h
ar en

 energirik, exotiskt 

kryddad havrekaka blivit en
 riktig storsäljare.

– Jag käkar Flap Jacks varje
gång jag har pengar. De har
en väldigt speciell smak och
är inte så jättesöta. Jag har
just fått receptet av Jeanette
och tänker dra ihop några
polare och baka dem
hemma, säger Kattie Gus-
tafsson, 16, som bänkat sig i
sin favorithörna, längst inne
i Hälsoteket. 

JAG KÄKAR FLAP JACKS
VARJE GÅNG JAG HAR 
PENGAR. DE HAR EN VÄLDIGT
SPECIELL SMAK OCH ÄR INTE
SÅ JÄTTESÖTA

”
”
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A V J E A N E T T E  B E R G E N S T A V  F O T O P A T R I K  B E R G E N S T A V

t Det är lunchrast på Nordlyckeskolan i
Torslanda i nordvästra Göteborg. I Häl-
soteket pågår rafflande matcher vid fot-
bollsspel och biljardbord. I baren är det
trångt. Där kan högstadiebarnen beställa
frukt, mackor och yoghurt över disk.
Däremot är läskedrycker, godis och små-
kakor bannlysta. Den som är sötsugen
väljer en Flap Jack - en knaprig havrekaka
smaksatt med bland annat kanel, ingefära
och honung. 

– Det är visserligen socker i Flap Jacks,
men som alternativ till geléråttor och slis-
kiga kondisbitar tycker jag att de är jät-
tebra, säger Hälsotekets föreståndare Jea-
nette Johansson, 46. 

– Eleverna kan förstås handla vad de
vill i affären på rasten, men de accepterar
att de inte får äta sötsaker här inne. Jag
värnar ju om deras hälsa och det tror jag
faktiskt att de uppskattar.  

Idrott och hälsa
När Nordlyckeskolan, vars inriktning är
idrott och hälsa, öppnade för fem år sedan
fick Jeanette i uppdrag att ansvara för Häl-
soteket, en sundare typ av skolcafé. Det
viktigaste på menyn anser hon är frukt,
yoghurt och nyttiga smörgåsar: 

– Vi har en grov baguette med pålägg
och grönsaker. Den är inte så stor, men den
känns ganska lyxig och kostar bara en tia.
Ibland kan vi erbjuda hembakat också.
Dessutom ska det alltid finnas tillgång till
frukt och yoghurt.

Helst skulle Jeanette se att ungdomar-
na drack mer vatten, men där har hon
gått bet. I baren serveras mineralvatten
och en lightdryck som tandsköterskan
rekommenderat. 

– Bland de äldre tjejerna har det blivit

trendigt att dricka te med honung i höga
glas. Det tycker jag är värt att uppmunt-
ra så jag har precis beställt ekologiskt
odlat Chai-te. Kaffe, däremot, tycker jag
att de kan vänta med, säger Jeanette.

Godisalternativ
Ett par undantag som bekräftar nyttore-
geln har man gjort. Glass säljs efter lunch
och den smarriga fredagskakan är upp-
skattad bland eleverna. Annars har de
knapriga och energirika Flap Jacksen bli-
vit något av Hälsotekets signum och det
är faktiskt Jeanettes mammas förtjänst: 

– Jag är realist och insåg från början
att jag måste kunna erbjuda ett alternativ
till vanligt fikabröd och godis, när sötsu-
get sätter in. Då fick jag receptet på Flap
Jacks av min mamma. Vi provbakade
och det blev succé direkt! 

Det är kockarna i skolans kök, prisbe-
lönta för sin goda skolmat, som står för
bakandet. 

– De har ett tajt schema men de bakar
så ofta de hinner. De är väl medvetna om
att ungarna nästan tjatar hål i huvudet
på mig om Flap Jacksen är slut, ler Jea-
nette.

Receptet sprids
Även lärare och föräldrar efterfrågar en
knaprig havreruta, då och då. Och ele-
verna har på eget bevåg börjat baka dem
hemma så numera har Jeanette alltid en
bunt recept liggande. 

– Men jag blev ganska förvånad när
jag blev uppringd av en kvinna från
Stockholm som ville ha receptet. Att
hon, på andra sidan landet, hade hört
talas om dem av bekantas bekanta och
ville baka dem till sitt skolcafé var för-

Flap Jacks har blivit en uppskattad specialitet i
Hälsoteket, där det i övrigt finns frukt. mackor och
yoghurt.  Jeanette Johansson är föreståndare.

Elevvärdarna Mattias Callander, 15 och Denny
Tärnhall, 15, serverar Flap Jacks för brinnande
livet. 

– De tar slut väldigt fort. De är goda och man
får snabbt lite extra energi, och det kan behövas. 

Det känns som om man får en liten energikick av
en Flap Jack. Jag brukar ta en när jag ska ha prov,
säger Stina Ottosson, 13 år.t
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FLAP JACKS
Till 64 rutor: 

8 dl cornflakes
8 dl havregryn
4 dl vetemjöl
3-4 dl kokosflingor
4 dl strösocker
2 msk vaniljsocker
3 msk kanel
1 tsk salt
1 tsk bikarbonat
2-3 msk riven färsk ingefära
300 gram smör
2 msk honung

1. Blanda alla torra ingredienser och tillsätt
riven ingefära. Smält smöret, rör ner honungen
och blanda det med de torra ingredienserna. 
2. Lägg ett bakplåtspapper i en långpanna.
Häll smulorna i pannan och pressa ner dem
till en fast och hård kaka (det är det som får
dem att hålla ihop och bli knapriga) Lagom
tjocklek får du om du gör kakan 32 x 32 cm. 
3. Grädda mitt i ugnen på 200 grader, cirka 20
minuter tills kakan är gyllene. Skär rutor
medan kakan är varm och låt rutorna kallna på
plåten. 

Receptet är lätt att variera genom att lägga i
exempelvis müsli, frön eller nötter (tänk i så
fall på allergirisken).

stås extra kul, tycker Jeanette och höjer
rösten för att höras. 

Allt fler elever droppar in och ljudni-
vån är hög. På Hälsotekets väggar, över
ett akvarium med små simmande grodor,
sitter information om ”den vita drogen
socker”, motionstips och en påminnelse
om att det finns gratis fluor i baren för
den som vill skölja. Just idag är niorna
Denny och Mattias, elevvärdar. Istället
för att ha lektioner står de bakom bardis-
ken och kränger äpplen, mackor och
glass. 

– Och så Flap Jacks förstås! De går åt
som smör. Jag har själv käkat en idag,
säger Mattias. 

Energikick före provet
– De är goda när man är lite sugen och de
funkar bra när man är hängig. Jag bru-
kar ta en Flap Jack för att få en energi-
kick före ett prov. Det kan behövas, tyck-
er Denny medan han häller upp te och
säljer ett äpple. 

Filip Granat i 9E räcker fram en
femma och plockar en Flap Jack ur glas-
burken. 

– Fem kronor är prisvärt, för den är
stor och ganska matig, tycker Filip. Han
avslöjar att han är en riktig Flap-Jack-
fan och en av dem som börjat baka hav-
rekakor hemma. 

– Jag åt min första Flap Jack när jag
började här i sjuan och jag har fortfaran-
de inte tröttnat. Det blir konstigt att inte
kunna köpa dem på rasterna på gymna-
siet. Om de har ett bra café så får jag nog
tipsa dem om receptet, säger Filip och
mumsar i sig de sista smulorna innan det
är dags att hasta iväg till nästa lektion.

Sjundeklassarna Linnéa Andersson, My Andresen och Stina Ottosson tar gärna en Flap Jack för att få lite
extra energi på rast eller håltimma. 

FINAL-LAGEN
Jägartjejerna från Jägarskolan i Kiruna.
Bambatrion från S:t Ilianskolan i Enkö-
ping.
Team Tullinge bestående av Banslätts-
skolan, Trädgårdsstadsskolan och
Eklidsskolan från Tullinge.
Lag ALGerna från Ljungstedts Gymna-
sium i Linköping.
Team Österåker från Rydboskolans kök
i Åkersberga.
Det vinnande laget får ett utbildnings-
stipendium som är en resa till den
schweiziska huvudstaden Bern. Där 
får de lära sig hur Europas modernaste
storkök fungerar.

de fem lag som ska tävla om att laga
Sveriges bästa skolmat har nu utsetts.

Den 22 april avgörs finalen på Gastro
Nord-mässan i Stockholm. Då ska
maten tillagas och provsmakas av en
jury bestående av bland annat kostche-
fer, barn från finalskolorna och kommu-
nala befattningshavare, totalt 45 perso-
ner. I juryn ingår också Kurt Weid,
grundaren av det moderna kocklandsla-
get och idag köksmästare på Axa Food-
service, Stephan Rössner, professor och
kostexpert samt Karin Lindén, ordföran-
de i Kost och Näring. 

Skolminister Jan Björklund är prisut-
delare.

i finalen lagar skolkockarna tre rätter från
recept för minst 100 personer där snitt-
kostnaden inte får överstiga 10 kronor per
portion. Näringsberäkning ingår också. 

En unik mattävling som ska arbeta för
höjd status för skolmaten, inspirera till
sunda maträtter samt verka för att mat-
kulturen i skolan tas på allvar.

initiativtagare och arrangör är Lant-
männen Axa Foodservice.

– Vi ser finalisterna som inspiratörer
för alla landets skolkockar. Deras insat-
ser och mod ger skolköket ett erkännan-
de och stärker statusen för de 15 700
skolkockar som varje dag serverar över
en miljon skolmåltider i Sveriges skolor.
Skolministerns engagemang är dessu-
tom ett mycket välkommer kvitto för
skolkockarnas viktiga arbete, säger Kurt
Weid, ansvarig för tävlingen hos Lant-
männen Axa Foodservice.

VEM LAGAR
BÄSTA 
SKOLMATEN?

t
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Mycket tyder på att kostfiber kan bli
nästa stora hälsotrend.

t Allt flera livsmedel laddas med kostfi-
ber för att säljas med hälsoargument.
Bröd och pasta får sällskap på fibertåget
av mejerivaror, juice och andra drycker.

Och nu handlar det inte bara om en all-
män rekommendation att äta kostfiber i
tillräckligt stor mängd. För bästa resultat
bör man välja olika fiberkällor beroende
på vad man vill uppnå.

Ett krångligt ord som betaglukaner
används flitigt i marknadsföringen och är
snart i var mans mun.

Lösliga fiber för hjärtat
I sädesslagen havre och korn finns höga
koncentrationer av lösliga kostfiber, så kal-
lade betaglukaner, som i tillräcklig mängd
kan sänka förhöjda kolesterolvärden.

De får marknadsföras med ett hälsopå-
stående på förpackningen som säger att
”en näringsriktig kost rik på betaglukan
kan bidra till sänkta kolesterolnivåer i blo-
det och därmed till minskad risk för hjärt-
kärlsjukdom”. Sedan 2006 får hälsopåstå-
endet användas för både korn och havre,
dessförinnan bara för havre.

För effekt behövs tre gram betaglukan
per dag.

En stor portion havregrynsgröt eller
havrekligröt var länge den säkraste betag-
lukankällan. 

Nu växer urvalet, nyligen lanse-
rades till exempel  Kornfiberflakes,
frukostflingor med en stor andel
betaglukaner.

Matkorn och Mathavre kan
ersätta ris i maten och bidra med
betaglukaner. 

Smarta fibrer för magen
Alla kostfiber är viktiga för att
mage och tarm ska fungera bra.
Men det är framför allt de olösliga
kostfiberna som håller magen
igång.

Vissa kostfiber fermenteras när
de når tjocktarmen och har pre-
biotisk effekt. Prebiotika stimulerar
bland annat tillväxten av probiotis-
ka (”goda”) bakterier i tarmen, och

kan bidra till att hålla balans i tarmen mel-
lan onda och goda bakterier.

Nyligen har Axa lanserat ett bröd med
prebiotiska kostfibrer, Smart&Gott. Brö-
det innehåller en specialblandning av
kostfiber med väldokumenterad prebio-
tisk effekt. 

Ett portionsbröd innehåller 8 gram kost-
fiber, varav 4 gram har prebiotisk effekt.

Mättare
Fibrer kan också påverka hur länge man
känner sig mätt efter en måltid. Nyligen
lanserades en fruktyoghurt, Yoggi &
3korn, med fibrer från hela korn av
havre, vete och råg, samt extra mycket
mjölkprotein. En studie har genomförts

som visar hur en frukost med
den fiberberikade yoghurten
påverkar mättnaden över dagen
jämfört med en vanlig yoghurt.
Resultatet är att man inte åt lika
mycket som då man ätit vanlig
yoghurt på morgonen.

Bröd och pasta med fiberberik-
ning och fullkornsprodukter hör
också till trenden med mer fiber-
rika livsmedel. I en fullkornspro-
dukt används hela sädeskornet,
även de yttre delarna där mycket
av kostfiberna sitter.

En speciell nisch är produkter
där man använder vit fiber, så att
brödet eller pastan ser ut som
vanligt, men ändå innehåller de
nyttiga fibrerna. 

A V  M A U D  L I N D B L Å

FIBERFEST PÅ 
KÖKSBORDET

STORT 
FÖRTROENDE 
FÖR GI OCH 
KOSTFIBER
GI har vunnit svenskarnas hjärtan 
i 2000-talets hälsorace. 

t 64 procent av svenskarna vet idag vad
GI innebär. Och hela 40 procent säger att
GI påverkar deras val av mat. År 2 000
var det bara 8 procent som kände till GI.

Det visar en ny attitydundersökning
från forskningsstiftelsen Cerealia FoU,
som bland annat har mätt kunskapen om
och förtroendet för spannmålsprodukter
och deras hälsovärden.

Här är fler resultat:
Förtroendet för att kostfiber är bra för
hälsan är oförändrat stort, omkring 95
procent har hållit med sedan undersök-
ningen startade år 2 000.

Och idag vet var tionde svensk faktiskt
vad betaglukaner är. Ingen imponerande
siffra, kanske, men ändå en rejäl ökning.
Vid tidigare undersökningar har siffran
legat mellan 0 och 5 procent.

Det mörka brödet fortsätter att klättra
uppåt på värdeskalan. 82 procent håller
idag med om att det är ”inne” att äta
mörkt bröd, medan vitt bröd tappar
mark. Från 33 procent till 22 sedan
2003.

Fullkornsprodukter är också ”inne”,
det håller hela 91 procent med om i den
senaste undersökningen.

Däremot har förtroendet för kolhydra-
ter totalt sjunkit något. Från toppnote-
ringen på 89 procent år 2 000 ligger siff-
ran nu och svänger strax över 80 procent.

Fiberrika alternativ.

Yoghurt med fiber.
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A V  I N G E R  E  P A L M

FÖRENINGEN SOM SKA 

RÄDDA HAVREN
År 2 000 odlade svenska bönder havre på 295 000
hektar. Sex år senare hade den odlade ytan sjunkit till
205 000 hektar, en minskning med nästan en tredjedel.

För att stärka havrens ställning både nationellt och
internationellt bildades Svensk Havre-förening.

t – Vi vill bryta den här negativa trenden.
Havre har unika egenskaper som andra
grödor inte har, säger Marcus Bräutigam,
forskare och projektledare för Svensk
Havreförening.

Marcus Bräutigam kallas för ”den svens-
ka havremannen”. Han lever med havre
dygnets alla vakna timmar. En av hans vik-
tigaste uppgifter är att marknadsföra den
högkvalitativa svenska havren genom att
stärka de svenska varumärkena utomlands

Sjunkande priser hotar den högkvalitativa svenska havren. Marcus Bräutigam leder Svensk Havreförening, som vill bryta den negativa trenden.
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betaglukan är en typ av löslig kostfi-
ber som finns naturligt i alla de
svenska sädesslagen. Den högsta
koncentrationen av betaglukan finns
i havre och korn. 

Betaglukan sänker kolesterolvär-
det i blodet och minskar blodsock-
ersvaret efter maten genom att bilda
en sorts gel. 

Gelen fångar upp gallsyra och för
den med sig ut i avföringen. Då
måste ny gallsyra bildas, vilket sker
genom att kroppen omvandlar
befintligt kolesterol till gallsyra. 
På detta vis minskas kolesterolet i
kroppen.

betaglukan påverkar även tarmens
mikroflora samt minskar problem
med förstoppning. Gelen som betag-
lukanet bildar fungerar som en bar-
riär som gör att nedbrytning och
absorption av andra näringsämnen i
tarmen tar längre tid. Kostfiber från
exempelvis havre gör även att mag-
säckstömningen och upptaget av glu-
kos fördröjs. Det ger en förlängd
mättnadskänsla.

De icke vattenlösliga fibrerna i
havre, som finns i kli, har så kallad
bulkeffekt i tarmen vilket innebär att
de håller magen i trim. Fiberrik kost
höjer blodsockret långsamt, ger en
ökad mättnads- och fyllnadskänsla,
minskat energiintag, samt minskat
energiutnyttjande av kosten och på
sikt minskad kroppsvikt.

fullkorn är spannmål där hela kär-
nan används, alltså även de yttre
delarna. Det tar lång tid för kroppen
att bryta ner fullkornskost vilket gör
att man bibehåller en jämn blodsock-
ernivå. 

Fullkorn kan även hjälpa till vid
viktminskning i och med att mätt-
nadskänslan behålls längre jämfört
med fiberfattig kost.

Havregryn är ett exempel på en
fullkornsprodukt.

kalvar får mindre problem med magen om de får starta med havre innan de får andra
sädesslag i sitt foder.  grisar får mindre magsjuka om de får foder med mer havre i.
värphöns blir mer harmoniska med viss andel havre i foderblandningen. 

Havre har en välbalanserad näringssammansättning, som passar både människor
och djur.

DE GODA 
FIBRERNA 
I HAVRE

men också genom att få fram mer pengar
till forskning.

Skandinavisk havre håller hög kvalitet.
Det nordiska klimatet i kombination med
ljuset gör att vi i Sverige kan odla havre av
absolut världsklass, och havre har under
lång tid varit en naturlig del av det svens-
ka odlingslandskapet. 

Havre har en välbalanserad närings-
sammansättning, som passar både män-
niskor och djur. GI-värdet är lågt och hela
havrekornet används i produkterna med
de goda hälsoegenskaper, som det inne-
bär. Dessutom tolererar glutenintoleranta
i regel ren havre. Förutom detta innehål-
ler havre vattenlösliga kostfibrer, så kalla-
de betaglukaner, som visat sig kunna
sänka kolesterolhalten i blodet.

1997 beslutade det amerikanska livs-
medelsverket FDA att tillåta hälsopåstå-
enden på produkter som innehåller lösli-
ga fibrer från havre.

Hälsopåståenden
Det hälsopåstående som får användas för
havre i Sverige är att havre minskar koles-
terolet i blodet.

Svensk Havreförening jobbar för att
samma hälsopåståenden ska gälla i alla
EU-länder.

Annika Hjerpe, Informationschef på
Svensk Egenvård, är en av styrelseleda-
möterna i Svensk Havreförening. Hon
säger:

– Det är ingen nyhet att man med häl-
sosam kost lever fler friskare och längre.
Havre är ett bra exempel på sådan mat
eftersom det minskar risken för hjärt- och
kärlsjukdomar. Att vi tar hand om oss
själva är också till glädje för andra, då
kan vi låta de som bäst behöver sjukvår-
den ta del av de krympande resurserna.

Över hälften av svenskarna har för
höga kolesterolvärden, vilket ökar risken
för hjärt- och kärlsjukdomar.

Sjunkande priser
Men trots havrens alla goda egenskaper
har det alltså under de senaste åren skett

en dramatisk minskning av den svenska
odlingsarealen. Den enskilt största orsa-
ken är förmodligen minskade EU-subven-
tioner för export till USA som medförde
sjunkande priser på havre.  

Korn och vete ger bonden ett avsevärt
högre kilopris. Havreföreningen vill få
upp priset på havre för att uppmuntra
bönderna att odla mer havre.

Fortsätter minskningen av havrearea-
lerna finns risk för att forsknings- och
utvecklingsarbetet kring havre helt
avstannar.  Det är ett allvarligt hot mot
hela den svenska havrenäringen.

Idén om en havreföring föddes under ett
internationellt havremöte i Finland 2004.
För att kunna starta en nordisk förening
krävdes det ett nationellt engagemang. I
juli 2007 blev därför Svensk Havreför-
ening formellt till. I dag har föreningen 15
medlemsföretag. Så småningom ska även
privatpersoner kunna bli medlemmar. 

– Vi ska ha en odlingstävling i sommar
där vinstsumman är 120 000 kronor. Det
hoppas vi ska få bönderna att odla mer
havre, säger Marcus Bräutigam.

I samband med Svensk Havreförenings
årsmöte i april hålls en minikonferens kallad
Havredagarna. Det blir en mötesplats för
dem som arbetar med havre inom odling,
forskning, spannmålshandel, foder- och livs-
medelsindustri. 

Årets huvudtalare är Brian Rossnagel från
Kanada som talar om havretrender i Nord-
amerika.

Vart fjärde år hålls en internationell hav-
rekonferens. I år hålls den åttonde konfe-
rensen i Minneapolis, USA.

VI VILL BRYTA DEN HÄR NEGATIVA
TRENDEN. HAVRE HAR UNIKA EGEN-
SKAPER SOM ANDRA GRÖDOR INTE
HAR
”
”
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En koststudie kräver sin logistik.
På Torsbergsgymnasiet i Bollnäs lagas all mat till

den studie om en nordisk kostportfölj för god hjärt-
hälsa, som tidigare presenterats i C. 

För eleverna på hotell- och restauranglinjen är det
en annorlunda matlagningsövning. 

t Försökspersonerna, 92 personer från
Bollnäs med omnejd är fördelade på två
grupper. Varje grupp äter specialkost
under sex testveckor och sin vanliga mat
under en lika lång kontrollperiod. Under
testveckorna får de all mat – frukost,
lunch och middag, sallad, bröd och mel-
lanmål från projektet. 

Tisdag och fredag eftermiddag är det
hämtning. Då ska väskorna med matlå-
dor vara packade och klara.

Tillagningen måste ske exakt efter
recepten. Det finns ingen plats för höft-
ning eller personliga initiativ när det gäl-
ler till exempel smaksättning. Allt är
exakt beräknat för att resultatet av studi-
en ska ha ett vetenskapligt värde.

– Det är intressant forskning och en kul
utmaning för eleverna, säger Håkan
”Boris” Höglund, kock och lärare på
Torsbergsgymnasiet. De får sätta upp en
hel produktionslinje, ansvara för hela
kedjan från tillagning till paketering av
maten och se till att allt blir rätt.

– Maten är god, fast för lite salt för min
smak. Jag ser vardagstanken i det hela.
Att äta bra produkter med rätt fibrer och
rätt fett så att man får bra balans i krop-
pen och slipper bli sjuk.  

Syftet med studien är att undersö-
ka om en modern nordisk kost kan
skydda mot hjärtsjukdom.

Basen är den nutritions-livsme-
dels- och receptprofil, som pro-
jektledaren Viola Adamsson, Lant-
männen Food R&D satt samman till
en kostportfölj med nordisk identitet.
Tillsammans med Viola Adamsson ansva-
rar Anna Reumark  för recept och matlag-
ning.

Modern husmanskost
Man jobbar med en treveckorsmatsedel.
42 olika lunch- och middagsrätter
har tagits fram.

Vi läser på matsedeln:
grön kålpudding, korv
stroganoff på nor-
diskt vis, pölsa
noveau, lax med
lingontäcke, vitkål
med drottningdres-
sing. 

– Maten ska
kunna klassas som
husmanskost,
berättar Anna
Reumark, Lant

MATEN SKA KUNNA KLASSAS
SOM HUSMANSKOST FAST DET ÄR EN
MODERN HUSMANSKOST. INGET
STABBIGT ELLER FETT UTAN NYTTIG,
FRÄSCH OCH GOD MAT AV NORDENS
RÅVAROR

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

”
”Tisdag och fredag packas väskorna med mat för tre eller fyra dagar.

Mellanmålsalternativ.

Anna Reumark
ansvarar för
recept och 
matlagning.
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männen Food R&D. Fast det är en modern
husmanskost. Inget stabbigt eller fett utan
nyttig, fräsch och god mat av nordens
råvaror.

Kostfiber och bra fett
Mycket kostfibrer, både lösliga och olös-
liga, god fettkvalitet och lite salt är några
av kraven i den nutritionsprofil, som ska
åstadkomma hälsoeffekten med maten.

Det uppnår man bland annat genom att
använda mycket Matkorn och Mathavre,
servera fisk ofta, använda rapsolja, som
innehåller fleromättat fett, i matlagning-
en, använda lite salt samt servera mycket
baljväxter, grönsaker och frukt.

Efter ett par veckors invänjning med
havregrynsgröt består frukosten av gröt
på enbart havrekli för att komma upp till
de tre gram betaglukaner per dag som
behövs för en kolesterolsänkande effekt.
På frukostmackan ligger antingen sill,
makrill eller kalkon. 

Till mellanmål finns frukt, mandlar och
en speciell skorpa, som är rik på betaglu-
kaner. Får ätas med lite bordsmargarin
(Becel) och 1/2 msk marmelad.

Mat med volym
Till varje måltid ingår både tillagade
grönsaker och råkost samt bröd. Lunch-
och middagsrätterna innehåller omkring
400 kcal. 

– Det är mat med stor volym, berättar
Anna Reumark. Vi vill att försöksperso-
nerna ska äta upp sina portioner mat.
Den som inte blir mätt kan få mer eller ta
en extra brödskiva. Men det är fler som
tycker att de blir väldigt mätta. 

Den låga salthalten i maten är ovan till
en början, men efter någon vecka har
smaklökarna ställt in sig och försöksper-
sonerna börjar upptäcka och uppskatta
andra smaker.

Försöksmaten innehåller lite mejeri-
produkter och inte särskilt mycket sås.
Istället har man experimenterat med rot-
fruktsröror som tillbehör. Dressing med
lingon eller blåbär och smaksättning med
exempelvis dill och pepparrot ger en sär-
skilt nordisk touch åt maten.

ALEXANDER 
LÄR SIG MYCKET
OM KOST
alexander Jajakody, 20, är en av de
elever som gör sin praktik genom att laga
mat till koststudien. Han går tredje året
på restauranglinjen och i vår är han färdig
med sin utbildning.

– Det är kul och spännande att laga
mat till kostprojektet. Vi får både laga
maten, portionera och lägga upp, och sen
packa väskorna.

– Man lär sig mycket om kost genom
att vara med här. Maten är god, tycker
jag, vi äter den ju varje dag.

Alexander gillar att han får följa maten
hela vägen från tillagning till att packa
matväskorna.  

förskolepedagogen Monica Spinnars,
60, är en av försökspersonerna i koststudi-
en i Bollnäs. Hon har två veckor kvar av sin
sexveckorsperiod med försöksmaten när C
pratar med henne.

– Jag är en väldigt frisk person, berättar
Monica. Men jag har lite förhöjt kolesterol-
värde, och jag tycker att det vore så skönt
om jag kunde sänka det genom att ändra
på kosten och slippa mediciner. Därför
sökte jag till den här studien.

– Nu efter fyra veckor ska vi väga oss
och sen när försökstiden är slut så tas alla
värden, som vi tog innan. Det ska verkligen
bli spännande att se om de ändrat sig. Jag

vet redan att jag gått ner två kilo.
Monica tycker att maten är OK, en del är

jättegott, annat sisådär. 
– Det är ju ganska annorlunda mot vad

man äter annars.
Vissa delar av matsedeln kommer hon

definitivt att behålla.
– Frukosten med gröt av havregryn eller

havrekli är jättebra. Den kommer jag att
fortsätta med. Och så har jag kommit in i
att äta mer grönsaker och frukt. Mandlar är
inte så dumt att tugga på och man blir väl-
digt mätt av mathavre. En väldigt bra sak är
också att mitt godissug alldeles försvunnit.

Monica Spinnars hämtar sin matväska med måltider för tre dagar.

GODISSUGET HAR FÖRSVUNNIT

Eleverna lagar maten, portionerar och paketerar.

Alexander Jajakody kollar de nordiska bönbiffarna
i ugnen.
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NORDISK RÅKOST
8 portioner
300 g vitkål
4 morötter
1/2 purjolök
1/2 röd paprika
1/2 grön paprika

dressing
0,2 dl socker
0,2 dl rapsolja
0,2 dl äppelcidervinäger
0,5 tsk salladskrydda
peppar

Riv vitkål och morötter. Strimla purjolök, röd och
grön paprika. Blanda. Rör ihop dressingen i en
kastrull på svag värme och häll över salladen.
Salladen håller sig ungefär en vecka i kylen under
förutsättning att den är väl täckt.

BLÅBÄRSDRESSING
4 portioner
1/2 dl frysta blåbär
2 msk vitvinsvinäger
1/2 dl rapsolja
1 msk pressad citron
2 tsk flytande honung
svartpeppar
vatten

Blanda blåbär, vinäger, rapsolja, citronjuice och
honung med hjälp av en mixerstav. 
Smaka av med svartpeppar. Tillsätt vatten om det
behövs.
Blanda dressingen med förslagsvis med riven vit-
kål och servera. Satsen räcker till 600 gr.

HET MOROTSGRYTA 
MED FULLKORNSPASTA
4 portioner
5 st morötter
2 gula lökar
2 vitlöksklyftor
2 msk rapsolja
5 dl vatten
1/2 tärning grönsaksbuljong (med låg salthalt)
3 msk aivar relish
svartpeppar
1 tsk seltin
280 g okokta fullkornsmakaroner
280 g haricots vertes

Skala och grovriv morötterna. Skala och finhacka
lök och vitlök. Fräs morötter, lök och rapsolja i en
kastrull. Häll på vatten och tillsätt buljongtärning.
Koka grönsakerna mjuka under lock, cirka 10 min.
Vispa till puré eller använd stavmixer. Tillsätt aivar
relish. Späd med mera vatten om det behövs.
Smaka av med peppar och seltin.
Koka pastan enligt anvisning på förpackningen.
Låt bönorna, skurna i bitar, koka med den sista
minuten. Servera pastan med morotsgrytan.

NORDISKA BÖNBIFFAR
4 portioner
400 g kidneybönor
1 ägg
1 dl purjolök
2 msk persilja
125 g keso
2 msk fransk senap

Mixa kidneybönor och ägg till en slät massa.
Blanda purén med finhackad purjolök, persilja
och keso och smaksätt med kryddor och senap.
Tillsätt vetemjöl och låt svälla i ungefär 10 minu-
ter. 
Forma till 8 biffar och stek dem på medelvärme i
rapsolja. Koka mathavre enligt anvisning på för-
packningen. Servera mathavre och morotsmos
till bönbiffarna. 

MOROTSMOS
4 portioner
4 morötter
1–2 klyftor vitlök 
1 färsk röd chili
1 tsk seltin
1 krm spiskummin
1 krm paprikapulver
2–3 msk vitvinsvinäger 
2 msk rapsolja

Skala morötter och koka dem i vatten. Skala vit-
löksklyftorna. Dela chilipepparfrukten och ta ur
kärnor och de vita väggarna. Blanda morötter,
chilipeppar, vitlök, seltin, spiskummin, paprika-
pulver, vitvinsvinäger och rapsolja i en matbere-
dare och mixa till en jämn smet. För en lösare
konsistens, droppa i hett vatten.

2 msk socker
1 tsk seltin
svartpeppar
2 msk vetemjöl
2 msk rapsolja
140 g okokt mathavre 

Het morotsgryta 
med fullkornspasta.

Nordiska bönbiffar med morotsmos.

Recept
med 

nordisk
smak

Recept
med 

nordisk
smak
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t – Det är spännande att se att barnens
recept innehåller helt nya smaker, långt
borta från sylt och grädde, säger Christi-
na Möller, juryns ordförande.

Nära 100 skolklasser från hela landet
har varit med och tävlat i matlagningstäv-
lingen Barnens Egen Matskola.  Årets täv-
lingsuppgift med temat ”Flippa en pann-
kaka” var att lära sig mera om svenska
råvaror, skapa ett nytt recept och laga den
godaste pannkakan. Tävlingen vill väcka
matlust och intresse för matlagning.

En råvaruskola med fakta om ägg,
mjölk, mjöl, näringsinnehåll och tillag-
ningstips har funnits som stöd för eleverna.

– Det är jättekul att tävlingen lockat så
många elever från hela landet. I år märker
vi framförallt en ökning av deltagare från
västra Sverige, säger Ami Hovstadius som
startade projektet för fyra år sedan till-
sammans med Anna Lind Lewin.

De tidigare tävlingarna har handlat om
potatismos och köttbullar.

– Vi vill välja mat som alla tycker om.
Det ska bara vara roligt och lustfyllt att
delta, säger Ami Hovstadius.

Många skolämnen
– En hel rad skolämnen har blivit involve-
rade när vi jobbat med tävlingen, berättar
Ann-Cha Edenfeldt, lärare för klass 6a på
Rösjöskolan i Sollentuna. Hemkunskap
och matte förstås, för att mäta och räkna
om recept. Men också musik, bild och
slöjd när vi gjort en sång, tecknat och sytt
förkläden. Alla har skrivit dikter och
berättelser och vi har gjort en presentation
som ligger på skolans hemsida. 

– Alla elever har också lärt sig om ägg,
mjöl och mjölk och vi har pratat om eko-
logi och miljö under arbetets gång.

– Själva tävlandet har hjälpt till att öka
sammanhållningen och vi-känslan i klas-
sen.

I år kombineras tävlingen med Coops
Lilla Änglamarkspris, där deltagarna ska
skapa en pannkaksmåltid med fokus på
miljö, hälsa och ekologi. Målgruppen är
densamma men de två tävlingsgrenarna är
helt separata.

Finalen avgörs på Operakällaren i Stock-
holm. 

PANNKAKORNA
När eleverna i alla Sveriges fjärde- till sjätteklasser fick tävla med sina godaste
pannkakor – då hände det spännande saker på laggarna.

I de tre finalrecepten finns äpple och fläsk, quinoa, falukorv och päronsalsa.

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

Att laga pannkakor är mer än hemkunskap. Många skolämnen kan vara med.
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FALUKORVPANNKAKOR
Av Nygårdsskolan, 5b, Billdal
tävlande elever: Anna Erixon, Elvira Erixon,
Alma Tallborn
lärare: Margareta Svedung

2 ägg
5 dl mjölk
2 dl mjöl
1 msk vetekli
2 dl falukorv
skivade körsbärstomater

Knäck äggen i en bunke. Lägg i mjölet. Häll i
hälften av mjölken i bunken. Blanda till en klimpfri
smet. Lägg i vetekliet. Häll i resten av mjölken.
Blanda. Skär korven i små bitar. Häll smeten i
stekpannan och strö över korv. Vänd, stek, klar!!!
Servera med skivade körsbärstomater. 

RÖSJÖPANKIS
Av Rösjöskolan, 6a, Sollentuna.
matlagare: Sara Åström, Malin Claesson, Saga
Ahltin Sandberg. lärare: Ann-Cha Edenfeldt 

1 dl grahamsmjöl
3 dl vetemjöl
4 krm salt
8 dl mjölk
4 ägg
150-200 g magert bogfläsk
1 rivet äpple 
margarin till gräddning 

Skär fläsket i små bitar, stek det i pannan och lägg
det på en tallrik. Skala äpplet och riv det. Blanda
mjöl och salt i en bunke. Häll i 1 dl mjölk och vispa
tills du får en slät smet. Häll i resten av mjölken och
äggen, vispa! Sätt på pannkakslaggen och låt den
bli riktigt varm. Lägg i en klick smör, låt det börja bli
brunt. Häll i cirka 1 dl smet. Lägg  på 2 msk fläsk
och 2 msk rivet äpple, krydda med lite kanel. När
smeten stelnat, vänd pannkakan och låt den steka
lite till. Servera med keso blandat med lingonsylt. 

Av Sturebyskolan, 5a, Enskede
tävlande elever: Stephanie Algotsson,
Hanna Arvidsson, Sara Fingal
lärare: Inger Lissert och Kerstin Dahlin

2 dl vatten
1 dl Risenta Quinoa KRAV
1/2 tsk grönsaksbuljong
1 krm gurkmeja

Skölj quinoan med hett vatten i en sil. 
Koka quinoan med vatten, grönsaksbuljong
och gurkmeja i 12-15 minuter. Fluffa upp 
quinoan med en gaffel. Låt quinoan kallna. 

quinoapannkaka
3 ägg ekologiska
4 dl mjölk ekologisk
1 1/2 dl vetemjöl ekologiskt
2 msk smör och rapsolja
1 1/2 dl förkokt quinoa krav

Vispa ägg, mjölk och vetemjöl till en klumpfri
smet. Blanda i quinoan. Droppa några droppar
av smör och rapsolja i en plättpanna. Grädda
pannkakan. 

päronsalsa
2 päron, svenska
1 msk pressad citron, ekologisk
1/2 dl vatten
1/2 dl socker, ekologiskt
1/2 msk saft av färsk riven ingefära
Färsk mynta
1 dl mezeyoghurt

Skala och dela päronen i bitar. Blanda citron,
vatten och socker i en kastrull och låt det få ett
uppkok. Lägg i päronbitarna. Tillsätt saften av
riven ingefära och garnera med hackad mynta. 

Servera quinoapannkakan med päronsalsa. 
Toppas med 1 tsk av mezeyoghurt. 

SOLGUL FRASIG QUINOAPANNKAKA 
MED PÄRONSALSA OCH MEZEYOGHURT

Barnens 
egna
recept

Barnens 
egna
recept

Det här 
receptet vann

finalen.

senaste nytt
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A V V I K T O R I A  M Y R É N   

t Theodor Kallifatides skrattar när jag
ställer frågan om det finns några likheter
mellan att baka bröd och att skriva.

– Ja, när du säger det kan jag se en lik-
het, för med brödet är det samma sak som
med texten. Du kan ha ett kompakt bröd
med fullkorn och råg, ett bröd du måste
såga dig igenom. Och det finns det luftiga
brödet som du lätt kan bryta av. 

– Ja, jag tycker bäst om det luftiga brö-
det, jag tycker om när det är stora jäshål
inuti brödet, säger han.

Vi har precis pratat om hans skrivande,
om att hans texter är läsvänliga men säl-
lan tunga och han har berättat hur han
gör: att han skalar av sina tankar och inte
skriver ner dem precis som de kommer i
huvudet. Skalar av, om och om och om
igen.

– Jag försöker att inte överlasta texten
därför att dels blir texten jobbigare att
läsa, men framför allt blir den oskön.
Skönheten i texten är väldigt nära kopp-
lad till enkelheten. Det ska gå att läsa högt
utan problem och det ska finnas musika-
litet och rytm i texten, säger han.

Enkelheten är nyckeln. Precis som när
det gäller bröd.

En skön rutin
I hans senaste bok, Mödrar och söner,
beskriver han hur hans mamma bakar en
kaka som kallas ”kourambiedes” och
som ”förlänat henne odödlig ära”.
”Ingen som har smakat på mina kouram-
biedes har glömt dem” säger hans
mamma i boken. Kanske var det just de

kakorna som fick Theodor Kallifatides
att börja baka, jag vet inte, det var i varje
fall ett av hennes många kakbak i Grek-
land som gav honom inspirationen att i
vuxen ålder ge sig hän. 

– Hon satte igång och bakade kakor
när jag var där. Det var flera,
flera år sedan. De blev jätte-
goda och jag tyckte inte att
det såg så komplicerat ut och
det är det inte heller. Men hela
huset doftar gott och när man
tar ut brödet och smakar på
första skivan och den är fort-
farande varm och man breder
smör på… Det kan rädda en
hel vecka, säger han.

I stort sett varje lördag,
efter att han har läst tidning-
en och druckit sitt kaffe sätter
han i gång.

– Det har blivit en mycket
skön rutin. Det tar tre timmar allt som
allt, inklusive att jag gör i ordning efter
mig och så får jag en limpa som jag går
med till barnbarnen. Det talas om farfars
bröd, det blir ett extra plus, det finns
många poäng att hämta där.

Apelsindoft
Proportionerna varierar men han bakar
alltid sina limpor på råg-, graham-, majs-
och vetemjöl. Sedan tycker han om att
stoppa i något extra, som havrekross,
rågkross, solroskärnor, sesamfrön, oli-
ver… eller tunt skivade apelsinklyftor. 

– Det smakar fantastiskt, säger han om

apelsinklyftorna och berättar sedan om
sin barndoms vintrar när huset värmdes
upp genom öppna kaminer som det brann
kol i.

För att motverka den obehagliga luk-
ten av kolet lade hans morföräldrar ofta

apelsinskal på kolbädden,
eller droppade lite apelsinsaft. 

– Så jag tänkte att jag kan-
ske skulle pröva apelsiner i
brödet och det funkade allde-
les utmärkt. Du kan göra vad
du vill, men även här – som
med texten – gäller det att inte
blanda allt på en gång.

Hans bästa tips är att inte ha
bråttom och snegla på klock-
an utan låta degen jäsa ifred.
Samt att snåla med mjölet.

– Det är viktigt att inte ha
för mycket mjöl, du måste lära
dig att baka med luftiga degar,

det är ett vanligt nybörjarfel att man gör
en för bastant deg och då orkar den inte
upp.

Det han gillar med brödbaket, förutom
den rena avkopplingen, är att resultatet är
så pass påtagligt.

– Ofta arbetar jag med saker på längre
sikt, jag påbörjar en roman 2007 som
kanske är klar 2008. Men brödet är klart
på tre timmar, av samma anledning gillar
jag att diska. Du kan ha ett berg av disk
men du får din belöning ganska snabbt. 

I bästa fall dröjer sig också doften av
nybakat bröd kvar en hel dag, dessutom
får han ta del av andras glädje när de äter

BRÖD
– NYCKELN ÄR ENKELHET

Nästan varje lördag i tjugo år har han bakat fyra limpor – en till barnbarnen och 
tre till det egna hemmet. Författaren Theodor Kallifatides kallar det för terapi, 
och precis som hans böcker, vill han att bröden ska vara – lätta och luftiga, men
med innehåll!
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hans bröd, plus att han vet precis vad som
är i brödet, och så är det billigt.

– Det är inga stordåd, det är inte som
att få Nobelpriset, men jag får lilla Nobel-
priset varje lördag, säger han och skrattar.

Han konstaterar att det är en del av en
filosofi han har ärvt av sina föräldrar – att
det är de enkla sakerna som är bestående,
precis som det är de enkla meningarna
som är vackrast.

– Att njuta av att baka och att njuta av
att dricka kaffe, det är en konst. Om man
skulle vara olycklig för alla gånger man
inte fått dricka champagne, då skulle man
ha att göra, säger Theodor Kallifatides. 

Ett liv utan att skriva
I år fyller han 70 år och i höst kommer
hans 39:e bok. Skrivkramp har han aldrig
plågats av, tvärtom, han beskriver det
som ett slags permanent havandeskap, att
knappt har han hunnit avsluta en bok för-
rän nästa har börjat växa i honom.

– Jag har skrivit mycket, det medges,
men jag börjar också skönja slutet. Jag
tycker inte att jag kan hålla på hur länge
som helst.

Även om drömmen någonstans hand-
lar om att skriva till döddagar så försöker
han samtidigt vänja sig vid tanken på att
det kommer att ta slut.

– Jag har förberett mig för ett liv utan
skrivande. Jag kan ju alltid läsa andras
böcker, ta hand om mig själv, dricka mitt
kaffe, baka mitt bröd, röka min pipa och
se mina barnbarn växa upp, säger han.

JAG TÄNKTE ATT JAG KANSKE 
SKULLE PRÖVA APELSINER I BRÖDET
OCH DET FUNKADE ALLDELES
UTMÄRKT. DU KAN GÖRA VAD DU
VILL, MEN ÄVEN HÄR – SOM MED
TEXTEN – GÄLLER DET ATT INTE
BLANDA ALLT PÅ EN GÅNG

”

”
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femtontalet romaner har hon
skrivit och i så gott som alla finns
bröd med i historien. Författaren
Vibeke Olsson skriver om hung-
erhallucinationer och längtan
efter riktigt bröd i romanen
Molnfri bombnatt om andra
världskriget, i Skymningens
nådatid, är det soldaten i romar-
riket som nära döden längtar
efter bröd, en av livets enkla njut-
ningar. Och i Koltrasten i Tegnér-
lunden står brödet för omtanke –
man går med ett varmt, nybakat
bröd till den som har det tungt i
livet.

therese k agdlers roman Pro-
jekt Anaris (fjällfragment) hand-
lar om Jämtlandsfjällen, en stug-
värd och några fjällolyckor. En
kvinna arbetar ensam som stug-
värd i Anarisfjällen. Hon utsätts
för platsens och sin egen histo-
ria. Vad är egentligen ett minne?
Något man kommer ihåg eller
något man sätter ihop? Det
handlar också om bröd: 

Det är doften som är det
essentiella. Den som signalerar väl-
behag genom näsan upp till hjär-
nan. Att blicka på den jäsande
degen inger henne en förundrad
glädjekänsla. Att det kan vara så
enkelt att växa! Maktkänslan att
bearbeta, forma och knåda degen.
Att använda händerna till något
som blir något. Inte bara tankar
och funderingar utan något nyttigt,
livsnödvändigt. Bröd.”

älskad, saknad – Joyce Carol
Oates. Om änkan Mrs Gwen
Eaton som bor i ett idylliskt villa-
samhälle och sköter sin trädgård
med största stolthet. Brödbaket
är dagens höjdpunkt för denna
kvinna och självfallet bakar hon
brödet på det sätt som hennes
avlidne make ville ha det! Hon
lever ett inrutat och aktivt liv som
en dag får ett brutalt slut. Den
egentliga huvudpersonen i
boken är Gwens dotter Nicki. 

Jag sysselsatte mig med att
skrapa bort det gröna möglet från
cheddarosten och åt sedan små
ostbitar med smuliga stycken av
kärnmjölks- och pekannötbrödet.
För många år sedan hade mamma
försökt få mig intresserad av bak-
ning. Jag hade klagat över att det
tog så lång tid och mamma hade
sagt att det var det som var vitsen
med att baka, att det tar lång tid”.

En detalj är att på romanens
första sida berättas att brödre-
cepten som förekommer i boken
är hämtade ur breadcraft.

tecken till kärlek, en roman
av den norske författaren Jan
Kjærstad som kom ut på svenska
2003. De tecken den handlar om
är framför allt bokstäver. Bokstä-
ver som skön konst och som
metafysik. Huvudpersonen, Ceci-
lia, grafisk formgivare i Oslo, har
bestämt sig för att försöka att
skapa ett nytt typsnitt, där de
alfabetiska tecknen som sådana
betyder lika mycket som eller

rent av mer än de ord de ska
bilda. Så möter hon sitt livs kär-
lek Arthur, en cellist som berättar
sagor som kan tävla med Shehe-
razades och bakar poetiskt bröd. 

Vem är du?” frågade jag, ryck-
te till på grund av intensiteten i
min egen röst. Jag hade oavsiktligt
talat om allt om mig själv för
honom. Men jag visste nästan ing-
enting om honom. 

”En historieberättare” sade han
och satte i gång med en absurd
berättelse baserad på ett östeuro-
peiskt recept på något som han
kallade Josef K.-bröd. Han avbröt
sig själv. 

”Jag orkar inte berätta den nu”,
sa han. ”Det är ett mörkt bröd och
en mörk historia”.

bröd, en roman av Eva Ström
om Elisa, som på vägen till ett
släktmöte i Californien hittar en
kvarglömd judisk kalender i ett
hotellrum. I den finner hon nam-
net på en rabbin och han blir den
osynlige och tyste lyssnare hon
behöver. 

Har jag berättat hur min mor
bakade? Hon bakade inte
honungskaka eller Kreplach. Hon
bakade bröd, skorpor och kanelbul-
lar. Hon bakade i en sorts ursinne,
hon gjorde nästan allting i ett över-
dådigt ursinne, som om hon på en
gång älskade och avskydde de syss-
lor som höll henne fången. Hon
hade ett sätt att bearbeta brödet
som om hon brottades med det,
som om hon slogs med något som
hotade att bli henne övermäktigt."

vecka 43 av Hanne Ørstavik. 
Solveig är nybliven doktor i litte-
raturvetenskap, hon lever ensam
och arbetar på universitetet.
Hennes syn på vad som är äkta
och sant styr mycket i hennes liv.
Det gäller såväl förhållandet till
litteraturen som till andra männi-

skor, och framför allt relationen
till den äldre, beundrade kollegan
Hilde. Samtalen mellan Solveig
och Hilde skapar en metalitterär
nivå i romanen. Men de är också
läsarens nyckel till Solveigs liv.
Solveig själv kan inte se sina
egna bevekelsegrunder, men lit-
teraturdiskussionerna låter läsa-
ren förstå varför hon agerar som
hon gör. I boken har Solveigs
brödbak en symbolisk betydelse.

i kerstin ekmans bok Häxring-
arna bakar Tora Otter sitt första
bak av limpor att sälja på torget
en vinternatt i ett källarrum. Tora
har nyss blivit änka, hennes små
pojkar sover uppe i lägenheten
tillsammans med en barnvakt.
Baket tar hela natten.

Hon var lite högtidlig till mods
när hon gick ner i källaren igen.
Det var mycket bröd, det var det
största bak hon hade sett. Nu
måste det ha jäst opp. Limporna
vilade tunga och runda i sina för-
djupningar i kuddarna. De hade
börjat spricka lite ovanpå. Det var
precis rätta tiden att börja grädda.
Hon la in lite ved, sopade ugnen
och satte för luckan. Sen tog hon
naggen. Nu skulle jag ha haft en
flicka, tänkte hon. Som mormor.
Nagga limpo du mens ja sopar
ugn, brukade Sara Sabina säga.

SKÖNLITTERÄRA BRÖDTIPS

”

” ”

”

”
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A V  B A R B R O  L A R S O N    F O T O E V A  W E R N L I D

KUBA
BULLAR UPPBULLAR UPP
Skådebröd och basföda – i Kuba spelar brödet
en huvudroll till både vardag och fest. Men 
formen är mer imponerande än innehållet.

KUBA
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t Vi räknar till sex sorters bröd på det
annars tämligen torftiga frukostbordet.
Besvikna konstaterar vi dock att samtliga
är bakade med ungefär samma ingredien-
ser. Vitt mjöl, vatten, flott (ister) och sock-
er. Mycket socker. 

Kubaner älskar allt som är sött. Inte så
konstigt kanske i ett land vars främsta
exportvara i generationer har varit socker.
De har till och med ett sockerministerium! 

Det råder stor pappersbrist på Kuba
och man får sällan någon påse till sitt
nyköpta bröd. Därför ser man överallt
folk bärande på bröd – och tårtor! Enor-
ma skapelser i osannolika färger som tur-
kos och orange och ofta med överdådiga
dekorationer. Skickligt balanserar man
sin tårta på uppsträckt arm genom folk-
vimlet på gatorna. 

Tårtor är extraknäck
Det är så vi träffar Castor och Roxanna,
där de kommer gående i snabb takt med
en elegant chokladtårta som blickfång.

– Det är jag som är bagaren, hon är

bara min assistent, säger Castor med ett
brett leende mot Roxanna.

I själva verket är de läkare båda två och
ska snart ge sig iväg till Angola för två års
tjänstgöring. Det är avfärden som ska
firas med goda vänner – därav tårtan.

Att Castor är bagare är dock inte helt
osant. En kubansk läkare tjänar omkring
200 kronor i månaden och det går inte att
leva på, ens på Kuba. Därför försöker alla
som kan dryga ut sin inkomst med sk con-
vertibla pesos, som är den valuta utlän-
ningar använder och som är värd 25
gånger mer än den lokala valutan. Cas-
tors extraknäck är tårtor!

– På en tårta som tar ett par timmar att
göra kan jag tjäna tio gånger mer än min
månadslön, förklarar Castor.

Tårta från staten
Tårtorna bakas av ungefär samma ingre-
dienser som det vanliga matbrödet, fast
med ännu mer socker. Det är stor skillnad
i kvalitet mellan olika tårtor. Bäst smakar
de som bakas av privatpersoner och säljs

”svart”. Där används riktigt smör, bra
mjöl, choklad och ibland grädde. Mjölk
och grädde är svårt att få tag på, men Cas-
tor bor i en liten by öster om Havanna och
kan köpa direkt av en bonde.

Sämst smakar de tårtor som bakas i
statliga bagerier och bland annat ges till
alla barn på deras födelsedag tills de fyller
tolv år. Rynkade näsor och grimaser är de
svar vi får när vi undrar hur dessa tårtor
smakar.  

De innehåller få naturliga råvaror utan
smakar syntetiskt av gelatin, marmelad
och hårdvispad äggvita som ersättning
för grädden.

Men de finare bagerierna i Havannas
centrum säljer också goda bakverk, fast
till priser som nästan inga kubaner har
råd med.

Bröd är basföda
Vanligt matbröd däremot smakar i stort
sett likadant överallt. Den märkliga, lite
svampiga konsistensen beror på att man
använder både jäst och bakpulver. Bak-

DET RÅDER STOR PAPPERSBRIST PÅ
KUBA OCH MAN FÅR SÄLLAN NÅGON
PÅSE TILL SITT NYKÖPTA BRÖD.
DÄRFÖR SER MAN ÖVERALLT FOLK
BÄRANDE PÅ BRÖD – OCH TÅRTOR! 

Varje gata har flera ”hål i väggen” där man säljer smörgåsar och läsk.
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pulver påskyndar jäsprocessen, anser
man.

Bröd är definitivt en basföda och det
man förlorar i innehåll tar man igen i
form; det finns otaliga varianter: vridna
caritos (”fluga”), runda rosquillas, pan
perro (”hundbröd”), pan de Gloria över-
strött med socker, långsmala pan de flau-
ta (”flöjtbröd”)  osv…

Det finns faktiskt även en sorts tunt,
hårt, vitt knäckebröd – däremot inget
mörkt bröd alls. Bröd utan pålägg kallas
helt sonika pan lengua, ”bröd för tung-
an”. Men färdiga smörgåsar är den allra
vanligaste lunchmaten eller mellanmålet.
Det är samma sak här, de har olika namn
men innehåller ungefär samma saker.
Bocadillos, empanados, sandwich – alla
fyllda med olika varianter av skinka och
ost  – ibland kyckling eller fläskkött. 

Oftast kan man få smörgåsarna ”á la
plancha”, det vill säga grillade. Då blir de
riktigt läckra, även om brödet inte är pin-
färskt, vilket annars är en nödvändighet,
eftersom istret hårdnar snabbt och gör

brödet torrt. Grillningen sker under hårt
tryck så att innehållet smälter samman
samtidigt som ytan blir krispig. Ingen
dressing eller sallad används i den klassis-
ka Kuba-sandwichen, däremot senap och
gärna smör eller margarin. 

Hål i väggen
Varenda gata har flera ”hål i väggen” där
smörgåsar och läsk säljs. Även pizza säljs
på detta sätt och till förvåning tycks de
vara gjorda av precis samma deg som brö-
det. 

– Kubaner äter alldeles för mycket
bröd, tycker Castor. Det är ensidigt och
ger för mycket av fel sorts näring. Ändå
ser han tveksam ut inför tanken på mör-
kare, nyttigare bröd, och tror inte att det
går att odla de sädesslag som behövs i
Kuba.

Han tror att den månghundraåriga tra-
ditionen med vitt bröd är svår att bryta
och citerar ett av Kubas populäraste band
Los Van Van från en av deras sånger:
”…gör den mjuk för jag saknar tänder”.  

KUBANSKT BRÖD

Sätt gärna en degkultur en dag i förväg,
bestående av 1 tsk torrjäst, 1/2 dl vatten
och 1/2 dl smulat, torrt bröd eller vete-
mjöl. Låt mogna i kylskåp 24 timmar.

deg
1 pkt jäst
1 matsked socker
2 dl ljummet vatten
3–4 matskedar rumstempererat ister
(eller margarin)
halva degkulturen (resten kan sparas i
kylskåp upp till en vecka)
1 matsked salt
4–5 kkp mjöl

Lös upp jästen i lite av det fingervarma
vattnet. När blandningen blir skummig
(5–10 min) rör i resten av vattnet, istret
och degkulturen. Blanda väl med hän-
derna eller en träsked. Rör i salt och
mjöl, lite i taget tills degen är lagom
hård att knåda. 
Knåda degen på mjölat bakbord till den
är mjuk och elastisk, 6–8 min. Tillsätt
ev mer mjöl. Flytta över degen till en
oljad bunke, täck med handduk och låt
jäsa på varm, dragfri plats till dubbel
storlek, cirka 45 min. 
Dela degen i fyra delar. Rulla varje del
till en lång rulle, cirka 30 cm. Lägg rul-
larna på bakplåt med ca 15 cm mellan-
rum, täck med fuktad handduk och låt
jäsa cirka 1 timme. 
Sätt ugnen på 175 grader. Lägg ett fuk-
tat bomullssnöre längs brödens ovan-
sida. Grädda tills ytan är gyllenbrun och
det låter ihåligt när man knackar på
brödet. 
Låt svalna på galler och ta bort snöre-
na. De lämnar en tydlig skåra på ovan-
sidan.  

ANOR SEDAN 1500-TALET
smörgås, eller sandwich som den kal-
las, har varit en tradition på Kuba ända
sedan spanjorernas intåg på 1500-talet.
En av öns urbefolkningar, tainoerna,
kunde redan göra ost och upptäckte
snart hur väl den passade ihop med
det bröd och den skinka som spanjo-
rerna åt. En variant på vårt barkbröd,
som ätits under perioder med brist på
föda, är ett hårt, tunt bröd bakat på
yucca-mjöl.

Castor och Roxanna är båda läkare. Castor därtill
bagare.

Ett helt flak med tårtor på gatan i Havana.
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t – Pasta med grönsaker sma-
kar alltid gott och fräscht,
tycker Tom Sjöstedt, 2008 års
vinnare av Årets Kock, och
svänger snabbt ihop en härlig
pasta. Vackert blir det också!

Till vardags jobbar Tom på
cateringfirman Från Pontus
och driver dessutom det egna
matkonsultföretaget Selleri i
Stockholm.

Pastarätten Tom bjuder på
är perfekt för en vardagsmid-
dag med familjen samlad runt
matbordet. 

På spisen sjuder en mustig
tomatröra med vin och chili,
som ska bli sås. Tom skär
aubergine, fänkål, röd, grön
och gul paprika och rödlök i
jämna fina bitar. 

– Bäst blir det om man blan-
dar många olika sorters grön-
och rotsaker.  

Medan Tom arbetar vid
skärbrädan berättar han om
hur intresset för matlagning
väcktes av Karin Fransson när
han började jobba i hennes
kök på Hotell Borgholm.
Karin som har blivit rikskänd
för sin kärlek till örter och
grönsaker.  

– Servera alltid pasta i
varma tallrikar eller skålar,
tipsar Tom avslutningsvis.

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

gör så här
1. Sätt ugnen på 170 grader.
2. Ansa aubergine och fänkål.
Dela och kärna ur paprika. Skala
lök. Dela grönsaker i jämnstora
bitar och lägg dem på en plåt.
Blanda med olivolja, salt och
honung.  Ugnsbaka grönsakerna i
mitten av ugnen tills de är mjuka,

cirka 35 minuter.
3. Skala och hacka gul lök och vit-
lök. Fräs det hackade i olivoljan i
en gryta, cirka 5 minuter. Tillsätt
vin, krossade tomater, buljong,
chilisås och honung. Koka upp
under omrörning och sjud cirka
10 minuter. 
4. Mixa såsen med basilikan 

i en mixer. Smaka av med salt och
peppar.
5. Koka pastan enligt anvisningen
på förpackningen.
6. Blanda pastan med såsen och
fördela den i varma tallrikar.
Toppa pastan med grönsakerna
och den rivna osten. Peppra och
garnera med oregano. 

4 port
400 g färsk tagliatelle
eller 300 g torkad 
tagliatelle

grönsaker
1 aubergine
2 fänkål
2 gula paprikor, urkärna-
de
2 röda paprikor, urkär-
nade

1 rödlök, skalad
1 msk olivolja
1 tsk salt
1 tsk honung

sås
1 gul lök
4 vitlöksklyftor
3 tsk olivolja
1 dl vitt vin
1 burk krossade tomater 
1 dl kycklingbuljong,

hemlagad eller gjord 
på tärning 
4 msk chilisås
1 msk honung
1/2  kruka basilika
1 tsk salt
2 krm svartpeppar

garnering
100 g riven fetaost
svartpeppar
färsk oregano

TAGLIATELLE I TOMATSÅS 
med ugnsbakade medelhavsgrönsaker och fetaost

Årets 

kock lagar

god, grön och

vacker pasta 

i C

Årets 

kock lagar

god, grön och

vacker pasta 

i C
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