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»Ser man på vår forskning mycket långsiktigt är målet
bättre folkhälsa. Produkter som människor äter
mycket av ska bli nyttigare.

Följ med till 
första grötbaren

Specialraps kan
ersätta palmolja

E
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Måltiderna är
barnfamiljens kitt

C

BAKA SOM EN BAGARE
MJÖLET SOM HJÄLPER DIG

Hård träning blev
succe i Bagar-VM

Världens första
havreflinga
HÅRD NÖT ATT KNÄCKA FÖR
PRODUKTUTVECKLARNA

I LITAUEN ÄR DET

Fest med 
spannmål

ROGER ANDERSSON, SLU Uppsala
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C

j vidrört av människohand och masstillverkat på fabrik stod
för kvalitet för hundra år sedan. Idag, hundra år senare, är
vidrört av människohand, liten mängd och lokalproducerat
ett kvalitetsbegrepp. Hur har denna förändring skett?

Om detta talade Gunilla Englund, tallrik nr 8, vid Gastronomiska
Akademiens vårsammanträde i maj i fjol.  Talet, som finns återgivet i
Gastronomisk kalender 2012, är en fantastisk spännande resa genom
1900-talets livsmedelsproduktion. Fullt av aha- och javisstja-informa-
tion. Jag kan faktiskt inte låta bli att återberätta lite av det som sades.

1900-talet med industrialisering och urbanisering krävde en annan
livsmedelsproduktion än tidigare under självhushållets dagar.  På ett
sockerpaket från slutet på 1800-talet stod det ”detta socker helt
tillverkat och förpackat med hjälp av maskiner”. Framtidsvisionärerna
berättade att år 2000 skulle inga bostäder längre innehålla några kök.
Industrin skulle ta över all livsmedelsproduktion.

1869 tillverkades helkonserver i Sverige för första gången; ärter, an-
sjovis, sill och kaviar. Snart kom jordgubbar, sparris, krabba och os-
tron. Vilken känsla för Stockholms nyrika borgerskap att bjuda på den-
na kostbara lyx och visa att man var modern.

På 1930-talet byggdes nya bostäder med små kök. En modern familj
gjorde sig av med stora skrymmande serviser och köpte istället nya
moderna ungseldfasta formar. I en sådan form hälldes konservburkens
innehåll,  gräddades i ugnen och togs sedan direkt till bordet. 

I slutet på 1940-talet kunde man läsa om matpillret som en gång för
att skulle släppa ut kvinnorna ur köken. Den drömmen levde kvar ända
in på 1960-talet. Vi skulle slippa ägna oss något så tidsödande som
matlagning och bakning. Förspilld kvinnokraft kallades det föraktfullt.
Tidens ideal var centralisering, stordrift, lång hållbarhet, få sorter.
1960 var de konstgjorda livsmedlens årtionde. 

2000-talet närmade sig. Men det blev inte som framtidsvisionärerna
hade trott hundra år tidigare. Den mat som stordrift och industri be-
stod oss med började ifrågasättas och diskuteras. 1970 kom den första
mattidningen. Köken försvann inte, numera kommer det en kokbok
om dagen och svenska kockar vinner prestigefyllda tävlingar. 

Att baka bröd, koka sylt och odla morötter är ingenting man skrattar
åt längre. Vilken tur att man hade så fel! 

Att baka
bröd, koka
sylt och
odla
morötter är
ingenting
man
skrattar åt
längre

’’
M A U D  L I N D B L Å

C H E F R E D A K T Ö R

GASTRONOMISK RESA
GENOM 1900-TALET
E

Starkt mjöl 
kräver hårda tag

SID 4–7

Bästa bagarna
i Europa!

SID 8

Vi älskar 
nyttig havre

SID 12

Ny raps istället
för palmolja? 

SID 17

Spannmålsfest
i Litauen

SID 20

Nyttig 
nordisk mat
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Jag vill ha

Idétidskriften

som är gratis Idétidskriften C, Lantmännen, Box 30192, S-104 25 Stockholm. |  E-post: tidskriftenc@lantmannen.com

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 !

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

F Ö R E TAG/O RGA N I SAT I O N :  

N A M N :

A D R ES S :

P O STA D R ES S :

E - P O ST

Tidskriften Perspektiv har ställt en
rad frågor till experter om hur de ser
på ungdomars kostvanors bety-
delse för hälsobilden i samhället.
Bland annat har man frågat vad
som är det största problemet  med
barn och ungas kostvanor idag. Vi
har saxat ur svaren:

”Vi äter inte tillräckligt nyttigt.
Det är tankeväckande att de unga i
stor utsträckning faktiskt äter det
som finns i kylskåpet och som ställs
fram på bordet i familjen. Därför är
det alltså så att om man vill påverka
de ungas måltidsvanor ska man
påverka föräldrarna. Den stora ut-
maningen idag är att mat och dryck
finns tillgängliga dygnet runt.” (An-
nika Wesslen, fil dr och dietist)

”Småätande är en utmaning. Cirka
70 procent av barn och unga i
Sverige äter frukost, men cirka en
tredjedel gör det inte regelbundet,
och äter istället mer sötsaker,
dricker läsk och äter snabbmat”.
(Agneta Sjöberg, med dr, närings-
fysiolog, forskar i folhälsoepidemi-
ologi på Sahlgrenska akademin).

”Unga äter inte enligt kostråden.
Intaget av mat med tillsatt socker
stiger stadigt. Litteraturen visar att
det finns ett samband mellan den
tid ungdomar använder framför
skärmen och att de äter mer av
sådan typ av mat som man helst
inte ska äta för mycket av.” (Inge
Tetens, professor, Födevareinsti-
tutet, Danmark.)

Ett innovationsteam med nya
svenskar har visat på nya möj-
ligheter att odla grödor som idag
importeras till Sverige. Det skedde i
ett pilotprojekt, som genomfördes i
Uppland under hösten 2011.

Teamet bestod av sju agronomer
och livsmedelsutvecklare från
Etiopien, Iran, Indien, Japan,
Egypten, Syrien och Peru. Syftet
var tydligt definierat; att hitta nya
grödor att odla i Sverige, grödor
som det finns en efterfrågan på,
men som idag importeras.

– Det första vi gjorde var att låta
varje person ta fram information
om importerade grödor som de
själva köper. Därefter drog vi igång
testodling av de olika grödorna,

berättar Gunnar Backman från
Open Eye Group, som äger projek-
tet.

– När det gäller mat har vi i
Sverige alltid varit öppna för influ-
enser från omvärlden. Projektet är
ett handfast exempel på hur od-
larna kan använda innovationsteam
för att bredda produktsortiment
och utveckla nya produkter, säger
Carin Alfredsson, som jobbar med
landsbygdsutveckling och Mat-
landet Sverige på Jordbruksverket.

SLU kommer också att titta när-
mare på några av grödorna och
starta demonstrationsod-lingar.

Modellen kan användas inom
flera näringar, exempelvis turism,
energi och kultur.

21-åriga Susanna Söderman från
Hedemora vann SM för Unga
bagare.  Tvåa blev 19-åriga Linn
Danielsson från Dala-Järna.
Dalarna tog alltså de två toppplat-
serna när tävlingen avgjordes i
Göteborg i slutet på mars.

Under fem timmar i
tävlingsköket bakade de tävlande
franskbrödsbullar, vetebrödsbullar,
wienerbröd och matbröd, samt ett
skådebröd eller en tårta, allt efter
egna recept.

– Jag var lugn under
tävlingsmomenten, säger Susanna.
Men det blev lite stressigt på
slutet. Det var bara tio sekunder
kvar när jag var färdig.

Tävlingsledningens motivering till
vinsten var: ”Vinnaren höll en jämn
och hög kvalitet med
genomgående vackra bakverk i
kombination med ett proffsigt ar-
betssätt. Årets vinnare flätade ihop
kunskap med nya former.”

Nu får Susanna tävla i Bagar-
landslagets juniorlag i EM för unga
bagare i Rouen i Frankrike.

– Jag är otroligt glad över att
vinna SM Unga Bagare. Det känns
helt fantastiskt,  säger Susanna.
Jag brinner för att baka och att
vinna SM är en bara början på kar-
riären. Nu vill jag fortsätta att växa
och utvecklas.

MATEN HEMMA INTE TILLRÄCKLIGT NYTTIG

S M Å F R A L L A

INNOVATIONSTEAM BREDDAR ODLING

BÄSTA UNGA BAGAREN

Sveriges bästa unga bagare 2012 – Susanna Söderman, 21, från Hedemora.

C_NR_1_2012_montageNY_C_2009  2012-04-13  07.21  Sida 3



4 | Nr 1   |   2012

Det är länge sen mjöl var mjöl och så var
det bra med det. På mjölhyllorna finns
redan en stor variation av mjöler för olika
ändamål. Nu är det dags för en ny dimen-
sion. Det handlar om mjöl med bakegen-
skaper – framför allt proteinhalt och
glutenkvalitet – på en nivå som tidigare
varit förbehållen bagerimjöler. 

Utgångspunkten för de nya mjölerna är
också mycket riktigt bagerimjöl, men pro-
dukterna har anpassats till hemmaba-
garens behov och möjlighet att bearbeta
degar.

– Det bloggas mycket om bakning och
det är trendigt att baka. Vår målgrupp är
verkligt intresserade av att baka från grun-
den. De experimenterar med olika recept
och mjölsorter och berättar gärna om sina
erfarenheter, säger Patricia Lindström,
Lantmännen Cerealia, ansvarig för mark-
nadsföringen av de nya mjölerna.

Råvara och resultat
Många av dem som vi kanske kan kalla
”baknördar” har länge önskat sig starkare
och bättre mjöl även för hemmabagaren.
Man har ofta jämfört med mjöl i andra
länder.

– Hittills har det inte funnits något 
tydligt premiumsegment inom bakning 
i Norden. Fokus har varit starkt på pris.
Men nu är det dags att börja prata råvara
och bakresultat istället, säger Patricia
Lindström

– En viktig uppgift blir att lära kon-
sumenterna att kvaliteten på mjöl varierar
och hur de ska använda vårt mjöl på bästa
sätt. Vi tar bland annat hjälp av våra egna
duktiga bagare, som bidragit med produkt-
utveckling och recept på förpackningarna.

Premiumsegment har på senare år
utvecklats i flera varugrupper till exempel
choklad, salt, kaffe, te, mjölk, öl. Det har
ändrat uppfattningen om de här varorna,
intresset och statusen har höjts.

– Nu är det dags för mjölet. Våra gamla
varumärken och långa historia visar att vi
kan mjöl och kan utveckla nya kvaliteter
för specifika ändamål. Vi tar ett nytt grepp
och börja prata mer om olika kvaliteter
och olika spannmålssorter. Det ska bli
spännande och roligt, säger Patricia Lind-
ström.

Tre nya mjölsorter
Det nya mjölkonceptet består av tre olika
mjölsorter: vetemjöl, fullkornsvetemjöl/
grahamsmjöl och rågmjöl. Mjölet får
namn efter de spannmålssorter som till
största delen används, Vinjett för
vetemjölerna, Evolo för rågmjölet.

Lanseringen sker under varumärkena
Kungsörnen i Sverige, Amo i Danmark och
Regal i Norge. 

Vårvete, som vetemjölerna är gjorda av,
har högre proteinhalt och bättre gluten-
kvalitet än annat vetemjöl. De två fullko-
rnsmjölerna av vete och råg är framtagna
med en ny malningsteknik, som ger mjölet
ett rustikare utseende men trots det bättre
bakegenskaper.

De flesta vetemjöl på den skandinaviska
mjölmarknaden har proteinhalter på mel-
lan 10 och 12 procent.  Kungsörnens vanli-
ga vetemjöl har 10 procent, vetemjöl spe-
cial har 12 procent. Vinjett har cirka 14
procents proteinhalt samt bättre pro-
teinkvalitet. Det ställer högre krav på
bearbetningen, men ger kvalitetsmässiga
fördelar som:
l Mer elastisk och smidig deg.
Högre volym på brödet.
Bättre färskhållning.
Finare och tätare inkråm.
Godare smak på 
grahamsbrödet.

Premiummjöl av utvalda spannmålssorter med riktigt bra bakegenskaper
ska ge hemmabagarna samma förutsättningar som proffsen att baka goda
och vackra matbröd.

Baka som 
bagarna

T E X T  M A U D  L I N D B L Å
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Nu är det dags
att börja prata
råvara och
bakresultat.

’’

Odlas i Götaland, Svealand och södra Norrland. Den speciella malningen ger ett
mjöl med en granulation som skiljer sig från vanligt rågmjöl. Malningen ger mjölet
ett mer rustikt utseende, men trots det bättre bakegenskaper än ett finmalt råg-
mjöl. Degen får en känsla och elasticitet som påminner om en vetemjölsdeg.
Brödets struktur blir luftig, smaken mild.

Vinjett är ett vårvete som odlas i Götaland och södra
Svealand.

Vårvete sås på våren och skördas på hösten. Vårvete
ger ett mjöl med bra proteinhalt och framför allt god
glutenkvalitet. Den gluten som finns i vårvete är mer
elastisk och behöver knådas länge för att utveckla den
typiskt luftiga strukturen som ger ett saftigt inkråm. 
Arbeta degen rejält, helst i degblandare. Resultatet blir 
ett läckert bröd med krispig skorpa.

Den speciella malningen på fullkornsvetet ger ett 
bröd med rustikt utseende och mild smak.

VINJETT

EVOLO 
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De har stor erfarenhet av att utveckla pro-
dukter till bagerier och utbilda proffsba-
gare. Nu får även hemmabagarna glädje av
deras kompetens och recept i samband
med att de nya premiummjölerna lanseras. 

Det nya vetemjölet av vårvete innehåller
mer och något annorlunda proteiner än
annat vetemjöl. För att lyckas med baket
krävs en lite annorlunda bakteknik. Man
använder till exempel kallt vatten i degen,
dels för att den inte ska bli för varm under
bearbetningen, som måste ske i maskin.
Men också på grund av de långa liggtider-
na, när degen jäser. Jästmängderna är små.

Lufta ugnen
– Man får hellre bearbeta degen för myck-
et än för lite, säger Rick Carlberg. Men

maskinen får inte gå för fort för länge, då
kan degen bli för varm.

I instruktionerna till recepten finns en
hel del andra specialknep. Som till exem-
pel att lägga en plastkasse löst över deg-
bunken när degen ska jäsa. Skyddar mot
uttorkning, men släpper ändå in lite luft.

Den färdigjästa degen ska behandlas
varsamt när den bakas ut, där finns viktiga
luftbubblor som ska bevaras.

Vissa bröd gräddas med fukt i ugnen,
som man får från en långpanna med vatten
som sätts in samtidigt med brödet. Ett par
gången under gräddningen rekommen-
deras man lufta ugnen genom att snabbt
öppna ugnsluckan. Det ger knaprigare
brödskorpa.

Proffsknepen
SOM HJÄLPER DIG ATT LYCKAS MED BAKET
– Riktigt kraftig bearbetning – det är det allra viktigaste för att lyckas med
baket med det nya premiummjölet. Det säger Lantmännen Cerealias bagare
Rick Carlberg, Thony Hedin och Lars Breckling.

Favoritreceptet
Om man har ett favoritrecept och vill prova
att använda Vinjett-mjölerna till det kan
man tänka på följande.

Med Vinjett vetemjöl: 
Öka vattentillsatsen. 
Kör en vekare (lösare) deg. 
Öka degbearbetningen kraftigt. 
Tillsätt kallt vatten. Kraftig degbearbet-
ning innebär högre temperaturökning i
degfasen.

Med Vinjett fullkornsmjöl: 
Öka vattentillsatsen marginellt.
Öka bearbetningen.
På Vinjettmjölerna rekommenderas 
en högre ingångstemperatur i ugnen 
än normalt.

Rick Carlberg. Thony Hedin. Lars Breckling.

6 | Nr 4   |   2011

Huvudingrediensen i bröd är oftast vetemjöl, som består
av 70 procent stärkelse, omkring 10 procent protein, 15
procent vatten och några procent ämnen i kategorin fett.

De viktigaste proteinerna brukar tillsammans kallas
gluten. Gluten är förklaringen till vetemjölets goda
bakegenskaper genom att det har förmågan att bilda glu-
tentrådar, ett nätverk som dels bidrar till strukturen i
brödet dels stabiliserar de små blåsor som bildas. Den lilla
mängden fett  i mjölet är naturliga emulgatorer,

väsentliga för bakegenskaperna.
Mycket hög glutenhalt i bröd kan ge ett storporigt och

nästan plastigt utseende.
Råg och korn kan också bilda glutentrådar, men

nätverket blir inte alls lika starkt som vetets eftersom
proteinsammansättningen ser annorlunda ut. Men de ger
god smak och är en viktig del av vår brödhistoria och
brödkultur. Ungefär hälften av mjölet behöver dock vara
vetemjöl om man vill ha bra konsistens på brödet.

Knåda ordentligt
Att knåda degen är viktigt för att få en stark glutenstruk-
tur. Lite salt i degen stärker glutennätverket, men för my-
cket salt förtar en del av jästens effekt. 

Lite rumstempererat fast fett smörjer glutenstruk-
turen och stärker väggarna runt de luftbubblor som upp-
står då alla degens ingredienser knådas samman. Dessu-
tom ger fettet smak eftersom fettlösliga aromämnen från
mjölet får mer svängrum.

Det här händer när du bakar
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Bagarlandslagets framgång i Bagar-VM, som vi berättar om på annan plats i tidningen, bottnade bland mycket annat i hårdträning i 
att baka baguetter. Här kan du själv prova att baka ”äkta” baguetter med hjälp av Rick Carlberg, som är bagare på Lantmännen Cerealia 
och varit med och utvecklat de nya premiummjölerna av svensk spannmål.

RICKS FÖRJÄSTA BAGUETTE
Ca 4 st
Polish
2 dl kallt vatten
3 g jäst
210 g (3,5 dl) Vinjett vetemjöl
Slutdeg
Polish enligt ovan
4 dl kallt vatten
5 g jäst
630 g (10,5 dl) Vinjett vetemjöl
Senare steg
1 msk (16 g) finkornigt havssalt
0,25-0,5 dl kallt vatten
Till formen: Cirka 0,25 dl olja, gärna kallpressad
olivolja

Gör först en fördeg (polish):
Smula ner jästen i en degskål, tillsätt vattnet och
rör om tills jästen har löst sig. Tillsätt mjölet och
rör om till en smet. Täck skålen med bakduk och
lägg en plastkasse löst ovanpå. Låt stå i rum-
stemperatur 6-10 timmar.

Blanda ner vatten, jäst och mjöl i fördegen och
arbeta degen i maskin på låg hastighet i 10 mi-
nuter, och sedan kraftigt i 2 minuter. Arbeta nu
degen på så låg hastighet som möjligt. Tillsätt
salt och lite vatten. Arbeta den sedan kraftigt i 5
minuter. Degen ska nu vara elastisk, smidig och
lite lätt glansig.

Smörj en stor ugnsform (eller plastback) med
olja. Lägg ner degen och täck formen med plast. 

Låt degen vila 1,5 timme i rumstemperatur.
Vik ihop degen som ett kuvert och lägg tillbaka
den i formen (se till att botten fortfarande är
smord). Låt vila ytterligare 1,5 timme.

Stjälp upp degen på mjölat bakbord. OBS!
tryck inte ut de gasblåsor som bildats. Dra försik-
tigt ut degen till en rektangulär form, 35x35 cm.

Dela degen till fyra avlånga bitar på längden.
Lägg försiktigt upp dem på två plåtar med bak-
plåtspapper. Skruva dem lätt samtidigt som du
lägger upp dem.

Värm ugnen till 275 grader. Grädda en plåt i

taget. Sätt in brödet mitt i ugnen och sänk sam-
tidigt ugnsvärmen till 225. Efter tio minuter 
vädrar du ugnen genom att öppna ugnsluckan 
5 sekunder. Upprepa efter 20 minuter. Total
avbakningstid är cirka 25 minuter.

Lite socker är bra att tillsätta som mat åt jästen och
framhäver också smaken. Men för mycket fett och
socker ger ett tungt bröd.

Väl blandad med mjölet äter jästen kolhydrater och
släpper ut koldioxid, som blåser upp alla de små bub-
blorna till större bubblor. Vill man ha ett jämnt finporigt
bröd är det klokt att knåda degen ytterligare en gång
mellan jäsningarna. Långa jästider ger degen chans att
utveckla mer smak.

Aromer bildas
Under gräddningen sker en rad olika processer. Bland
annat byggs en gelstruktur upp genom stärkelsegela-
tinisering, som sker vid 60-90 grader och gluten som
stelnar vid 70-120 grader. Olika ingredienser bidrar i
bakningsprocessen: Äggvita förstärker gelstrukturen och
bildar stabila ytfilmer i kombination med gluten.

Socker gör degen mjukare och mörare, ger bättre färg
på skorpan och håller bröders fuktighet kvar.

Fett ökar degens förmåga att behålla de luftblåsor
som arbetats i vid knådning.Mjölk ger bättre skorpfärg
och segare/mjukare skorpa. Inkråmet i brödet blir aldrig
varmare än 100 grader. Brunfärgningen på ytan sker
genom karamelliserings- och Maillardreaktioner som
startar vid cirka 170 grader. Då reagerar socker med
amonisyror vilket inte bara ger vacker färg, utan härlig
arom åt brödet. Att pensla brödet med proteinrikt ägg
hjälper Maillardreaktionen på traven. 
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Vägen till framgång är lång och den kantas
av bröd, jäst och plåtar. Mattias Wallmark
är en av tre medlemmar som varit med
sedan starten 2007 och han är på väg mot
sitt tredje raka VM. Efter att laget kvalat in
via en uttagning i Lyon förra våren handlar
det om träning och åter träning, både på
hemmaplan och utomlands.

Mattias tar ut en plåt baguetter ur
jässkåpet och gör några lätta snitt med
rakblad. Medan mången skidåkare under
vintern slitit mil efter mil inför Vasaloppet
har Mattias knådat metervis med
baguette. Under hans tid i landslaget har

det blivit minst tre kilometer, räknar
lagkamraten Niklas Beck.

Mattias skyfflar in bröden i ugnen. Fort
ska det gå! Han ler.

– Nej, det måste vara mycket mer!
Så känns det i alla fall mot slutet av en

lång het dag, när Mattias och hans kam-
rater bakat sju sorters matbröd, lika myck-
et kaffebröd – och fantastiska skådebröd
som pusslas ihop till en midsommarscen
med majstång, blomsteräng, kurbits, gärs-
gård och allt. Den som under VM-finalen
ska komma att kapsejsa och gå i tusen
bitar…

Men om det är skådebrödsspecialisten
Moa Brink och resten av laget lyckligt ove-
tande när de finslipar finalformen på ett
träningsläger i nordfranska Lille. Svisch!
Svisch! In med plåtar i jässkåpen, ut med
andra och in i ugnen! Baguetten är mari-
gast. Åtminstone i Mattias Wallmarks mat-
brödsvärld. Fast den borde vara så enkel.

– Ändå blir den olika varje gång.
Till sitt yttre är brödet okomplicerat.
– Det ska vara minst 55 centimeter långt

och väga 250 gram efter gräddning. Man
gör en deg på åtta kilo mjöl, vilket ger 40
baguetter som gräddas 20-23 minuter,
berättar Mattias.

Simulerad surdeg
De görs inte med äkta surdeg, utan något
som kallas ”polish” eftersom polacker tog
metoden till Frankrike. Lika delar vatten

Bagarlandslaget tog hem en imponerande fjärdeplats i bagar-VM och blev
bäst i Europa, till och med före värdnationen Frankrike! Idétidskriften C var
med på hårdträningen som ledde fram till prestationen.

T E X T  &  F O T O  M AT S  K A R L S S O N

KILOMETERVIS MED 
BRÖD BAKOM FRAMGÅNGEN I

BAGAR-VM

BÄST I EUROPA!
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och mjöl blandas, till det sätts en gnutta
jäst. Det blir en simulerad surdeg som är
lättare att kontrollera.

Nej, det svåra handlar om finlir på hög
nivå.

– Baguetten ska ha en vattenhalt på 65-
68 procent. Det ser man om den har, säger
Mattias.

Coachen Johan Sörberg hakar på:
– Det hänger också på mjölets askhalt,

ett mått man fått genom att bränna det fem
minuter i 300 grader och väga askan. Ju
högre askhalt desto mörkare blir brödet.

Övar med franskt mjöl
En doft av jäst ligger i luften. Landslaget
har inte valt Lille av en slump. Här upp-
täckte Louis Pasteur att jäst är en mikroor-
ganism och här finns världens största
tillverkare av bakjäst, koncernen Lesaffre
som ordnar VM.

Ändå handlar det inte om jäst, utan at-
mosfär och acklimatisering. Och mjölet.
Därför har laget farit hit för att, isolerade
från omvärlden, baka sina bröd om och om
igen.

– I VM måste vi använda franskt mjöl,

som skiljer sig från svenskt i malning och
annat. Först på tävlingsdagen vet vi vilket
mjöl det blir. Därför bakar vi med olika
sorter som har olika egenskaper, säger Jo-
han Sörberg.

Förutom mjöltesterna bakar laget precis
som i VM-finalen. På åtta timmar gör de
matbröd, kaffebröd respektive skådebröd
och tillsammans ”salta tilltugg”. Alla be-
höver de ugnarna och allt måste klaffa.
Mat hinns inte med, det blir på sin höjd
lite vatten och chokladbitar i stressen och
hettan från ugnen…

Dramatik i finalen
Under finalen på brödmässan Europain i
Paris bänkar sig ett hundratal svenskar,
familj, vänner och kollegor, på läktaren
och hejar fram laget. Stämningen är på
topp, laget fokuserat och bröd efter bröd
gräddas läckert och väldoftande. Plötsligt
händer det som inte får ske – skådebrödet
puttas till, faller och går i bitar!

Med samlade krafter och en sista vil-
jeansträngning hinner det slutkörda laget
pussla ihop det inom tidsramen och slip-
per poängavdrag. Lagandan och käm-

paglöden belönas av domarna, som
berömmer di svenske för att de inte gett
upp och hängt läpp.

Ännu värre går det för de regerande
världsmästarna Frankrike, som tvingas
kalla på läkare och ambulans när en
bagare skär sig svårt i stridens hetta. Även
fransmännens skådebröd går sönder, flera
gånger, och laget drar över tiden. Taiwan
drabbas både av elavbrott och en ugnsluc-
ka som lossnar, men ror trots det hem
bronset!

Skådebrödets kollaps snuvar inte Sverige
på medalj, visar det sig. De tre lag som tar
hem medaljerna, Japan, USA och Taiwan,
står helt enkelt i en klass för sig. Svenskarna
gör en stark insats både vad gäller matbröd
och kaffebröd och når den mycket hedrande
fjärdeplatsen ynka fem poäng före Frank-
rike. Det innebär sannolikt att minst en
plats i individuella VM, om två år, är säkrad
för någon av svenskarna.

– Vi kom nia för fyra år sedan och jag
hade varit nöjd med en sjätteplats. Men 
vi har slagit både fransmän, italienare och
holländare. Vi är bäst i Europa! jublar 
Johan Sörberg.

BAGARLANDSLAGET
Matbröd: Mattias Wallmark och Niklas Beck
Sött bröd: Håkan Johansson och Robin Edberg
Dekorbröd: Moa Brink och Tobias Bergstrand
Coach: Johan Sörberg

BAGAR-VM
Både Bagar-VM och SM för Unga Bagare
sponsras av bland andra Nord Mills. Tävlandet
är viktigt. Det sätter fokus på bröd, bagare och
bakning och höjer både status och kvalitet.
VM hålls jämna år på mässan Europain. 
Vartannat VM är för lag, vartannat individuellt.
I lag-VM 2008 kom Sverige nia och Mattias
Wallmark fick en plats i individuella VM 2010.
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ag har varit inblandad i
massor av projekt genom
åren, säger Roger. Forsk-
ning och resultat är spän-
nande. Men för mig bety-
der också själva lagar-
betet, att jobba tillsam-

mans mot ett mål, oerhört 
mycket. 

– Jag har aldrig funderat så
mycket över karriären, kon-
staterar Roger, som idag är
universitetsadjunkt och biträ-
dande professor vid institutio-
nen för Livsmedelsvetenskap.
Det har rullat på. 

Roger Andersson växte upp
i Ljungsbro i Östergötland.
Sommarjobb på labbet på
Cloetta väckte ett intresse för
livsmedel och han gick livsme-
delslinjen på högskolan i Kal-
mar i en av de första kullarna.
Första jobbet tog honom till
Ultuna och på den vägen är
det.

1993 disputerade han, avhan-
dlingen handlade om bakn-
ingsegenskaper i vete och
sambandet med kostfibrer.
Idag har han lämnat det hand-
gripliga laboratoriejobbet och
ägnar det mesta av sin tid åt att
handleda studenter. Många
projekt kretsar fortfarande
kring kostfibrer och stärkelse. 

Man vet att spannmåls-
kärnor innehåller många
beståndsdelar som är viktiga
för vår hälsa. Men vad händer
med dem vid malning, extrud-
ering, bakning och annat som
vi utsätter spannmålen för när
den blir till livsmedel? Hur be-
varar vi nyttigheterna bäst?
Kan vi rentav förstärka dem
med rätt teknik? Viktiga frå-
gor – ännu inte fullständigt
besvarade.

Bättre folkhälsa är visionen
Sett i det här perspektivet är

forskning ett plockande med
detaljer; små steg, förhopp-
ningsvis åt ungefär samma
håll, som så småningom blir en
riktning. I förlängningen finns
naturligtvis en övergripande
målbild, en vision.

– Ser man det mycket
långsiktigt är målet bättre
folkhälsa, säger Roger. Pro-
dukter som människor äter
mycket av ska bli nyttigare.
Våra rön kan förhoppningsvis
göra det lättare. Samarbetet
med producenterna är viktigt.

– Man kan tycka att det går
långsamt, men man vet ju inte
hur det hade varit om vi och
vår forskning inte hade fun-
nits.

Molekylvikten betydelsefull
Vi ber Roger nämna några vik-
tiga forskningsrön.

– Vi har lärt oss mäta
molekylvikt riktigt noga och

Deras yrkesliv startade med en doktorsavhandling
med stöd från Lantmännen. C berättar vad som
hände sen.  

Halva livet har Roger Andersson, 50 år i maj, haft sin arbetsplats på Lantbruks-
universitetet i Ultuna. Han började som laboratorieingenjör på kemiinstitutionen
1986. När Institutionen för Livsmedelsvetenskap startade 1990 gick han över 
dit – och stannade kvar.

Små steg mot en
STOR VISION
FORSKNINGENS VARDAG:
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bra, framför allt på betaglukan-
er, säger han. 

Ett sätt att avgöra om
näringsegenskaperna hos
spannmålen finns kvar efter
olika behandlingar är att mäta
molekylvikten hos exempelvis
betaglukanet, lösliga fibrer,
som finns ibland annat havre,
och som kan bidra till att sän-
ka kolesterolhalten i blodet.
Förutsatt att det finns kvar i
livsmedlet.

– En annan milstolpe är att
vi satt upp och utvecklat en
metod för att identifiera pro-
dukter där processerna
påverkar näringsegenskaperna
särskilt mycket. 

Ett exempel är vanligt mjukt
bröd där betaglukanerna bryts
ner ganska mycket. Det är
bland annat jästiden som in-
verkar negativt. Om man jäm-
för med muffins är påverkan
mycket mindre eftersom de
inte jäses på samma sätt. Kun-
skap att arbeta vidare från. 

Ett lite udda projekt som
forskarna ägnade mycket ener-
gi åt under några år var akryl-

amid i bröd, som undersöktes
tillsammans med Livsmedels-
verket. Man kom bland annat
fram till att låg temperatur, kort
gräddningstid och lång jästid
kunde hjälpa till att få ner akryl-
amidhalten.

Ett nytt stort projekt, som
vid tidigare berättat om i C,
handlar om att söka nya sätt
att använda vete- och rågkli i
livsmedel.

Att jobba tillsammans
Forskning som vardagsjobb,
alltså. Kalendern full med
möten, planering och strategi-
er, nya unga forskare att hand-
leda. Men också ett större
sammanhang att foga in pus-
selbitarna i.

Intresset för människor och
teamwork märks tydligt i de
uppdrag Roger har förutom
själva arbetet på institutionen.
Han är fackligt aktiv, vice ord-
förande i ST på SLU. Han sit-
ter i SLU:s styrelse. Han var
som tidigare nämnts med om
att bygga upp Livsmedelsinsti-
tutionen där det handlade om

att samla de personer som tidi-
gare arbetade med livsmedels-
frågorna i exempelvis institu-
tionerna för kemi och husdjur. 

– Vi började arbeta i den nya
institutionen 1990, men det
dröjde några år innan vi fick
gemensamma lokaler och
kunde sitta tillsammans,
berättar Roger.

Ett annat stort samarbets-
projekt är SLU-Mat, ett samar-
betsnätverk som startade för
två år sedan. Det är en para-
plyorganisation för alla på
SLU som arbetar med mat.
Tanken är att det ska underlät-
ta och uppmuntra till samar-
bete mellan fakulteterna.

Roger är också sekreterare i
styrelsen i Sveriges cerealist-
förening, ett uppdrag som för
närvarande är extra tidskrä-
vande. I maj arrangerar man
en stor nordisk cerealistkon-
gress i Göteborg.

– Skriv gärna om det, säger
Roger. Vi vill ha många delta-
gare.

Här nedan finns mer infor-
mation om kongressen.

Ser man det mycket långsiktigt är målet bättre
folkhälsa. Produkter som människor äter mycket
av ska bli nyttigare. 

 FORSKNING
 ÄR AV 25

Sveriges cerealistförening (SCF) verkar för samarbete
och sammanhållning mellan Sveriges cerealister. Förenin-
gen är ansluten till Nordiskt cerealistförbund tillsammans
med nationella föreningar i Danmark och Finland.

Vart tredje år arrangeras en nordisk cerealistkongress
om alternerar mellan de nordiska länderna. Nästa kongress

arrangeras av den svenska föreningen och går av stapeln
den 23-25 maj i Göteborg.

Deltagarna får en gedigen genomgång av de senaste
rönen när det gäller cerealier, alltifrån odling till livsmedel
och hälsoeffekter. 

Läs mer på www.cerealist.se.
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Cerealistkongress i GöteborgCerealist, javisst.
Roger Andersson
är intensivt en-
gagerad i förbere-
delserna för den
stora nordiska ce-
realistkongressen
i Göteborg i maj. 
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Danskarna äter havregrynen råa,
svenskarna kokar gröt av dem –
och norrmännen äter mycket
mindre havregryn än sina grannar. 

Frukostvanorna skiljer sig en hel del åt
mellan de skandinaviska länderna. Det
visar en stor undersökning, som Lantmän-
nen Axa låtit göra.

När man ser på frukostvanorna i stort
visar det sig att bröd och ost står på väldigt
många frukostbord i alla tre länderna, om
än något mindre i Danmark än i Norge och
Sverige. Svenskar äter mest yoghurt, norr-
män minst. Danskar äter mera sällan ägg
till frukost än norrmän och svenskar och
inte i något land äter man särskilt mycket
bacon, dock mer i Norge än i Sverige och
Danmark.

När det gäller gryn, gröt och müsli är
det några siffror som sticker ut:

Norrmän äter generellt mycket mindre
sådana frukostprodukter än danskar och
svenskar. Bara var tredje norrman käkar
vanligtvis gröt, müsli eller gryn till frukost,
medan mer än varannan svensk och dansk
gör det.

En av fyra svenskar äter müsli till
frukost, i Danmark är det en av fem och i
Norge inte ens en av tio, som fyller
frukosttallriken med müsli. 

Havregrynsgröt återfinns i var fjärde
svensk frukosttallrik. I Norge och Dan-
mark äter vara ungefär en av tio gröt. Men
var tredje dansk blandar råa havregryn
med mjölk till frukost. Vilket leder till att
danskarna, allt som allt, klämmer i sig
dubbelt så mycket havregryn som sven-
skarna. 3,2 kilo per person i Danmark jäm-
fört med 1,6 kilo i Sverige. 

Havregrynsmarknaden i Sverige har under de
senaste tio åren ökat med 50 procent. Nya 
produkter utvecklas av den nyttiga och hög-
kvalitativa nordiska havren. Men gammaldags
hederlig gröt verkar också gå en ny vår till
mötes.

Havre
till frukost

A V  M A U D  L I N D B L Å
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Världens första havreflinga, Axa
Havreflakes, lanseras nu i Norden.
Genom intensivt produktutveck-
lingsarbete har Axa lyckats göra
vad ingen trodde var möjligt – en
frukostflinga av  havre.

Många sa att det var omöjligt.
Men Axas produktutvecklare gav
sig inte. Tanken på en havreflinga
har funnits i många år, men det
har varit svårt. Den normala
tillverkningsprocessen för
flingor passar inte för havre. Det
kan till exempel bli problem med
hållbarheten, eftersom havre in-
nehåller mer fett än annan span-
nmål. 

För ett par år
sedan fattades
ändå beslutet att
göra en allvarig
satsning på att försöka få fram en
havreflinga.

– Havre är basen i Axa, säger
Sanna Dafnäs, Nordic Branc
Manager. Därför vill vi gärna ha
just havreflakes som en ny kate-
gori för att komplettera vårt
frukostsortiment.

Unik process
Ann-Sofie Johansson, nordisk
produktutvecklare, är en av de
experter som arbetat med pro-
jektet.

– Det har varit fantastiskt
roligt att få gå loss  fabriken och
testa alla idéer. Jag har inte nå-
gon gång känt att någon idé har
stoppats, berättar hon.

– Vi har haft ett väldigt bra
samarbete i projektgruppen och
mellan produktutveckling och
produktion, som gjort att vi kun-
nat ta fram en unik process för
att tillverka havreflinga , fortsät-

ter Ann-Sofie.   Mer vill hon inte
säga, hemligheten bakom
framgången får naturligtvis inte
avslöjas.

Men nu finns den
i alla fall på butiks-
hyllorna i alla de
nordiska länder-

na – en ny unik
flinga, redo att ta upp
konkurrensen med det
etablerade sortimentet.

Hälften så mycket socker
Flingor, eller flakes som det 
oftast kallas, är en stor del av
frukostmarknaden. De tunga
konkurrenterna tillverkas av
bland annat majs, ris och vete. 

Havrens goda näringsvärden
går igen i havreflingan som
består av 84 procent fullkorns-
havre. Havreflingan innehåller
ungefär hälften så mycket socker
som de stora konkurrenterna ( 12
gram per 100 gram) och är nyck-
elhålsmärkt.

Produktutvecklarna arbetar nu
mer nya spännande havreprojekt.

– Vi är galna i havre, säger
Ann-Sofie Johansson. Det är ett
fantastiskt spannmål, nyttigt och
gott. I vårt nordiska klimat blir
havren av yppersta kvalitet.

AXA FÖRST 
I VÄRLDEN 
MED FRUKOSTFLINGA AV HAVRE

”Vi är galna
i havre”
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– En dubbel 
råggröt, tack!

Havregryn, råg, spelt och quinoa, kokt i rödbetssaft, morotsjuice eller
äppelsaft. Med spännande toppingar, som karamelliserade valnötter,
apelsin & stjärnanissirap, kolasås och rostade tranbär.
Eller kanske med hemgjort fänkålssocker.

FÖRSTA GRÖTBAREN

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

Amalie Schiøtz står bakom disken på
grötbaren och serverar gästerna. Hon
gillar trekornsgröt, kokt med röd-
betssaft och toppad med äpple.
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Danske Lasse Skjønning Andersen driver
Skandinaviens första grötbar, där det enda
som finns på menyn är just – gröt.

– Jag är passionerat förtjust i gröt, säger
Lasse, 22 år, som ”upptäckte” grötens möj-
ligheter när han studerade musik i Lon-
don, där gröt numera finns på krogmenyer.

– Kan de i England få ut folk på krogen
för att äta gröt, så kan vi väl också i Dan-
mark, tänkte jag. Här är ju gröt något man
äter till frukost hemma, precis som i
Sverige. Men nu har gröt blivit trendigt
och börjar förekomma på de fina restau-
rangernas menyer, så min grötbar har visst
kommit i rätt ögonblick här i Köpenhamn.

Den lilla baren GRØDBAR ligger på en
numera trendig gata i stadsdelen Nørre-
bro, där närmaste grannen, restaurang
Relæ, härommånaden fick sin första
Michelinstjärna. Miljön är ungdomlig och
gatan är full med matställen, caféer,
keramiker, klädaffärer och andra butiker.

Gröt dygnet runt
– Men gröt är ju inte bara morgongröt
utan kan ätas dygnet runt, säger Lasse,
som ägnat sig åt ett grundligt studium av
grötens bakgrund och historia för att häm-
ta inspiration.

– Gröt av något slag finns i de flesta län-
der och äts också som middagsmat, som
risotto i Italien och congee i Asien, en
slags risgröt med kyckling.

Grötbaren har öppet från morgon till
kväll och ska servera rödbetsrisotto med
timjan och parmesan, spenatrisotto med
getost och muskot och congee med kyck-
ling, soja och jordnötter senare på kvällen,
den dagen tidskriften C hälsar på.

Grötgastronomi
– Många är också förtjusta i våra efterrät-
ter, berättar Lasse.

Vi lagar förstås den danska äppelkakan
med lager av smulat, rostat rågbröd, äp-
pelkompott och grädde och olika ris-
grynsefterrätter à la ris à la Malta. Just nu
har jag gjort en risgrynsefterrätt, som är
inspirerad av den turkiska som-
mardesserten kall risgrynsgröt stänkt med

Jag försöker tänka gastronomiskt kring
våra rätter, även om det ’bara’ handlar
om gröt.

– Jag är passionerat förtjust i gröt av olika slag,
säger 22-årige Lasse Skjønning Andersen, som
öppnat Skandinaviens första grötbar. Här med
morgongröten utanför sin grötbar på Jægers-
brogade  i stadsdelen Nørrebro i Köpenhamn.

Gröt har blivit populärt internationellt och
serveras som allt från gourmetmat på
restaurang till hämtmat hos snabbmat-
skedjor. Nu visar en färsk undersökning från
Lantmännen Axa att varannan svensk kan
tänka sig att beställa gröt på restaurang.

Vi äter också gröt vid alla möjliga tid-
punkter på dygnet numera. Framförallt män
äter oftare gröt vid andra måltider än
frukost. 

Grötbar i Köpenhamn, smaksatt on-the-
go-gröt i New York och finkrogar i London
med lyxiga grötblandningar – utomlands
serveras vår traditionella frukostgröt som
en hel maträtt Det finns också en nyöppnad
restaurang i Stockholm som har gröt på
menyn.

Gröten har gått från fattigmansmat till
trendmat i världsmetropoler. Fast lite skill-
nad är det förstås. På gourmetnivån vari-
eras gröten på en rad olika sätt. 

– Det går att basera gröt på en mängd
olika sädesslag. Man kan blanda med exo-
tiska frukter, olika nötsorter eller superbär,
säger Jennie Johansson, dietist och
kostrådgivare på Axa.

Gröt är gott
Åtta av tio svenskar har ätit gröt det senast
halvåret. Främsta anledningen är att det är
gott, vilket 67 procent svarar. Därefter följer
mättande, nyttigt och enkelt att tillaga. 

Frukost är vanligaste tillfället att äta
gröt, men 17 procent äter även gröt som
lunch några gånger i veckan eller måna-
den. Män äter oftare gröt vid andra tillfällen
på dygnet och nästan en av fyra män äter
gröt till middags- eller kvällsmål några
gånger i månaden. 

Gröt betraktas som ett hälsosamt och
naturligt mål som mättar. Havregrynsgröt
innehåller kolhydrater av hög kvalitet och fi-
brer. Fibrer mättar bra och fibrerna i havre är
bra för kolesterolvärdet.

GRÖTRECEPT FRÅN GRÖTBAREN PÅ NÄSTA SIDA

Nej, aldrig 

Ja, som frukostmat

Ja, som 
snabbmat/
mellanmål

Ja, som tillbehör 
på en restaurang

Ja, som enskild rätt 
på en restaurang

 som enskild rätJa, t  som enskild rät

anmål

Ja
s
me

angaurtespå en r
 som enskild rätJa,

angaurtespå en r
 som tillbehör Ja,

mell
snabbm

 som fruk

 som JaJa,

Ja,

anmål

tmat

 aldrig 

ang
t  som enskild rät

/snabbmat

os som fruk

Nej,

Skulle du kunna tänka dig att beställa gröt
på en restaurang om det fanns på menyn?

rosenvatten. Men för att få lite ”sting” har
jag gjort en avocadocrème med limesmak,
som vi toppar den med.

– Jag försöker tänka gastronomiskt
kring våra rätter, även om det ”bara” hand-
lar om gröt. Det finns så mycket spän-
nande man kan göra med gröt, bara man
vågar tänka lite fritt och blanda olika
sädesslag, kryddor och ingredienser, säger
Lasse. 

…eller gröt
dygnet runt?

’’
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4 pers
En dansk klassiker med 100 år på
nacken – minst. Gammalt rågbröd
torkades i ugn, maldes och kokades
till gröt med julöl eller liknande sö-
taktigt öl. Åts med grädde och
geléklick som efterrätt.Idag har den
efterrätten kommit till heders igen.

5-6 skivor grovt mörkt rågbröd
med kärnor (torrt)
2-3 dl öl (gärna mörkt med lite
sötma)
ca 3 dl vatten
1 dl farinsocker eller råsocker
1 struken tsk salt
Till servering:
2 dl vispgrädde
2 dl färska eller frysta bär (röda och
svarta vinbär, blåbär etc)

Rosta brödet på ugnsplåt mitt i
ugnen i 175 grader ca 15 minuter.
Låt svalna, bryt i bitar och kör i
matberedare med stålkniv till grovt
hack.
Häll i en kastrull med öl, vatten och
socker. Sjud under omrörning till en
tjock gröt; späd eventuellt med lite
vatten,
Vispa grädden till tjockt skum. Häll
upp rågbrödsgröten i 4 tallrikar,
klicka på vispgrädde och strö på
bär.
TIPS. Kan också serveras med
grovhackade rostade hasselnötter,
grekisk yoghurt sötad med flor-
socker och vaniljsocker eller en kall
äppelkompott.

4 pers
1 dl quinoa, ljus eller röd
4 dl havregryn
6-7 dl vatten
3 dl morotsjuice
5-6 strimlade aprikoser
1 struken tsk salt
Till servering:
Syltad havtorn med nypon
Några syltade valnötter

Lägg quinoan i blöt i vattnet i
en liten kastrull 30 minuter.
Koka 5 minuter. Häll på havre-
gryn och morotsjuice, smak-
sätt med salt och blanda i
strimlade aprikoser. Sjud
gröten under omrörning 3-4
minuter tills den är lagom
krämig.
Häll upp i skålar, toppa med
havtorn och syltade valnötter
(se recept).

RÅGBRÖDSGRÖT MED BÄR OCH GRÄDDE

SPELT-OTTO MED BACON, SVAMP OCH TOMATER

Skala och hacka löken. Blanda i en
kastrull med spelt och buljong
samt rosmarin och timjan (riv av
bladen från stjälkarna). Lägg också
i några halverade körsbärstomater.
Sjud cirka 20 minuter tills spelten
är ”al dente”.
Skär fläsket i bitar och skiva eller

dela svampen i bitar. Stek i en
panna, lägg i halverade tomater och
stek tills tomaterna är mjuka.  Lägg
ner i kastrullen och koka allt 5-7
minuter tillsammans.
Fördela i 4 (varma) djupa tallrikar,
strö över lite färska örtkryddor och
servera meddetsamma.

HAVREGRYNSGRÖT MED MOROTSJUICE OCH HAVTORN

4 dl vatten
2 dl strösocker
Några strimlor ekologiskt 
citronskal
25-30 hela valnötter
Koka upp vatten, socker och
citronskal. Koka under omrör-

ning utan lock tills sockerlagen
är lie tjock och simmig; ta med
en tesked, den ska droppa tjock
från skeden. Lägg i valnötterna,
sjud ett par minuter och dra
kastrullen åt sidan. Förvara i
glasburk med lock.

SYLTADE VALNÖTTER

4 pers
5 dl förkokt hel spelt
1 liter ljus buljong, t ex kalvfond
1 liten gul lök
1 kvist färsk rosmarin
några kvistar färsk timjan
4-5 skivor bacon
250 g svamp
1 burk små skalade tomater eller 
ett 15-tal små körsbärstomater
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Mat berör oss alla och alla har
åsikter om mat. Överallt möter vi
mat – kockar, recept, dieter, pris,
kvalitet, kritik, larm, för och emot.

Mitt i allt detta behåller konsumenterna en
allmänt positiv känsla och ett spontant
gott förtroende för maten i Sverige.
Livsmedelsinustrins (LI) årliga under-
sökning visar snarare på ökat förtroende
de senaste åren.

Enligt den senaste undersökning-
somgången hade 85 procent av kon-
sumenterna 2011 ett gott förtroende för
den mat och dryck som säljs i Sverige.
Motsvarande siffra för två år sen var 78
procent. Gruppen som ger allra högst be-
tyg har växt mest, från 34 till 43 procent,
de senaste två åren. Enbart sex procent
säger sig ha lågt förtroende.

Undersökningen visar också på en sig-
nifikant ökning av förtroendet för
livsmedelsföretagen i Sverige när det
gäller att erbjuda livsmedel som är trygga
och av hög kvalitet.

– Matdebatten har påverkat företagens
översyn och utveckling av sina produkter,
säger Agneta Dreber, vd på Livsmedels-
företagen, LI.

Hälsosammare mat
Enligt undersökningen anser nu tre av fyra
konsumenter att det finns ett utbud av mat
och dryck som gör det enkelt att välja häl-
sosamt. 2005 höll bara drygt hälften av
konsumenterna med om detta. Andelen
har ökat för varje år.

Mer, tydligare och ärligare information
är det vanligaste önskemålet från de
svarande i undersökningen när det gäller
vad företagen kan göra för att stärka
förtroendet ytterligare.

– Förbättrad information till kon-
sumenterna förblir en prioriterad fråga för

företagen, säger Agneta Dreber. Hon hop-
pas också att regeringen vision Sverige –
det nya matlandet, kan bidra till att ytterli-
gare förstärka förtroendet.

– Matlandssatsningen får fler att inse
att Sverige har råvaror och förädlade
livsmedel av hög kvalitet.

Förtroende för bloggar
Generellt har förtroendet för mat varit
gott under alla de tio år som undersöknin-
gen genomförts.

Andelen nöjda har pendlat mellan 80
och 85 procent. Bland de 15 procent som
uttrycker kritik handlar det främst om till-
satser i maten, hur djuren behandlas och
om kött och djurhållning.

En del konsumenter hanterar sin miss-
tro med val. De väljer svenskt, undviker
tillsatser och väljer livsmedel där de kan
spåra närproducerade och kontrollerade
råvaror i maten. Innehållsförteckningen är
en viktig informationskälla.

Samtidigt har informationsflödet både
ökat och förändrats genom utvecklingen

av sociala medier och internet. Många har
stort förtroende för bloggare och annan
information på internet. För livsmedels-
företagen är det viktigt att vara trans-
parenta och hänga med i vad som händer.

Matkassar ändrar strukturen
Debatten om tillsatser har pågått några år.
Detta har lett till ett intresse hon konsu-
menterna för ”rena” råvaror, närproducer-
at, ursprungsmärkning och äkthetskänsla.

– Men fokus på tillsatser har avtagit i
takt med den ekonomiska nedgången,
säger Peter Wannding, kommunikation-
sansvarig på LI i tidskriften Perspektiv.
Han betonar att det inte finns något enty-
digt samband mellan få eller inga tillsatser
och hög kvalitet.

– Vissa tillsatser finns ju där för att
garantera livsmedelssäkerheten som är
det främsta kvalitetskravet, säger han.

En ny maktfaktor i livsmedelsbranschen
är alla matkassar som nu dyker upp på
marknaden.

– De tror jag kommer att förändra
strukturen och servicen i matbutikerna
och påverka hur våra företag presenterar
sin produkter, menar Peter Wannding. 
I andra änden av kedjan kommer frågor
kring råvarors ursprung att öka i bety-
delse. Att de är odlade eller uppfödda på
ett sätt som är acceptabelt – socialt och
miljömässigt.

FÖRTROENDET FÖR MAT

Högst förtroende har: Yngre (16-29 år)   |   Konsumenter i storstäder (framför allt Stockholm)   |   Större hushåll
Lägst förtroende har:  Äldre 60+ (i synnerhet kvinnor)   |   Pensionärer   |   De som förändrat sin konsumtion det senaste året.

BLOGGAR, MATKASSAR OCH EKONOMI PÅVERKAR

A V M A U D  L I N D B L Å
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Måltiden övas var dag. Inte minst för barn-
familjen är den något av navet, en tid att
sitta ner tillsammans efter en dag på jobb
och i skola.

Sociologen Terese Anving har i sin
avhandling ”Måltidens paradoxer. Om
klass och kön i vardagens familjeprakti-
ker” sett närmare på hur familjer med
mindre barn hanterar själva arbet-
sprocessen runt måltiden. 

– I en måltid möts föreställningen om
det goda livet och svårigheten att leva upp
till det, säger Terese Anving.

– Tidigare har forskarna sett på prak-
tiska sysslor och hur mycket tid som läggs
ner vid exempelvis disk eller matlagning.
Jag var istället intresserad av det som inte
fångas i tidsstudierna. 

30 personer har intervjuats. Terese

Anving har talat med dem som ansett sig
ha huvudansvar för familjens måltider,
vilket var 26 kvinnor och 4 män.

– Kvinnor verkar ha det övergripande
ansvaret för att få ihop vardagen. De lever
på ett annat sätt än män med ”kylskåpet
och familjen” i huvudet. Det är de som
funderar över vad som finns hemma och i
högre grad oroar sig om barnen inte äter.
Det är en ständigt pågående process men
ses oftast inte som arbete, kvinnorna bara
gör det, säger Terese.

För medelklasskvinnor är dessutom
jämställdhet hemma ett värde i sig, något
att sträva efter. När idealet krockar med
verkligheten och det visar sig att i prak-
tiken är det de själva som gör det mesta,
täcker de upp för männen.

– Några argument var ”jag kan jobbet

bättre” eller ”han lagar mat i helgerna”.
Andra arbetsuppgifter förväntas man lära
sig, men här accepterade kvinnorna att det
”faller sig mer naturligt” att de står för
vardagsmaten. Männen kan däremot lägga
mer tid på matlagningen under helgerna
och då blir även ätrutinerna mer fria.
Vardagsmaten är långt från trendiga
långkok och tidskrävande surdegsbröd.

I familjer med lägre utbildning fanns
däremot inte samma behov att framstå
som jämställda. Där handlade det istället
om rättvisa. 

– Kvinnorna berättade hur de kunde
sätta ner foten och bli arga då de ansåg de
fick ta för mycket av arbetet, säger Terese
Anving.

I barnfamiljen kräver vardagens
måltider anpassning från alla. Ätandet -
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MÅLTIDEN

Att äta tillsammans är barnfamiljens
kitt. Där, mellan köttbullar och
gemenskap, formas familjen.

För en måltid består inte enbart
av mat. Som få andra saker är den
dessutom laddad med normer och
förväntningar. 

- Jag hade aldrig trott att en
måltid involverar så mycket arbete,
tankar och omsorg, säger sociologen
Terese Anving.

ÄR KITTET
I FAMILJEN

A V  M A R I E  S K O G L U N D    | F O T O  M A R T I N  L I N D E B O R G
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och framför allt dess rutiner – blir tråki-
gare än då de levde utan barn, tyckte mån-
ga föräldrar. Innan barnen kom tog de
kanske en macka eller lite fil på kvällen,
med barn innebär måltiden mer planering
och anpassning. Sura barn ska pareras
med mat vid rätt tid och sura föräldrar

med mat barnen äter utan allt för mycket
krångel. Med barn blir det också viktigt
med ”riktig” mat, och med det syftar de
intervjuade på varm, hemmalagad mat.
Maten ska vara nyttig och följa kostråden. 

– Det finns en moral runt vad och hur
man ska äta. Att laga en varm måltid är
väldigt starkt laddat med värden som om-

sorg och att vara en bra förälder. Många
anpassade sig däremot så att vissa delar i
måltiden kunde vara hemmalagade, andra
köpta. Det fanns ett förhandlingsläge, men
de höll sig ändå alltid till idealbilden av
den goda måltiden. Även barnmatsföreta-
gen trycker i sin reklam på att maten är
”lagad med kärlek”, eller är ”som hem-
malagad”, säger Terese. 

Föräldrarnas ansvar
Svenskar följer gärna rekommendationer
från myndigheter och experter. Våra
kostråd är en resa bakåt i tiden. Under
1900-talets första hälft kopplades de till en
stark och frisk befolkning, men också till
ett samhälle där skillnader skulle utjäm-
nas. 1946 infördes fria skolluncher för att
garantera alla barns rätt till näringsriktig
mat. Idag lever vi allt mer individualis-
tiskt. Även om maten på förskolor och
skolor fortfarande har en väldigt stor bety-
delse, skriver exempelvis Livsmedelsver-
ket att det är föräldrarnas uppgift att ge
barnen bra mat och bra matvanor.

– Vissa medelklassföräldrar uttryckte
en ängslan över att barnen skulle ”vänja
sig vid den tråkiga maten på förskolan”.
De framhöll istället gärna att barnet tyckte
om ”ovanlig” mat. 

I undersökningen såg Terese att föräl-
drar från medelklassen upplevde ett större

misslyckande än föräldrar med
lägre utbildning om de avvek
från kostråden. 

– Flera av mammorna sa att
de ibland kände sig otillräckli-
ga och som dåliga mammor om
barnet ratade något nyttigt på
tallriken. Papporna nämnde
däremot inget om dåligt
samvete vid dessa situationer.
De svenska kostråden är posi-
tiva i sig och ges i goda avsik-
ter. Avigsidan är att det skapas
starka ideal som slår igenom,
och med det en rädsla för att
göra fel. Råden är dessutom li-
ka för alla, man tar inte hänsyn
till att långt från alla har pen-

gar eller tid att följa dem. Mycket av det
som är i ropet, närodlat och kravmärkt, är
bara givet för det fåtal som har en stark
ekonomi. 

Just nu söker Terese pengar till nästa
studie av familjelivet, som ska handla om
vilka konsekvenser Rutavdraget fått då det
gäller barnpassning.
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Sociologen Terese Anving har gjort avhandlingen ”Målti-
dens paradoxer”.

Att laga en varm
måltid är väldigt
starkt laddat med
värden som omsorg
och att vara en bra
förälder.

’’
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Alla har bidragit
med sina parad-
rätter.

Bröd, kakor, biffar,
sallad och gröt –
en festbuffe på säd
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Vetekorn till frukost.

Det är fest på organisationen ”Womens
employment and information centre” i
Anyksciai. Kvinnorna vill visa hur olika
typer av säd används i det litauiska köket
och har bestämt att det bästa sättet att få
reda på det, är att smaka. De har dukat upp
ett bord som dignar av rätter.

Samlingslokalen ligger en halvtrappa
ner i ett grått låghus i betong. Här, på ett
långbord i vinkel, tronar en litauisk vari-

ant av spettekaka, omgärdad av bland an-
nat havrekakor, biffar på vetekorn, gröt,
brödsallad och mycket mer. 

Spettekakan heter egentligen Skruzdėlės
kalno, vilket betyder myrstack. Den visar
sig vara uppbyggd av friterade flak av
vetemjöl och ägg som staplats på varandra
med hjälp av honung som klister. På top-
pen ligger vallmofrön och socker.

– Den här kakan bakar vi ofta till fester,
berättar Ruta Beltyté som är vår tolk.

Vetekorn till frukost
Var och en av de aktiva medlemmarna i 
organisationen har bidragit med sin egen
paradrätt till buffébordet. Aldona
Novikiené har lagat till vetekornsbiffarna
som hon serverar tillsammans med en
mustig tomatsås.

För dagen är biffarna kalla, men Aldona
berättar att de är minst lika goda varma.

På bordet står också en läcker brödsal-
lad, gjord på tärnat mörkt bröd som ros-
tats innan det blandats med bönor, ost-
tärningar och majonnäs.

– Korn och råg spelar en viktig roll i det
litauiska köket, berättar Ruta Beltyté sam-
tidigt som hon sträcker fram en liten skål
med jästa vetekorn. 

Kornen har fått ligga i blöt i tolv timmar,
därefter har vattnet hällts av och kornen
satts undan på ett varmt ställe i knappt två
dygn. När kornen börjat öppna sig har de

En dignande festbuffé med enbart rätter som är lagade av olika sorters säd? 
I Litauen är det möjligt. 
Här spelar sädesslagen en viktig roll i det traditionella köket.

Festbuffé 
PÅ SÄD I LITAUEN

Korn och
råg spelar
en viktig
roll i det
litauiska
köket

T E X T :  A N N E T T E  W A L L Q V I S T F O T O :  E S T E R  S O R R I

’’
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VETEBIFFAR
500 g vetekorn (kokta och krossade)
5 morötter (rivna)
3 hackade lökar, frästa i olja  
3 ägg (vispade)
1 matsked mjöl, salt, kryddor

Blanda ingredienserna väl, forma bif-
far och stek i olja. 

TOMATSÅS
1,5 kg tomater (skalade och hackade)
1 chilipeppar
2 röda paprikor
300 g hackade lökar 
(som först fräst i en panna)
150 g konserverad ananas
30 g torkade aprikoser
100 g socker
1 matsked salt
olika örter efter smak

Koka ihop i 5 minuter.
Red av med lite maizena. Smaka av
med cirka ½ dl ättika och pressad
vitlök.

smaksatts med honung och ställts in i
kylen. Sedan går det bra att äta av dem 
ända tills groddarna kommer fram. En del
föredrar att äta kornen helt naturella utan
honung. Många äter vetekornen till
frukost, men det är också vanligt att de 
används i sallader. 

– Kornen är fulla med vitaminer. En
sked räcker för att man ska ha energi hela
dagen, säger Ruta Beltyté.

Råg i bröd och dryck
– Många litauer är intresserade av att äta
hälsosamt, berättar hon. Ju mindre maten
processats, desto bättre. Därför är det ock-
så vanligt att många bakar sitt bröd själva. 

Brödet spelar en viktig roll i den
litauiska kosthållningen och brödet, som
ofta bakas på råg, finns med på matbordet
till frukost, lunch och middag. 

Det får vi bekräftat också när vi besöker
en restaurang i centrala Vilnius som spe-
cialiserat sig på traditionell litauisk mat.
Det första vi får smaka på är ett glas kvass.
Medan jag konstaterar att kvass påminner
om kavring i smaken, berättar marknads-
chefen Kestutis Markevicius att drycken
görs på rostat rågbröd som dränkts i

kokande vatten. När vattnet svalnat, silas
brödet bort och det nu mörka, grumliga
vattnet blandas med socker och russin.

– Kvass är väldigt populärt, det är näs-
tan som en nationaldryck, berättar han.

Silkesgröt
Kestutis Markevicius är oroad över att den
traditionella maten håller på att förlora sin
position. Många unga litauer tycker att
den tar för lång tid att laga. 

– En del vet inte ens hur maten ska tilla-
gas, och kommer därför hit istället när de
blir sugna på att äta mat som den alltid
smakat, säger han.

Bland rätterna på menyn framhåller han
särskilt Silkine, silkesgröt. Traditionellt
har den tillagats i det litauiska låglandet
där det odlats mycket korn och där den
varit en vanlig huvudrätt i många fattiga
hem. Gröten kokas i 20 minuter för att
sedan toppas med fläsktärningar och
gräddfil till serveringen.

Och så pannkakorna förstås. Alla länder
har sin egen variant. I Litauen heter de
kepti grikiani och lagas på bovete. Vi får
äta dem med färskost som smaksatts med
kummin. Vilken fest. 

Odling i Litauen:
I Litauen finns en lång tradition av att odla säd som råg, havre, korn och bovete. Men vanligt är också ärtor, bönor, hampa och vallmo. Ärtorna och
bönorna äts ofta råa eller kokta, men de mals också ner till mjöl. Till högtider och fastedagar görs mjölk på hampa och vallmo. 

Odlingen var länge kringgärdad av skrockfulla sedvänjor. En bonde fick aldrig arbeta på fältet på fastande mage, för då skulle axen bli tomma. 
När det skulle sås korn, var det säkrast att göra det med en grissvans i magen. Då skulle axen på kornen växa lika långa som svansen. 
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Olja från svenskodlad
så kallad högol-

jesyraraps kan
bli ett alterna-

tiv till pal-
molja eller
inporterad
solrosolja i
många
livsmedel. 

fettsyraprofil, som är stabil vid
berydligt högre temeraturer
än “vanlig rappsolja” och inte
oxiderar så lätt. Anledningen
är att halten oljesyra är högre
på bekostnad av fettsyror med
fler dubbelbindningar.

– Kvaliteten ökar använd-
ningsområdena. Våra kunder
kan välja den även till friter-
ing, konstaterar Joakim Karls-

son, inköpare på AAK.
När Vistive-oljan an-

vänds vid stekning min-
skar risken både för

smakförändringar och
bildandet av oönskade

transfetter. Det
smakar alltså bättre och
blir mindre negativa
hälsoeffekter.
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Efterfrågan är idag stor på
HO-raps och Lantmännen i
samarbete med företaget
Aarhus Karlshamn AB (AAK)
försöker nu få lantbrukarna att
satsa på Vistive, den raps som
ger den värdefulla högolja-
syran.

Vistive har en speciell

specialraps 
KAN ERSÄTTA PALMOLJA?

SVENSKODLAD

Olja från svenskodlad så kallad högoljesyraraps 
(HO-raps) kan hjälpa till att minska användningen 
av den omdebatterade palmoljan.

Kritiken mot att använda pal-
molja har redan fått flera stora
svenska livsmedelsproducen-
ter att välja bort den. Alterna-
tivet har då i första hand varit
att köpa fransk HO-solrosolja.

– Den franska HO-solrosol-
jan har funnits länge på mark-
naden och är mer etablerad,
men vi vill gärna köpa svenskt
och det vill våra kunder också,
säger Joakim Karlsson.

Mindre mättat fett
AAK ( f d Karlshamns AB) är
en av världens ledande
tillverkare av vegetabiliska spe-
cial-fetter med hög förädlings-
grad. Företagets forsknings-
avdelning har i flera studier
funnit att HO-rapsen i alla
egenskaper är lika bra eller
bättre än både palmolja och
HO-solrosolja. AAK har tidi-
gare importerat HO-rapsolja
men från och med slutet av
2011 är all företagets HO-raps-
olja av svenskt ursprung.

– Vi har avsättning för all
HO-raps som odlas, säger
Joakim Karlsson.

I Vistive-rapsen har man
sänkt halten av fleromättade
fettsyror, som lätt oxiderar,
och höjt halten oljesyra, vilket
ger en bättre hållbarhet.

Mindre palmolja
HO-olja tål höga temperatur-
er, vilket gör den speciellt
lämplig till fritering. Mängden
mättat fett i friterade produk-
ter kan med HO-oljor minska
med upp till 80 procent med
bibehållen kvalitet.

Traditionellt har palm- och

solrosolja använts för att pro-
ducera HO-olja med odlingen
av HO-raps ökar nu snabbt
runt om i världen. 

Användningen av palmolja
har ökat kraftigt i hela världen
under 2000-talet och palmolja
är idag världens mest sålda
vegetabiliska olja efter soja.
Uppskattningsvis importeras
till Sverige varje år flera hundra
tusen ton. 

Förutom i livsmedel som
margarin, glass, chips och
kakor finns palmolja i produkter
som smink, tvål och tvättmedel.
Även en del djurfoder innehåller
en restprodukt från palmolje-
produktion.

Indonesien och Malaysia
svarar för cirka 90 procent av
produktionen av palmolja.
Sedan 1970-talet har produk-
tionen i Malaysia 12-dubblats
och i Indonesien 30-dubblats.
Hälften av den ökningen har
skett på mark där regnskog
skövlats och Världsnaturfonen
anser idag att detta är ett av de
största globala mijöhoten,
speciellt som odlingen beräknas
fördubblas mellan 2007 och
2020. Redan är över hjälften av
Borneos 55 miljoner gamla
regnskog borta och på Suma-
tra återstår nästan igen regn-
skog alls.

Lantmännen har en palm-
oljepolicy som för 2011 hade
målet att 100 procent av den
palmolja man använder ska
vara certifierad enligt Round
Table for Sustainable Palmoil
(RSPO) – ett mål som också
uppfylldes.
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Du kan beställa receptsamlingen Hälsosam
nordisk mat, med maten från forskningspro-
jektet NorDiet på www.lantmannen.se. 
Den kostar 100 kronor plus porto.

Lättgjorda och goda tillbehör till maten
kan man aldrig få för många. Här är två
enkla sallader från NorDiet, en veten-
skaplig studie om hälsosam nordisk mat

APELSIN- OCH MOROTSSALLAD
4 portioner
2 apelsiner
1 liten gul lök
4 morötter
1 msk rapsolja
1 tsk mineralsalt
svartpeppar

Skala apelsinerna och skär ut hinnfria
klyftor.  Skala rödlöken och skiva i tunna
skivor.
Skala och grovriv morötterna. 
Varva apelsin, morot och rödlök eller lägg 
allt var för sig i en skål. 
Salta och peppra och ringla över 
rapsolja.

BÖNSALLAD 
4 portioner
1 stor gul lök
400 g  haricots verts, kokta eller okokta
1,5 dl kokta kidneybönor, ca 100 gram

Dressing
1 msk rapsolja
2 msk citronjuice
1 tsk mineralsalt
svartpeppar

Skala och finhacka löken. Blanda hari-
cots vers, kidneybönor och lök. Blanda
rapsolja, citronjuice och mineralsalt till
dressingen och slå den över salladen.
Blanda och krydda med svartpeppar.

HÄLSOSAM NORDISK MAT

TVÅ ENKLA
SALLADER
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