
NORDISK MAT SKA
ERÖVRA VÄRLDEN

Matkorn nytt 
och nyttigt
Baka lååååångsamt
ger härligt bröd
Här finns 
matglada barn

Aktuell livsmedelsforskning
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Det trivsamma
nordiska brödet

nu hyllas de nordiska smakerna världen över. Vår svalka
ger heta råvaror. Det är lätt att bli lyrisk över fisk, vilt och bär.
Men glöm inte brödet.

Kanelbulle och mjölk.
Räksmörgås. Löjromstoast.
Skinkmacka med senap för att ta ett ytterst aktuellt exempel. 
Somliga vill ha sin skinkmacka på vörtbröd, andra på

rågknäcke. Själv tycker jag att veteknäckebröd, ofta kallat
julbröd, är precis det rätta underlaget.

Smörrebröd, tunnbröd, korvbröd och limpa är andra skatter 
i det nordiska brödskrinet. Sursegt finskt rågbröd, frasiga dans-
ka wienerbröd. Så mycket gott när man börjar tänka efter.

med bröd är det ju så att det inte så ofta har huvudrollen.
Men om det inte fanns där…Visst kan en varmkorv i nypan gå
an emellanåt, men medge att korvbrödet liksom fulländar det
hela. 

Jag brukar tänka på Sherlock Holmes och Doctor Watson.
Visst är det Sherlock som är stjärnan, men utan Watson vore han
halv – själva fundamentet skulle saknas.

kanske är vi nordbor själva lite som bröd. På webplatsen
www.nordiskmat.se, där man kan läsa härliga artiklar om nor-
disk mat, finns också lite skrivet om Norden som begrepp. 
För att beskriva det nordiska sättet att vara används ord som
lågmäld, jordnära och folklig. Ljus, enkelhet, ren, naturnära,
förnuft, lagom och ödmjukhet är vanliga värdeord. Ett stillsamt
och minimalistiskt fundament, en trygg bas för lysande piruetter.
Inte konstigt att vi trivs med bröd.

FULLKORN PÅ FORSKARDAGAR
t Fullkorn har blivit en megatrend i takt
med att det visar allt flera positiva effekter
på hälsan. Vid livsmedelsforskardagarna i
Uppsala var fullkorn ett huvudämne, och
många spännande forskningsresultat pre-
senterades. sidan 4–7

SATSNING PÅ NORDISK MAT
t Ny Nordisk Mat är namnet på ett pro-
jekt för samordning och profilering av
nordisk mat. Målet är att göra den nor-
diska maten till ett begrepp i klass med
”medelhavsmat”. sidan 8

KORN IGÅR OCH IMORGON
t En gång var kornmjölsgröten bokstav-
ligen vad dags mat i hela norra Sverige –
idag är den historia och nostalgi. Men
sädesslaget korn har framtiden för sig. 
sidan 10

MATGLÄDJE MED GRÖT OCH HEMBAKAT
t På Låkebergets förskola i Torslanda
serveras grötfrukost fyra dagar i veckan.
Barnens favorit är mannagrynsgröt med
en rejäl dos grahamsgryn i. På borden
står korgar med tre sorters knäckebröd
och hembakat, mjukt bröd. sidan 14

BRÖD UTAN STRESS
t I Enskede Gamla Bageri hittar vi mot-
satsen till all stress och jäkt omkring oss.
Här bakas bröd med en metod som fun-
nits i Frankrike åtminstone sen 1600-
talet. Ett bröd tar tre dagar att baka –
efter att man gjort en fördeg, en ”chef”,
som tar två - tre veckor att få klar.

sidan 19

KUNNIGA KONSUMENTER
t Äldre invandrarkvinnor är intressanta
konsumenter. De lagar mat från grunden
och bakar mycket bröd. Det visar ett
forskningsprojekt i Göteborg, som hand-
lar om matkonsumenter över 55 år.

sidan 22
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Nej tack! Jag vill inte längre ha
tidningen till adressen här intill

t ”Ladda för ridning”
heter den senaste bro-
schyren i Uppladdning-
ens serie om mat för
olika idrotter. Här får
alla ryttare och hästäls-
kare bra tips för hur de
ska äta för att orka
med sitt intresse. 

Tävlingstiderna i rid-
ning är korta, men det
betyder inte att ryttaren
inte behöver mycket
energi. De flesta ryttare
lägger ner massor av
timmar på träning och
på tungt kroppsarbete i
stallet.

– När ryttarna ätit
bra märks det direkt.
De tar snabba koncen-
trerade beslut. Hästen
känner att ryttaren är
skärpt och samspelet
mellan dem ökar, skri-
ver Elisabet Lundholm,
förbundskapten i dres-

syr i broschyren.
Idrottsstjärnor är

viktiga förebilder. I fak-
tabladet presenteras
landslagsryttarinnan
Linda Heeds matdag
och Helena Lundbäcks
favoritsmörgås:

t Det finns ett tydligt
behov av en kartlägg-
ning av den svenska
livsmedelsforskningen
– av dess  finansiärer
och av vilka forskare
och forskningscentra
som finns inom livsme-
delsområdet. Det kon-
staterar Uppsala Livs-
medelscentrum, som nu
har som ambition att
göra en kvalificerad
inventering av den

svenska livsmedels-
forskningen. Resultatet
ska bli en webplats med
arbetsnamnet ”Food
Science Display”. Mål-
sättningen är att den
ska bli den naturliga
utgångspunkten för
informationssökning
och som analysinstru-
ment i frågor som gäl-
ler den svenska livsme-
delsforskningen.

t Söta kanelbullesnig-
lar vann Hembaknings-
rådets tävling i ”kanel-
bulledesign” för
skolorna. Det kom in
massor av fina bidrag
med kanelbullar som
rosetter, katter, hjärtan
och pi-tecken, och
juryn hade ett svårt
men roligt arbete att
utse tre vinnare, berät-
tar hembakningsrådets
chef Birgit Nilsson
Bergström.

Segrare blev Sofie
Andersson och Victoria
Tennevall från Nygård-
skolan, Askim med sina
snillrika och välgjorda
Snigelbullar. En lustig
detalj i sammanhanget :
i Danmark kallas vanli-
ga kanelbullar för just
”sniglar”.

På www.hembak-
ningsradet.se kan du se
kanelbullar i mängd
och annan trevlig bak-
inspiration.

LIVSMEDELSFORSKNING
SAMLAS PÅ WEBPLATS

KANELSNIGLAR
VANN I SKOLTÄVLING

LADDA FÖR RIDNING

FULLKORNSBRÖD
MED GOD RÖRA
Mosa en avokado. Hacka
röd lök, rökt skinka och
oliver och blanda ihop
med avocadon. Tillsätt
keso till lagom konsi-
stens. Smaka av med
peppar och eventuellt
salt. Lägg fyllningen mel-
lan två brödskivor.
Uppladdningen samt
broschyrer för olika idrot-
ter kan beställas på
www.uppladdningen.nu
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Fullkorn har blivit en megatrend i takt med att allt flera

positiva effekter på hälsan har kunnat kopplas till ett

högt intag av fullkornsprodukter. 

På bara två år har försäljningen av fullkornspasta

ökat från 6 till 40 procent av all pasta, och fler än 50 nya

fullkornsbröd har lanserats.

idétidskriften C nr 3   20064

det berättade mats larsson, vd för
Lantmännen Food R&D vid de svenska
Livsmedelsforskardagarna i Uppsala
nyligen. Den svenska livsmedelsforskare-
liten samlas vartannat år för en grundlig
genomgång av den aktuella forskningen.
Den här gången var Uppsala Livsmedels-
centrum arrangör.

En stor del av den forskning som pre-
senterades kretsar kring spannmål. Full-
korn åt folket var ett tema. Andra block
hade rubriker som Tarmen – en trendset-
ter och Bioaktiva ämnen – berikar och

begränsar. Men det handlade också om
att ta forskningen ett steg vidare och
verkligen nå ut till konsumenterna med
nya livsmedel. Konferensens avslutnings-
block hade rubriken Svensk livsmedels-
forskning bär hela vägen till konsument. 

C presenterar här sammanfattningar
av ett antal intressanta forskningstreder
inom livsmedelsområdet idag. Forsk-
ningen är ibland på detaljnivå och det
kan vara långt till en färdig produkt,
men bit för bit baxas projekten närmare
ditt matbord. 

AKTUELL LIVSMEDELSFORSKNING

FULLKORN
ÅT
FOLKET MEN ÄNNU 

VET INGEN EXAKT
VARFÖR DET 
ÄR HÄLSOSAMT

MEN ÄNNU 
VET INGEN EXAKT
VARFÖR DET 
ÄR HÄLSOSAMT

T E X T  M A U D  L I N D B L Å  
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– de nya reglerna kommer att
gagna utvecklingen av produkter
designade för att ge optimala häl-
soskyddande effekter – livsmedel
med mervärde, berättade Marga-
retha Jägerstad, institutionen för
Livsmedelsvetenskap, SLU. Ett
exempel på ett ämne, som de nya
reglerna kan göra skillnad för, är
B-vitaminet folat (folsyra).

I Sverige rekommenderas
kvinnor i barnafödande åldrar

att äta 400 mikrogram
folat per dag . Den

mängden minskar ris-
ken att föda barn
med neuralrörsde-
fekter (ryggmärgs-
bråck). Under gra-
viditet och amning
rekommenderas 500

mikrogram per dag.
Flera kostvaneunder-
sökningar visar att

svenska kvinnor
har ett genom-
snittligt folatintag

som är endast
hälften av dessa rekommenda-

idétidskriften C nr 4   2006

BLODPROV KAN VISA FULLKORNSINTAG

NYA EU-REGLER KAN GYNNA  FOLSYRABERIKNING

att fullkorn minskar risken för hjärt-
sjukdom är idag en vanlig uppfattning.
Men frågan hur det egentligen går till
gäckar fortfarande forskarna. Det finns
många praktiska svårigheter när man
ska försöka mäta vad som egentligen
sker i kroppen när vi får i oss olika
ämnen. 

En svårighet är att mäta hur mycket vi
verkligen äter. 

– Problemet är särskilt tydligt när det
gäller fullkorn, där en övergripande defi-
nition har saknats och där konsumenter
har stora svårigheter att känna igen full-
kornsprodukter bland andra livsmedel.
Dessutom överrapporteras ofta intag av
det som konsumenterna anser som nyt-
tigt, berättade doktoranden Rikard
Landberg, som redogjorde för ett arbete
som pågår vid Institutionen för livsme-

delsvetenskap vid SLU i Uppsala. Fors-
karteamet, som består av Rikard Land-
berg, Afaf Kamal-Eldin och Per Åman
hoppas kunna mäta en persons intag av
fullkorn med hjälp av ett nytt blodtest.
På sikt hoppas man också att de nya
blodtesterna, i kombination med epide-
miologiska studier, ska kunna visa
fullkornets positiva betydelse för
hälsan även när det gäller andra
folksjukdomar som exempelvis
typ 2 diabetes (åldersdiabetes).

Man söker en biomarkör,
alltså ett ämne som samvarie-
rar med intag av fullkorn och
som kan mätas. Det ämne
man arbetar med är alkyl-
resorcinoler. De studier
som hittills gjorts tyder
på att plasmakoncen-

trationen av alkylresorcinoler skulle
kunna användas som en korttidsmarkör

för fullkornsintag av råg och vete.
Men ytterligare arbete återstår.

tioner. För att minska gapet har folsyra-
berikning diskuterats under många år.

USA, Kanada, Sydamerika, Australien
och Nya Zeeland har under senare år
infört en obligatorisk berikning av vitt
mjöl med folsyra. I EU har hittills bara
Irland och Ungern beslutat om berik-
ning.

I Sverige utreder statens beredning för
medicinsk utvärdering, SBU, huruvida
Sverige ska berika mjöl med folsyra i
syfte att minska risken för neuralrörsde-
fekter. Utredningen väntas bli klar i slu-
tet av 2006.

– Om utredningen talar för obligato-
risk berikning måste berikningsnivån
anpassas till konsumenterna, kommente-
rar Margaretha Jägerstad. Detta innebär
förmodligen att berikningen knappast
kan bli den enda lösningen för att helt
täcka gapet mellan rekommenderat och
faktiskt folatintag hos kvinnor i barnafö-
dande åldrar. Mest troligt är att man
måste komplettera med åtgärder som på
naturlig väg ökar intaget via kosten.

Att använda jäst eller starterkulturer
kan vara en framkomlig väg att gå. Mat-
bröd skulle kunna bakas på jäst som ger
mer folat än dagens bagerijäst. Folattju-
var i process, -tillagnings- och distribu-
tionsledet kan begränsas. 

– Mycket kan göras för att öka konsu-
menternas och livsmedelsproducenternas
medvetenhet om bättre produktval med
avseende på folatinnehåll och biotill-
gänglighet.

Att kunna mäta
fullkornsintaget i

blodprov skulle
göra forskningen

mer tillförlitlig.

Under de närmaste åren kommer nya
EU-gemensamma regler att införas om
berikning, näringstillskott och hälsopå-
ståenden. 

I Sverige kan det bland annat gynna
folsyra.

I Sverige rekom-
menderas kvinnor
i barnafödande
åldrar att äta 400
mikrogram folat
per dag. 
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kan biprodukter från tillverkning av stärkelse, gluten och etanol av vete
användas i hälsoprodukter för människor? Det är en fråga som forskarna
just nu undersöker. Lina Haskå, doktorand vid Industriell näringslära och
livsmedelskemi vid Lunds universitet arbetar med att göra en kemisk och
nutritionell karakterisering av de lösliga kostfiberpolymerer som blir kvar
efter fraktionering av vete. Projektet ska ge underlag för möjligheterna att
kommersiellt utvinna kolhydratrika fraktioner och designa produkter med
speciella hälsoeffekter. Fruktaner med olika hälso-profiler marknadsförs
redan starkt i andra länder.

De kolhydratrika fraktio-
nerna innehåller fruktan och
arabinoxylan.

Fruktan har visat sig ge en
ökning av gynnsamma bakte-
rier i tjocktarmen och kan där-
med motverka vissa tarm-
åkommor och sjukdomar. Det
finns också studier som pekar
på att fruktan kan motverka
benskörhet och sänka koleste-
rolhalten i blodet. Men de fles-
ta studierna är gjorda på fruk-
taner från cikoriarot, och
kunskapen om fruktaner från
vete är begränsad.

Vad beträffar arabinoxylan
finns det studier som visar på
att ämnet kan ha prebiotiska
effekter, öka smörsyraproduk-
tionen i tarmen samt förbättra
glukos- och insulinsvaren efter
måltid.

HAVRENS HEMLIGHET
forskarna söker fortfarande de specifi-
ka faktorer som ger de biologiska effek-
terna av fullkorn. Idag anses kostfiber
och fenoliska substanser, vilka ofta före-
kommer i högre grad i hel kärna än i raf-
finerad, ha stor betydelse och allt mer
intresse fokuseras kring dessa, berättade
Lena Dimberg, Institutionen för Livsme-
delsvetenskap, SLU.

En grupp fenoler som är unika för
havre är de så kallade avenantramiderna.
De har i ett antal studier visat att de kan
ha betydelse som skydd för olika sjukdo-
mar bland annat genom att verka som
antioxidanter och genom att  motverka
inflammationer. Eftersom både oxidativa
och inflammatoriska reaktioner anses
vara involverade i utvecklingen av olika
åldersrelaterade sjukdomar finns det allt-
så tecken på att avenantramider kan vara
en del av den hälsobefrämjande effekten
funnen för havre.

HÄLSOEFFEKTER AV BIPRODUKT?

Avenantramider kan vara en av
hemligheterna bakom havrens 
hälsoeffekter.
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professor eva tornberg vid Lunds
tekniska högskola redogjorde för de för-
sök med fibrer som fettersättare som
pågår (se artikel i C 3/2006). 

– Det är ingen idé att utveckla hälso-
samma produkter som inte smakar gott,
säger hon. Därför försöker vi få fram
mer fakta, till exempel vilken form
kostfibrerna ska ha för att förhöja
smaken, som ju är en av fettets
viktigaste funktioner.

När det gäller kostfiber från
spannmål handlar det mycket om
textur och konsistens. De innehål-
ler inte lika mycket vatten som kost-
fiber från grönsaker och frukt och är mer
som små partiklar. Därför kan en pro-
dukt med mycket kostfiber från spann-
mål lätt upplevas som ”sandig”

I MAGENS DJUP
det finns belägg för att inflammation
är en gemensam faktor för uppkomst av
många sjukdomar, till exempel hjärt-
kärlsjukdom, diabetes och cancer och att
denna kan medieras via grovtarmen. Ett
stort intresse finns därför för att optime-
ra tarmhälsan, till exempel genom att
tillsätta probiotika till kosten eller, som
diskuteras
mer och mer
på senaste
tiden, även
prebiotika
och synbioti-
ka.

Både pro-
och prebioti-
ka kan
påverka
bildningen
av kortkedji-
ga fettsyror,
huvudsakli-
gen ättiksyra, propionsyra och smörsyra.
Framför allt smörsyra och propionsyra
har visat sig ha gynnsamma fysiologiska
effekter.

De kvantitativt viktigaste komponen-
terna som når grovtarmen är kolhydra-
terna. Det intressanta i detta samman-
hang är att olika kolhydrater ger upphov
till olika mängder och mönster av kort-
kedjiga fettsyror, vilket innebär att man
skulle kunna styra fettsyrabildningen via
kosten, berättade Margareta Nyman,
Industriell Näringslära och Livsmedels-
kemi vid Lunds universitet.

– Det är viktigt att finna verktyg för en
optimal fettsyrabildning för att skräd-
darsy livsmedel med specifika hälsoef-
fekter i tarmen, fastslår hon.

mycket av dagens livsmedelsforskning
syftar till att skräddarsy livsmedel med
olika hälsoeffekter för olika behov, så
kallade functional foods. Men de företag
i världen som framfångsrikt lyckats
kommersialisera functional foods är hit-
tills få. Man kan fråga sig varför det är så
svårt att lyckas.

– En av de största utmaningarna ligger
i att utveckla rätt sorts koncept och
marknadskommunikation till rätt pro-
dukt och rätt konsument, säger Patricia
Wiklund från Invenire Market Intelligen-
se Oy, ett finskt företag som är specialise-
rat på kommersialisering och kommuni-
kation inom området mat och hälsa.

Redan i ett tidigt skede i produktut-
vecklingen är det viktig att ta i beaktande
de så kallade Fyra Faktorerna, under-
stryker hon:

1. Vem behöver produkten?
2. Accepterar konsumenten ingrediensen?
3. Förstår konsumenten fördelen?
4. Litar konsumenten på ditt varumärke?

Eva Landström från Institutionen för
folkhälso- och vårdvetenskap konstate-
rar också att det är komplicerat att
karaktärisera functional foodskonsu-
menten. Hon har själv gjort en undersök-
ning där man kan se att de som har högt
kolesterol, högt blodtryck eller diabetes i
större utsträckning äter kolesterolsän-
kande produkter än personer utan dessa
kostrelaterade problem. De personer
som tycker sig ha känt en effekt av pro-
dukten och de som också äter kosttill-
skott har oftare köpt eller ätit probiotisk
fruktdryck. Personer med högre utbild-
ning har oftare köpt probiotiska mjölk-
produkter. 

Det mest uppseendeväckande resulta-
tet från undersökningen är att de som
hade köpt eller ätit flest olika functional
foods var de som även sa sig vara mer
skeptiska till functional foods.

VEM KÖPER FUNCTIONAL FOOD?

SMAKEN AV FIBRER

Kostfiberer i stället 
för fett – en möjlighet bara 

det smakar gott.

Probiotika, prebiotika
eller kanske synbioti-
ka? Nya functional
foods-produkter lan-
seras i strid ström.

probiotika =  bakterier som har förmå-
gan att komma levande genom mag-
säckens sura miljö och sedan vara aktiva
i tarmarna. Finns idag i olika drycker till
exempel Proviva, Verum Hälsofil och
Cultura.

prebiotika = fibrer, som är mat för bak-
terierna, och får dem att trivas extra bra.
Olika bakterier gillar olika sorters fibrer,
det handlar i första hand om lösliga
fibrer.  Vanligt havrekli innehåller mycket
lösliga fibrer. I Sverige finns hittills inte
särskilt många speciella prebiotiska pro-
dukter.

synbiotika = både levande bakterier
och fibrer, som de gillar, i samma pro-
dukt. I Sverige finna ännu ingen synbio-
tisk livsmedelsprodukt, däremot kan
man hitta en del produkter, framför allt
drycker, i andra länder.
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MÖJLIGHETER MED
SPANNMÅL

Fullkorn, råg och
havre är av tradition
viktiga i den nordiska
kosten och som
exportprodukter.
Intresset för sådana
produkter ökar just
nu i världen. Målet är
att uppmuntra till att
få fram nya produkter
med hjälp av den
kunskap, som finns
tillgänglig i de nordis-
ka länderna.

HÄLSOBUDSKAP

Bristen på överens-
stämmelse när det
gäller vilket veten-
skapligt stöd och vil-
ken dokumentation
som ska krävas för att
få använda hälsobud-
skap på produkter är
en flaskhals när det
gäller att utveckla och
marknadsföra nya
livsmedel med hälso-
profil. Nu vill man nå
en nordisk/ baltisk
samsyn i  de här frå-
gorna.

ATT ÄTA HÄLSOSAMT

Det finns ganska lite
kunskap om hur kon-
sumenterna reagerar
på hälsobudskap för
livsmedel. Nu plane-
ras konsumentunder-
sökningar i alla de
nordiska länderna,
för att bland annat
undersöka förtroen-
det för hälsobudska-
pen.  

MAT FRÅN HAVET 
GER LÄNGRE LIV

”Norwegian Institute
of Fisheries and
Aquaculture Rese-
arch” fokuserar på
användandet av fisk
och bioaktiva ämnen
från fisk som ingredi-
enser i functional
foods.

BUDSKAP OM VIKT

Att förebygga fetma
är ett viktigt syfte
med många nya häl-
soprodukter. Att stu-
dera mättnad ingår i
försöken att skapa en
nordisk plattform när
det gäller att samla
bevis för hälsobud-
skap som gäller
fetma.

SMÅ FÖRETAG

Många små och
medelstora företag
arbetar med mat med
hälsoprofil, en del av
projektet kommer att
ägnas åt deras möj-
ligheter.

DEN NYA
NORDISKA 
MATEN

Nu vässar de nordis-
ka länderna samar-

betet för att ta en
tätplats i världen

med hälsosam nor-
disk mat. Målet är

att göra den nya nor-
diska  maten till ett

begrepp i klass med
medelhavsmat.

mindre komplexa måltider, hälsa och en
sund livsstil.

Programmet ska stärka bilden av Nor-
den som leverantör av goda, hälsosamma
och etiskt producerade livsmedel, basera-
de på lokala råvaror och de specifika pro-
duktionsbetingelser som råder här.   

Stort nordiskt matpris
Den norske mat- och jordbruksministern
Terje Riis-Johansen föreslår också ett
nordiskt matpris till någon som bidragit
till att synliggöra och profilera nordisk
mat. Ambitionen är att priset ska värde-
ras lika högt som Nordiska Rådets littera-
turpris. 

Norden innefattar i det här samman-
hanget Sverige, Norge, Danmark, Island,
Finland, de baltiska staterna och nord-
västra Ryssland.

Riktlinjerna för programmet presente-
rades vid ett ministermöte i Köpenhamn i
november. Officiellt startar programmet
1 juli 2007 och sträcker sig fram till 31
augusti 2008.

Just nu jobbar man med att välja ut de
projekt som ska ingå. 69 förslag har kom-
mit in till Nordisk InnovationsCenter
(NICe), som rent praktiskt kommer att
genomföra delar av programmet. NICe är
Nordiska Ministerrådets instrument för
att utveckla innnovativa och kunskapsin-
tensiva nordiska affärer. Sex projektom-
råden planeras:

t Nordiska Ministerrådet lägger 28 mil-
joner kronor på Ny Nordisk Mat, ett pro-
gram för samordning och profilering av
nordisk mat. Man räknar med minst lika
mycket pengar från näringslivet.

Förhoppningen är att NNM ska bli ett
paraplybegrepp i stil med ”medelhavs-
mat” där alla regioner ska bidra med sina
specialiteter och lokala kulturer. 

Efterfrågan på regionalt och lokalt pro-
ducerad mat och dryck bedöms vara en av
de snabbast växande trenderna i Europa. 
I samma vågskål ligger autentisk mat,

ska 
erövra 
världen

Fiberrika bröd av råg och havre.
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ett hälsosamt urval av nordeuropeisk
husmanskost ger ännu bättre hälsa än
medelhavsdieten i vår del av Europa. Det
visar en holländsk studie. 

Nu undersöker forskare om det är vår
svenska husmanskost som gjort oss till ett
av de mest långlivade folken på jorden.

Få tvivlar längre på nyttan av den traditio-
nella medelhavskosten. Men den verkar fun-
gera bäst just vid Medelhavet och den skyd-
dande effekten klingar av längre norrut. Nu
visar en holländsk studie att äldre kvinnor
som åt ett hälsosamt urval av holländsk hus-
manskost levde längre än både de holländs-
kor som åt medelhavskost och de som åt en
onyttigare variant av holländsk husmans-
kost. 

– Jag tror att naturen gjorde så att varje
land har något bra att äta. Invånarna har
sedan under århundraden lärt sig att hitta
kvalitetsmaten och det präglar husmanskos-
ten i olika länder. De som valde fel klarade
sig inte bra och dog, sa Alicja Wolk vid Karo-

linska Institutet i en intervju i Svenska Dag-
bladet angående den holländska undersök-
ningen . 

– Idag finns det ingen utvärdering av hur
svensk  husmanskost påverkar hälsan men
vi vill göra en sådan och har ansökt om
forskningsanslag. Något bra måste det vara
med vår mat eftersom svenskarnas livslängd
ligger i världstopp.

– I Sverige har vi till exempel fet fisk och
raps som båda bidrar med Omega-3 och  vi
har bröd med mycket mer fibrer än i Italien.

Det svenska klimatet passar också bra för
rotfrukter medan importerad frukt och grön-
saker riskerar att förlora i näringsvärde på
grund av långa transporter.

I den holländska undersökningen inne-
höll den ”onyttigare” varianten av husmans-
kost mer potatis, kött och alkohol och mind-
re frukt och grönsaker än den
hälsosammare.

INITIATIV FRÅN KOCKAR
Initiativet till NNM  kommer bland annat
från de tio nordiska kockar som år 2004
publicerade ett nordiskt köksmanifest. Tio-
punktersprogrammet pekade på mål och
möjligheter med en satsning på det nordiska
köket.

Ministerrådet bedömde manifestet som
så intressant att de följde upp  med den så
kallade ”Århusdeklarationen om Ny Nordisk
Mat” som antogs den 30 juni 2005. En styr-
grupp tillsattes som i februari 2006 presen-
terade sitt förslag till program för NNM
2006-2008. Och nu är alltså projektet igång.

NORDISK INSPIRATION
”Den nordiska smaken är den extraherade
och eftertryckliga smaken. Den är lagringens
smaker genom torkning, syrning, saltning
och rökning. Smakintensiteten i ost som lag-
rats, filbunkens somriga syrlighet eller i de
rökta augustiflundrorna.”

Vill du bli inspirerad av nordisk mat
rekommenderas websidan www.nordisk-
mat.se. I nästan fem år har Årets kock och
Mjölkfrämjandet arbetat med begreppet
nordisk mat. Nu är websidan nypåfylld med
spännande innehåll. Här finns recept på
husmanskost i modern tappning, lite gröna-
re och lite lättare, men också inspirerande
betraktelser av Richard Tellström, som nyli-
gen doktorerade vid Restauranghögskolan i
Grythyttan, plus fakta och kuriosa.

NORDISK MAT GER LÅNGT LIV?

Fet fisk och rapsolja med Omega-3.

Nära till naturen, rent och svalt, det nordiska klimatet skapar unika råvaror.
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ADJÖ TILL 
MORFARS
KORNMJÖLSGRÖT…

Två företeelser är för alltid förknip-
pade med morfar; den väldiga korn-
hässjan bakom hans affär och korn-
mjölsgröten. 

Bägge är borta. Och morfar med.

t Enstaka, väl vårdade kornhässjor står
som reliker och minner om svunnen tid.

Kornmjölsgröten har bytts ut mot
annat. 

I morfars lanthandel fanns stora
utdragbara trälådor under disken. Där
förvarades långt in på femtiotalet socker,
mjöl och gryn. Med en rostfri skopa väg-
des mjölet upp i vita papperspåsar. Där
fanns vetemjöl, havregryn och samsikt att
köpa. Det var fint mjöl som användes
med måtta och som köptes i små mäng-
der. Kornmjölet var däremot var mans
och var dags mjöl. 

Jag kan när som helst återkalla doften
från grötkastrullen. Varje morgon serve-
rades kornmjölsgröt. Mjölken hade
någon hämtat tidigt hos morfars bror och
granne som var bonde. Ur mjölkhämta-
ren hälldes den ännu inte helt kylda mjöl-
ken upp i en blommig tillbringare. Ling-
onen, som vi hade plockat och syltat
själva, förvarades i den bruna Höganäsk-
rukan i kallskafferiet. Riktigt smör eller
messmör breddes på hembakat tunnbröd.
De vuxna drack ett par koppar kokkaffe.

Särskilt på sommaren åt man korn-

mjölsgröt mer än en gång om dagen,
nykokt på morgonen innan man gick ut i
slåttern och uppstekt som kvällsmål. Eller
vice versa.

Själv åt jag aldrig gröt utan brödbryta;
mjölk, bitar av tunnbröd och lingonsylt.

Himmelskt gott. 

Stekt gröt godast
Vart tog kornmjölsgröten vägen? Är det
någon som äter den i dag? 

Jag återvänder till platsen, till morfars
by i Ångermanland.

Det verkar som de flesta fått nog av
kornmjölsgröt. Nu är det fil och flingor
och andra grötsorter som gäller. 

Jag ringer Stig Högberg, ordförande i
LRF Västernorrland, för att höra om jag
minns rätt. Var det verkligen bara korn
som odlades? 

– Ja, men förutom korn odlade man
också grönfoder, havre och ärtor, som blev
djurfoder. I dag odlas korn enbart som
djurfoder. Kanske används det ibland som
bränsle.

Han minns kornmjölsgröten, som han

Mjölet var grövre förr och dagens korn-
mjölsgröt blir lite ljusare, men annars
sitter grötkokningen i fingrarna på Eda
Ögren ända sen barndomen.

Idag är en kornhässja en sällsynt relik, förr syntes de överallt.
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alltid fick litet ont i magen av, innan
magen vant sig.

Morfars hushållerska, Henny Såthe,
lagade gröten som serverades vid morfars
köksbord. 

– Din morbror ville alltid ha korn-
mjölsgröt när han kom hem från Stock-
holm om somrarna, minns hon.  

Vi hälsar på i det stora vita huset där
Barbro och Karl Erik Nordlander bor.
Karl Erik berättar om de enkla kvarnarna
där man malde kornet och gröten har de
ingen svårighet att minnas.

– Kornmjölsgröt åt vi ju jämt, säger
Karl-Erik. Vi är uppfödda på det. Gröten
använde vi också som klister. Vi lagade
saker med den. Den var bra att tapetsera
med.

Barbro kommer ihåg grötresterna som
stektes i riktigt smör, det blev som en brun
skorpa. 

– Det var godare med den stekta, tyck-
er hon. Jag kokar gröten ibland på som-
maren. Det hör liksom till. 

Grövre mjöl förr
Eda Ögren bor med sin svarta katt i ett
litet rött hus med vita knutar. Vi har avta-
lat att hon ska koka gröt. I sin besticklåda
har hon hittat en sikt som förr användes
för att sikta ner de grovmalda grynen. 

– Konsistensen blir lite tunnare med
det här mjölet. Mjölet var grövre förr.
Den ser litet ljusare ut än jag minns, säger
Eda när hon vispar gröten.

En granne tittar in, Sten Nylund, och
blir bjuden att smaka på den nykokta grö-
ten.

– Kornmjölsgröt var det morgon, mid-
dag, kväll, suckar han och avböjer.

Tillagningen är enkel. Vatten och salt
kokas upp och mjölet vispas i. Gröten
kokas sakta i 10 minuter. 

Till gröten äter Eda sin hemkokta ling-
onsylt. Tunnbrödet har 80-åriga Elise
Berglund bakat Hon är nästan ensam om
att baka tunnbröd idag. Dagens hembak-
ta tunnbröd innehåller endast en aning
kornmjöl. Korn har dåliga jäsegenskaper
och behöver hjälp. Graham, råg och
havre är basen, berättar Elise Berglund
som bakar omkring 10 kilo vid varje bak-
tillfälle.  

Fotografen äter flera portioner av grö-
ten och tycker att det smakar riktigt bra.
Och Eda med.

Själv håller jag mig fortfarande till
brödbrytan; Elises spröda tunnbröd, ling-
onsylt och mjölk.

KONSISTENSEN BLIR LITE 
TUNNARE MED DET HÄR MJÖLET. 
MJÖLET VAR GRÖVRE FÖRR OCH 
SER LITE LJUSARE UT
”

”

Eda Ögren äter kornmjölsgröten med hemkokt lingonsylt. Tunnbrödet har 80-åriga Elise Berglund bakat.
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t – Matkorn är ett dubbelslipat korn för
matlagning, berättar produktchefen
Doris Alatalo på Kungsörnen. Vi har job-
bat hårt för att utveckla tillverkningspro-
cessen som sänker koktiden till endast
tolv minuter.

Matkorn är ett alternativ till couscous,
bulgur, quinoa, ris eller vilka kolhydratri-
ka livsmedel vi nu väljer på tallriken.

– Intresset är stort för spännande korn
just nu, säger Doris Alatalo. Matkornet
ligger helt rätt i tiden. De kan användas
till både mat och bakning. Korn har också
viktiga hälsomervärden. I korn finns lös-
liga fibrer, som kan bidra till att sänka
kolesterolnivån i blodet, på samma sätt
som fibrerna i havre. 

Matkorn är en fullkornsprodukt. Det
finns ett nyligen fastställt samband mel-
lan fullkorn och minskad risk för hjärt-
sjukdom. Matkorn kommer att vara
nyckelhålsmärkt.

Sedan länge finns i handeln klippta och
skalade korngryn som används exempel-
vis i puddingar och grynblandningar.
Nyligen introducerades fullkornskuddar,
en frukostprodukt som innehåller korn.

En svensk produkt
Vi kanske inte ska räkna ut kornmjölsgrö-
ten heller. Dietisten Viveca Annell anser
att kornmjölsgröt mycket väl kan vara ett
alternativ till andra frukostgrötar – för oss
som inte ätit kornmjölsgröt barndomen
igenom är smaken spännande och lite

annorlunda. Korn innehåller hög halt av
lösliga fibrer som är viktiga för hjärt- och
kärlhälsan.

– Vi använder många utländska spann-
målsprodukter som exempelvis couscous
och bulgur. Vi kan lika gärna använda
korn på samma sätt. Koka kornet i bul-
jong och smaksätta med västerbottenost
eller koka i vatten och använda i sallader
med grönsaker. Korn är en svenskodlad
produkt.

Kornrisotto och gryta
Magnus Svensson, mästerkock och
numera kreativ ledare på Restaurangaka-
demien är en annan som lyfter fram korn.
Han ser inte främst till hälsoaspekter-
na utan menar att god och bra mat
blir hälsosam.

– Jag vill att vi använder
svenska råvaror i mycket
större utsträckning. Jag
experimenterade med korn,
ville göra en variant av den
italienska risotton. Korn har
mycket egen smak i sig och jag
bryter den med äppelcidervinäger,
svartpeppar och riven lagrad ost.
En slatt grädde och lite persilja för att
lyfta färgen. Jag trodde jag kommit på något
unikt. Men så säger en kollega, nyss hem-
kommen från Piemonte i Italien att där
använder man korn till risotto.

Magnus Svensson kokar kornen separat
för att behålla konsistensen och rör sedan

ner ost som smälter och ger krämighet.
– Jag kan också tänka mig kornen i en

het höstgryta med mycket örter och svart
trumpetsvamp och backtimjan till got-
ländskt lamm. Jag bryter även här med
något syrligt, creme fraiche eller citron.

Nya kornsorter
Det pågår mycket forskning om korn,
bland annat med inriktning på nya råva-
ror till livsmedel.

– Det har kommit ett antal nya korn-
sorter på senare år. Idag kan man odla
skalfritt korn – en utmärkt råvara i full-
kornsprodukter, eller korn med extra hög
kostfiberhalt – och då särskilt de efter-
strävansvärda beta-glukanerna med
kolesterolsänkande egenskaper.

– Stärkelse från korn med låg amylos-
halt skulle kunna bli ett alternativ till
kemiskt modifierad stärkelse i frysta pro-

dukter. Korn med stärkelse med hög
amyloshalt ger långsamt blodglu-

kossvar (lågt GI) om kornet
tillagas på rätt sätt, säger

Helena Fredriksson, fors-
kare och projektledare på
Lantmännen Food R&D.

Lena Rimsten som för
några år sedan lade fram sin
doktorsavhandling vid SLU,

visar på en annan metod att
göra malt av korn än den

gängse som är tänkt att ingå i mat.
Det nya är att kornen blötläggs i högre
temperatur och genom att tillsätta mjölk-
syra blir processen mer skonsam mot de
nyttiga kostfibrerna.

– Korn är ett aktuellt spannmål. Intres-
set ökar.

idétidskriften C nr 4   200612

KORN FINNS I
Kornmjöl
Kornkross
Korngryn

Frukostkuddar
Grovt bröd

(Öl)

…NU KOMMER MATKORN 
Kornmjölsgröten får kanske stå kvar på nostalgihyllan. Men kornet har framti-
den för sig som livsmedel i andra skepnader. Matkorn är en nyhet som kom-
mer i butikerna efter jul, ett alternativ till couscous, bulgur eller ris.

KORN ÄNNU
STÖRST
Korn är faktiskt än i dag
det mest odlade sädessla-
get i Sverige, men används
i huvudsak till djurfoder
eller malt, råvara för öl. 
En liten del används till
livsmedel och något går 
på export till Skottlands
whiskeydestillerier.  
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SNABBKOKT & HÄLSOSAMT
4 PORT

2 dl Kungsörnen Matkorn
2 1/2 dl kokosmjölk eller matlag-
ningsgrädde
1 1/2 dl vatten
Saffran och chilifrukt efter smak
Salt och peppar

TILL SERVERING: 
grillade kycklingspett (eller lax-
spett) stekta champinjoner, ros-
tad vitlök och färska örter till
exempel timjan. 

Häll Matkorn, kokosmjölk eller
matlagningsgrädde och vatten i
en kastrull. Koka upp, sänk vär-
men och låt småkoka utan lock i
ca 12 minuter. Rör om då och då,
smaka av med saffran, hackad
chili, salt och peppar.
Servera saffranskornotton med
kycklingspett, svamp och färska
örter.

KORN VAR LÄNGE det allena
rådande sädesslaget i Viksjö,
Ångermanland, liksom i hela
norra Sverige. Det geografiska
läget ger kalla snörika vintrar
och risken för frostnätter
sommartid gjorde det lämpli-
gast av sädesslagen. Det växte
snabbt under den korta ljusa
norrlandssommaren. Efter
skörden bands kornet ihop i
kärvar som hissades upp på
den höga kornhässjan, som
kunde vara 6–8 meter hög. En
man satt högst upp och hissa-

de upp kärvarna med krok och
rep. Höjden gjorde att kornet
blåstes igenom och torkade
snabbt. 

Varje småbonde fram till på
50-talet odlade korn för brö-
det, gudslånet. 

Några bönder gick ihop om
en enkel skvaltkvarn vid någon
av de åar och bäckar där
betingelserna var hyfsade; till-
räckligt med vatten att
dämma upp för att driva kvar-
nen några timmar i stöten.
Den ena kvarnstenen var för-

ankrad i en träram, den andra
var rörlig och förbunden med
kvarnhjulet genom en lodrät
axel. I en del fall kunde avstån-
det mellan stenarna regleras
för att bestämma grovleken på
mjölet. 

Det mesta maldes under
hösten, då vattnet stod högt.
Hade man säd kvar maldes
den under snösmältningen.
Större kvarnar fanns också,
men hade man endast en
mindre åkerlapp dög den
enkla.

Kornmjölet var också den
viktigaste ingrediensen i
tunnbrödet som bakades två
gånger om året. På våren före
slåttannan och på hösten för
vinterns bruk. Nästintill varje
bondgård hade egen bagars-
tuga med vedugn.  

Var vi barn i närheten när
brödet togs ur ugnen kunde vi
få smaka på en ugnsvarm
kaka med smör som smälte
och rann genom fingrarna.

KORN GAV BRÖD

SAFFRANSKORNOTTO MED 
KYCKLINGSPETT OCH SVAMP

1 LITER SOPPA

70 g blandade tärnade rotfrukter
50 g svamp t ex shiitake
1 l grönsaksbuljong av tärning
2 msk lätt creme fraiche
2 msk matlagningsgrädde
60 g kokta korngryn  
1 msk smör
1 msk vetemjöl
2 msk färska hackade örter
1/2 dl tärnad bayonneskinka
1 msk pressad citron
Salt, peppar, rivet citronskal,
strösocker

Koka korngryn enligt anvisningen
på förpackningen.
Tärna rotsakerna i högst 1 cm
stora tärningar. Fräs i lite smör
utan att de tar färg.
Fräs svampen i lite smör tills väts-
kan har försvunnit.
Blanda buljong, grädde, creme
fraiche och citronsaft och koka
upp. Smält i en annan gryta 1 msk
smör och rör ner 1 msk vetemjöl.
Späd med den heta gräddbul-
jongen. Blanda ner rotfruktstär-
ningar, och tillsätt korngryn,
skinktärningar och svamp.
Smaka av med salt, vitpeppar,
rivet citronskal och lite socker.
Strö till sist örterna i soppan.

KURTS TISDAGSSOPPA 
MED CITRUSSMAK
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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 Lilla Alma, två och ett halvt, slevar med
stor koncentration in sked efter sked med
”prickiggröt”. Elias, sjutton månader,
äter glatt med hela ansiktet och fyraårige
Bill leker att gröten är en ö i det vita
mjölkhavet. Det är frukostdags på avdel-
ningen Krabban på Låkebergets förskola
i Torslanda, Göteborg. Här serveras
grötfrukost fyra dagar i veckan,  barnens
favorit är mannagrynsgröt med en rejäl
dos grahamsgryn i. På borden står  korgar
med tre sorters knäckebröd och hemba-
kat, mjukt bröd. 

– Gröt och hembakt är en bra start på
dagen! Smak och färg på bröden varierar
eftersom jag ofta använder rester av tors-
dagssoppan som degvätska. Barnen gillar
både gula majslimpor och röda tomat-
bröd, säger kocken Tulle Dahlin. 

Torslanda är en av de stadsdelar i Göte-
borg där barnen är mest nöjda med
maten.  För fem år sedan inleddes ett mat-
projekt med avsikt att sprida matglädje
bland både personal, föräldrar och barn.
Just denna höstvecka är det skördefest.
Barnen har haft äppelprovning och
lunchmenyerna utformas efter vad årsti-
den har att erbjuda. Varje dag har ett nytt
tema – mat från gården, skogen, havet,
åkern och trädgården. 

Kul att baka
– Eftersom åkern är tema idag så tänkte vi
baka med barnen, säger förskollärare
Ulrika Molander och delar ut rutiga för-
kläden till Anna, Alice, Oskar och Oliver.

De små bagarna ger sig ivrigt i kast med
att forma degklumparna till rundstycken. 

Oskar rivstartar och radar på nolltid
upp ett tjugotal pyttesmå bullar medan
Alice lägger stor möda vid att göra sin för-

sta brödbulle riktigt, riktigt fin. När
degen klibbar fast för mycket vid
Annas händer visar fröken hur lite
mjöl kan göra susen. 

– Jag ska bli bagare när jag blir
stor. Och klottrare, fastslår Oliver
medan han och kompisarna lägger
ett täcke över bullarna så att de får
sova och växa sig stora. 

Efter jäsningen skjutsar Tulle i
köket in plåten i ugnen. Sedan
återgår hon till att förbereda
lunchen, en rotfruktspytt på
potatis, palsternacka, rotselle-
ri, kålrot och majrova, i enlig-
het med åkertemat. Hon är
glad över att projektet lyckats
sätta maten i fokus på ett helt
nytt sätt och att även pedago-
gerna blivit mer matmedvetna.

– Det är ju de som äter med bar-
nen och de som skapar förutsätt-
ningar inför måltiderna. Steg ett är
ju faktiskt att barnen är hungriga
när de sätter sig vid
bordet, menar Tulle.  

Kärlekssoppa 
Förmiddagsfikor på födelse-
dagar förekommer inte längre och på
fredagsmysen ordnar man hellre disko än
att äta något osunt. Däremot har barnen
fri tillgång till frukt och grönsaker hela
dagen.

Maten får gärna vara färg-
glad och läggas upp fint.
Att ge rätterna aptitli-
ga namn är ett annat
sätt att skapa
matglädje. Tulle
har döpt om

MATGLÄDJE I  MATGLÄDJE I  

Varje höst är det skördefest på Torslandas förskolor och skolor. Då lagas lun-
cherna av  råvaror som hör årstiden till. Barnen syltar, saftar och provsmakar
trädgårdsfrukter och föräldrarna får gå på matlagningskurs i skolköken. 

Målet är att sprida matglädje bland både elever, föräldrar och personal. 

t
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 TORSLANDA TORSLANDA

GRÖT 
OCH HEMBAKAT
BRA START PÅ

DAGEN
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sitt rotsaksmos till Solskensmos, hennes
fisk- och tomatsoppa heter Kärlekssoppa
och sjömansbiffen kallas Sjörövarfabbe. 

– Och så får ingen säga att maten är
äcklig! Alla kan inte gilla allt, men då
säger vi att maten är mindre god istället. 

En signal påminner om att rundstyck-
ena är klara och Alice och Anna vädrar
med sina små näsor i luften som ivriga
spårhundar.

– Det luktaj gott, konstaterar de och
rullar med stolta steg bort vagnen med
sina mästerverk på, till kompisarna på
avdelningen. 

Mat ska vara kreativt och roligt
Eldsjälen bakom matprojektet i Torslan-
da heter Karin Pettersson och jobbade
från början inte alls med mat, utan med
ekonomi på stadsdelsförvaltningen. 

– Jag reagerade på att vi fick så många
fakturor på hel- och halvfabrikatsmat.
Det tyckte jag var synd, både för personal
och för barn. Färdiglagat blir så likriktat.
Lasagnen smakar jämt på samma vis och
köttbullarna ser alltid likadana ut. Mat
ska ju vara något kreativt och roligt, tyck-
er Karin. 

Hon drog igång matprojektet 2001
med målet att ”arbeta för en god måltids-
kultur och matglädje”. Steg ett var att öka
kompetensen, yrkesstoltheten och ambi-
tionerna bland det 60-tal personer som
arbetar i förskolornas och skolornas kök.
Många arbetar
ensamma i sina
kök och det
visade sig att de
ofta kände sig
isolerade och
inte alltid så
uppskattade.
Idag har ett nät-
verk bildats och kökspersonalen träffas
regelbundet för att utbyta erfarenheter
och tips. De har också fått 120 utbild-
ningstimmar i bland annat livsmedels-
kunskap, näringslära, miljömat, dietkost,
service, ekonomi och data. 

– Baskunskaper är viktigt men det är
minst lika viktigt med inspiration! Vi har
bland annat besökt eko-bondgårdar och

fiskeauktionen i Göteborg. Och så har vi
lagat mat tillsammans med framstående
kockar. Snart ska vi besöka en gourmet-
matsleverantör i Skara, berättar Karin. 

Massor av matinspiration
För att väcka matintresset hos barn och

föräldrar arran-
geras temaveckor
och mataktivite-
ter. Föräldrar har
fått komma till
sina barns skolor
och lära sig laga
alltifrån tapas
och thaimat till

förrätter och vegetariskt. 
– Det brukar bli väldigt lyckat. Perso-

nalen får visa vad de kan, samtidigt som
föräldrarna går hem med lite ny matinspi-
ration. 

Eleverna har fått delta i frukostteatrar,
rotfruktstipspromenader, pannkaksvän-
dartävlingar och spännande kockdueller.
Maten har också letat sig in i klassrum-

men och det har hållits lektioner om både
fisk och exotiska frukter. 

Matmiljön är en annan viktig punkt.
Att äta lunch ska vara ett positivt inslag
under skoldagen och Karin vill förändra
synen på skollunchen som trist och stö-
kig.

– Jag vill att vi ska ha bra restauranger
som förebilder och tänka som om vi vore
konkurrensutsatta. Eleverna är våra mat-
gäster och jag kallar hellre ”mattanterna”
för kockar eller restaurangchefer. 

Trivsamt i skolrestaurangen
Skolrestaurangen (och inte matbespis-
ningen) ska helst vara avdelad i olika sek-
tioner för att sänka ljudnivån och öka
trivsamheten. I de flesta Torslanda-sko-
lorna serveras idag maten från vagnar
med en salladsbuffé först. I fyra av tio
skolor har man gått över till två-rätters-
menyer och fler kommer att haka på.  

– Vi vuxna kräver ju valfrihet när vi
äter, varför ska inte skolbarnen också ska
ha det? frågar sig Karin. Små detaljer som
hur man presenterar maten kan också
göra stor skillnad. 

– I stället för att ha en lapp på väggen
där det står ”måndag: korv, tisdag: fisk”
så kan man skriva lite snyggt på en griffel-
tavla ”provencalsk laxgratäng med
bladspenat och cellentani”. Då kanske
barnen blir sugna på att äta skollunchen
istället för att gå till korvkiosken eller
godisaffären. 

Matprojektet är nu en permanent del
av stadsdelens verksamhet och de årliga
enkäterna visar att barnen är nöjdare med
maten än tidigare. 

Mindre färdiglagat köps in och andelen
ekologisk mat har ökat. Ändå klarar sig
skolköken på samma budget som tidiga-
re. Att köpa mer råvaror och mindre fär-
diglagat kostar inte mer utan är snarare
en fråga om planering, enligt Karin. 

För de kostnader som olika aktiviteter
och utbildningar genererat har stadsdelen
stått för 1–2 procent. Resten har finansie-
rats med hjälp av leverantörer och samar-
betspartners, EU-bidrag samt inkomster
från de priser och utmärkelser som mat-
projektet fått.  

Tulle Dahlin är en av eldsjälarna i matprojektet.
Hon tycker att det är roligt att intresset för mat har
ökat. – Det är ju de första åren som människors
matvanor grundläggs så det är en viktig uppgift
att få vara med och påverka det, tycker hon. Själv
är hon utbildad storhushållskock och har jobbat
med mat både på kriminalvårdsanstalt och lunch-
restaurang. Att laga mat åt förskolebarnen är det
roligaste hon har gjort. 

DET ÄR JU DE FÖRSTA ÅREN SOM 
MÄNNISKORS MATVANOR GRUNDLÄGGS 
SÅ DET ÄR EN VIKTIG UPPGIFT ATT FÅ 
VARA MED OCH PÅVERKA DET

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man bakar, tycker Alice. Oliver 5,5 år, sjunger dagisets egen matsång. Melodi: Blinka lilla stjärna. 

”
”
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ETT AXPLOCK UR 
MATPROJEKTETS 
AKTIVITETER  
för elever
Syltning och saftning på hemkun-
skapen (de goda produkterna såldes
sedan till föräldrar)
Krydd- och dofttävling
Grönsaksutställning
Nobelmiddag på äldreboendet 
(eleverna serverade & showade, 
skolkockarna lagade maten)
Avslutningsmiddag med önskemat
för sjätteklassare

för föräldrar
Soppmingel med lokalpolitiker 
Caffelatte-skola
Laga en trerätters italiensk middag 
i skolköket
Provsmakning av franska ostar
Fiskafton med föreläsning om udda
fiskarter

för personal  
Tillagning och försäljning av skolmat
på Dagens Hushåll
Gourmetmatlagning med ekologiska
inslag med kocken Katja Palmdahl
och Arla. 
Tillaga fisk med kocken 
Mats Nordström
Studiedagar om råvaror i Kungs-
hamn med Cerealia, Semper och
Feldt’s Fisk. 
Ekologisk resa till Skåne (besök på
Kravmärkt skolrestaurang i Lund,
Joarbsbo saft och sylt, samt på 
Magnihills gård)

utmärkelser   
Arlas Guldko 
– Bästa matglädjeskola 2004
Västra Gastronomiska Akademins
stora måltidspris 2004
Hedersomnämnande, Kvalitetsmäs-
sans Götapris, 2005. 

Det är roligt att baka 
– och ganska kladdigt,
tycker Oskar. 

På Låkebergets förskola har man minst 
tre fruktstunder om dagen, ofta under 
uteleken. 
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GRISFODER blev

T E X T M A U D  L I N D B L Å

De medicinska livsmedlen SPC-fla-
kes och äggulepulvret Salovum från
Lantmännen AS-faktor kom att få en
huvudroll vid läkarnas riksstämma i
Göteborg nyligen. Historien om
grisfodret som utvecklades till
”mirakelmedicin” för människor
fascinerade både läkare och media.

t – Det är första gången som vi fått vara
med i ett så framstående vetenskapligt
sammanhang. Detta innebär en helt ny
dimension för utvecklingen av vår verk-
samhet och spridningen av information
till svenska läkare, säger Lars Sjöstrand,
vd för Lantmännen AS-Faktor.

Vid Läkarstämman presenterades tre
medicinska studier som gjorts av forskare
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i
samarbete med AS-Faktor. De tros kunna
leda till helt nya behandlingsrekommenda-
tioner mot både diarréer, yrsel och mjölk-
stockning. Andra lovande studier har
inletts vad gäller tillförsel av proteinet AF
vid behandlingen av diabetes där man
noterat signifikant sänkta blodsockernivå-
er efter att försökspersoner ätit flingorna.

C har tidigare berättar historien om
hur proteinet AF upptäcktes, här intill
finns en kortversion av den spännande
berättelsen.

Sedan upptäckten har man har gjort ett
antal nya studier och även utvecklat pro-
dukter. AF-produkterna finns idag som
två medicinska livsmedel: SPC-flakes,
specialbehandlade havre- och veteflingor.
och äggulepulver under namnet Salovum.
Båda produkterna säljs på apotek och
SPC-flakes även i hälsokostaffärer. Magi-
Form skorpor och müsli, som säljs i vanli-
ga livsmedelsaffärer innehåller samma
aktiva substans men i lägre koncentra-
tion.

Mikrobiologen och läkaren Christina
Wennerås, som var moderator när studier-
na om SPC-flakes presenterades vid läkars-
tämman gjorde följande kommentar:

– Det finns redan två stora svenska
exportprodukter med anknytning till Göte-
borg, Den ena är Volvo och den andra är
Losec. Jag tror att den här upptäckten blir
basen för nästa tunga exportframgång.

1986 tilläts inte längre antibiotika i
djurfoder i Sverige. Det är vanligt att
smågrisar får diarré när de vänjs av och
nu sökte man ett nytt botemedel. De
svenska forskarna Stefan Lange och Ivar
Lönnroth hade tidigare identifierat ett
protein som gav råttor skydd mot diarré.
Proteinet döptes till AF, antisekretorisk
faktor.

– Proteinet verkar spelar en roll för
vätskebalansen i alla kroppens vävnader,
säger Stefan Lange, som idag är profes-
sor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset i Göteborg.

Protein AF visade sig minska de diar-
réer som smågrisar fick, när de inte läng-
re fick antibiotika. Foder utvecklades.
Snart provade man även på människor
och fick bra resultat när det gällde att
förebygga diarré.

– Vi har gjort flera studier vid inflam-
matorisk tarmsjukdom. Effekten är spe-
ciellt bra vid Chrons sjukdom. Idag
rekommenderar flera läkare sina patien-
ter att äta SPC-Flakes vid behov, berättar

Stefan Lange i en intervju i Dagens Medi-
cin. Man har också sett effekter vid yrsel-
sjukdomen Ménières sjukdom och för
att förebygga mjölkstockning hos
ammande mödrar. En ny studie visar att
personer med diabetes kan få signifikant
sänkta blodsockernivåer genom att äta
SPC-Flakes

råvaran för spc-flakes är främst
havre av utvald kvalitet som fått genom-
gå en av Lantmännen patenterad hydro-
termisk behandling (värme och vatten).
Inga tillsatser används. 

En variant är äggulepulver från hönor
som matats med SPC. I äggulepulvret
finns tillräckligt med protein AF för att ge
snabb effekt på diarrésymptom.

Det finns inte några indikationer från
några studier på att protein AF orsakar
några biverkningar.

– Kroppen verkar tåla hur höga nivåer
av antisekretorisk faktor som helst, säger
Stefan Lange.

MEDICINSKT LIVSMEDEL

PROTEIN AF 
– EN SPÄNNANDE UPPTÄCKTSHISTORIA
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LÅNGSAMHETENS LOV MED

LEVAIN

T E X T M A R I T  G  E N G S T E D T  F O T O E S T E R  S O R R I

I ett bageri i Gamla Enskede,
utanför Stockholm, ljuder
fransk musik ur högtalarna.
Här bakas bröd på traditio-
nellt, tidskrävande vis sen
ett år tillbaka. Bageriet har
redan många stamkunder 
– levain och surdeg är hem-
ligheten.
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t För den som kliver in i Gamla Enskede
Bageri blir besöket en helhetsupplevelse.
Här strömmar fransk 60-talspop ut ur
högtalarna, doften av nybakat bröd och
kardemummabullar fyller rummet och
disken dignar av vackra bröd med egen-
sinniga former.

Helena Bergqvist står vid den stora
ekskivan som avgränsar bageriet mot för-
säljningsdelen. Hon skär stycken ur en
stor svällande deg som är uthälld på bak-
bordet och lägger dem på en mindre
våg vid sidan av. Mycket sällan
behöver hon lägga till eller ta
ifrån någonting. Känslan
för den exakta vikten per
brödlimpa sitter uppen-
barligen i blicken och
rörelserna.

– Hej, säger Helene
Fourie, som står på för-
säljningssidan, till en
stamgäst. Vill du ha
kaffe? Dubbel? Och en
ostmacka att ta med?

Den familjära stämningen
är påtaglig och många närboende
har hittat hit för att få sin frukost på väg
eller för att köpa fredagsfikat till arbets-
platsen. En man köper fyra brödlimpor
av samma sort och Helene frågar, som en
självklarhet, om ett av dem ska vara en
present. Den lägger hon i en egen pap-
perspåse. Bröden från Gamla Enskede
Bageri är speciella och vackra och popu-
lära gå-bort-presenter.

Det är inte bara lokala stamgäster som
hittar hit. Helena och Helene berättar om
fransmän som kommer från hela Stock-
holmstrakten för att få tag på deras bröd.
Hemligheten stavas levain (uttalas lövän)
och är en specialitet som gör detta bageri
närapå unikt i Sverige. Sättet att baka
härstammar från Frankrike och brödet
påminner om fransk landsbygd.

En agent och en kallskänka
För bara ett år sedan startade Helena
Bergqvist och Helene Fourie sitt bageri.
Båda hade andra karriärer bakom sig,
Helena som framgångsrik agent för
reklamregissörer och Helene som kall-
skänka på ett annat bageri. Helena var
den som kom på idén om ett bageri i
området, nära till hemmet och långt ifrån
mobiltelefonen som ringde dygnet runt. 

– Jag ville göra något med mat och
gärna med en ekologisk tanke. Det blev
bageri för att jag insåg att det saknades
här i Enskede, säger Helena som har
uppenbar erfarenhet av företagande och
marknadsföring.

Hon frågade sin barndomsvän och
rumskompis från en tid i Paris om hon
ville vara med i bageriet och Helene Fou-
rie sa upp sig för att gå in i det nya projek-
tet.

Helena Bergqvist häller nu ut neutral

matolja över bakskivan hon står vid. Så
gör man i Grekland enligt ”Helenorna”
och det gör luften mindre dammig av
mjöl. Varje degbit knådas med vana hän-
der och formas till avlånga limpor som
läggs i mjölpudrade jäskorgar med skar-
ven neråt.

– Ibland vänder vi skarven uppåt, det
beror på humöret för dagen, säger Hele-
ne. 

Det är bageriets charm, att bröd och
bullar har individuella utseenden och

kan skilja sig från dag till dag.
Här bakas cirka 100 limpor

per dag, av 6–7 sorter, med
en ökning till 150 bröd på
fredag och lördag. Sor-
terna varierar beroende
på vad kunderna frågar
efter.

Ur en hink tar Helena
upp en näve fröbland-

ning och strör över lim-
porna. Nu är de klara för

kalljäsning över natten.
Just detta bröd som heter Frö

är gjort på surdegsbas. Gamla Ens-
kede Bageri har fyra baser som de bygger
sina bröd på. Dels surdeg på vete eller råg
och dels levain med vete eller råg. Nästan
allt mjöl som används är ekologiskt. Sur-
degen startade de i augusti 2005 och de
matar på den vartefter för att den ska få
ny jäskraft. När vi hälsar på är mängden
surdeg lite för liten för att de ska kunna ta
av den för en ny sats bröd. De ställer den
åt sidan för påmatning senare och får
tänka om. Flexibilitet och dagshumör
verkar vara ledord i verksamheten.

– Vi bakar på inspiration. Kunderna
får ta det som finns för dagen, säger Hele-
ne Fourie.

Metod sen 1600-talet
Levain är annars den bakmetod som gör
Gamla Enskede bageri så unikt och som
alltid finns i sortimentet. Via böcker och
förfrågningar i bland annat Frankrike har
”Helenorna” hittat denna långsamhets-
metod som funnits i Frankrike sedan
åtminstone 1600-talet.

Man blandar russin, honung och vat-
ten som får stå och jäsa i två till tre veckor
till ett slags ”vin”. Sedan silas russinen
bort och vätskan blandas med mjöl i
omgångar till en tuggummiartad konsi-
stens. Detta kallas chef (uttalas chäff) och
är basen. Sedan blandas chefen med
antingen vete eller råg och blir levain. För
att göra ett levainbröd behövs sedan tre
dagar för att få ett färdigt bröd. 

Dag ett skållas korn av olika slag och
mjöl.

Dag två görs en tidig deg som får ligga
och vila i rumstemperatur till eftermidda-
gen då limpor formas och läggs i jäskor-
gar av bast. Därefter kyljäses bröden över
natten.

En favorit bland bageriets franska kunder
är Levain noir som väl motsvarar brödet
från den franska landsbygden.

Helena Bergqvist och Helene Fourie 
öppnade sitt bageri 2005 och de har
redan fått många stamkunder.
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Dag tre gräddas bröden och kan sedan
säljas.

För ett litet tag sedan var Helena och
Helene i Paris på studiebesök och fick där
hälsa på en brödguru i levain-samman-
hang. Bagaren Jacques Mahou förestår
fortfarande samma verksamhet som hans
släktingar startade i Tour, utanför Paris,
1620. Denne bagarmästare blev mäkta
förvånad när han fick besök av två unga
kvinnor som tagit på sig uppgiften att
baka levain-bröd i Sverige. Han utnämn-
de dem till ”Les Helenes Geniales” – de
geniala Helenorna.

I hans bageri används samma vedelda-
de stenhällsugn som funnits sedan 1600-
talet. Den eldas med björk – eller ekved
som ger sin speciella arom till brödet.
Gamla Enskede Bageri har också sten-
hällsugn men inte någon vedeldad vari-
ant. Däremot ångar de sina bröd med vat-
ten vilket ger en knaprig skorpa som
bevarar brödets aromer och saftighet.

Experimentbakning
På försäljningsdisken ligger, när vi hälsar
på en fredag, minst 7–8 olika sorters bröd
i frestande former. Här finns sneda och
vridna baguetter, utmärkta att bryta sön-
der till en god soppa. Där ligger avlånga
brödet Frö med linfrö och solroskärnor,
jämte en mörk stubbe Levain noir (svart
levain). 

Bredvid sväller Chapeau (hatt) ut, i sin
stora form, kryddad med havssalt och
gjord på råglevain. Närmast kassan, kan-
ske för att den är en stor kundfavorit, lig-
ger fredagsbrödet Frukt & nöt. Det är ett
saftigt bröd med stora bitar av bland
annat aprikoser, russin och valnötter. Ett
lyxigt bröd att äta till lördagens långfru-
kost. 

På den vinklade diskens vänstra del är
alla söta bullar och kakor uppdukade.
Där finns höstkaka med ”äpplen från
trädgården”, stora drömmar och generö-
sa, asymmetriska kardemummabullar
med vaniljsmör inuti.

– Vi använder måndagarna till att
experimentera på. Då har vi stängt och
bakar och har kul, med musiken i bak-
grunden, berättar Helene Fourie och
Helena Bergqvist fyller i: 

– Vi utvecklar recept från gamla hem-
kunskapsböcker och äldre släktingar från
”bonnalandet” (bägge är från Falken-
berg). Vi känner oss som professor Balt-
hazar som experimenterar. Nu försöker vi
till exempel få fram det bästa julbrödet i
Stockholm. 

Säkert kommer de att lyckas. I väntan
på det köper vi hem några bullar i en påse.
Vaniljsmaken blandar sig ljuvligt med
kardemumman och vi kan bara hålla med
Helena, apropå framtagningen av just
detta vetebröd:

– Rätt många misslyckanden har lett
fram till en ganska god bulle!

Bageriets nygjorda logotyp är
medvetet gammaldags utfor-
mad för att påminna om äldre
tiders småföretag.

Brödet läggs 
i jäskorgar som
pudrats med
mjöl.

Det lilla bageriet bjuder besö-
karen på en totalupplevelse
med dofter, fransk musik och
välfylld disk.
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chapati: Ett tunt osyrat bröd som steks i panna. Bakas på vatten, vete/grahamsjöl 
och salt.

nan: Nordindiskt bröd gjort på vetemjöl och jäst. Bakas traditionellt i tandooriugn.

puri: Sydindiskt bröd gjort på vetemjöl. Friteras i olja så att brödet svullnar upp till en liten
boll.

dosa: Ett tunt knaperstekt bröd, gjort på ris och linser.

papad eller papadam: Gula chipsliknande bröd gjorda på linsmjöl. Snabbfriteras i olja.

A V A N N I C A  C A R L S S O N - B E R G D A H L

t Det visar forskningsprojektet
”Den mångdimensionella mat-
konsumenten, värderingar och
beteende hos konsumenter 55+”.

Projektet är treårigt och
genomförs vid Centrum för kon-
sumentvetenskap i Göteborg. I
fokus är de krav och önskemål
som framtidens pensionärer kom-
mer att ha på maten. Förra året

var det välutbildade innerstadsbor med
stabil kassa som intervjuades. I år har fors-
karna intervjuat blivande pensionärer
som tillhör ”de nya svenskarna”. 

De kommer från Bosnien Hercegovina,
Afghanistan, Irak och Iran. De är allt från
analfabeter till universitetslärare, småfö-
retagare och fabriksarbetare. Samtliga
bor i en förort där 50 procent av invånar-
na har rötter i en annan kultur. Många av
dem är arbetslösa.

– Ofta pratar man om 55-plussarna som
”old goldies”, som slösar. Men det stäm-
mer inte in på dem vi har intervjuat nu. De
liknar snarare ”Spara”, säger Helen Brem-
beck som är projektledare och etnolog.

Alla de intervjuade är kvinnor. Köket
och maten är deras domän och stolthet,
en stor skillnad mot förra årets studie som
visade att männen i innerstaden gärna
lagade mat. Det finns en önskan hos kvin-
norna i årets undersökning om att män-
nen ska ta större del av hushållsarbetet
men traditionen säger något annat. 

Matens mening
– Mat är ett genialt sätt att närma sig en
ny kultur. Samtidigt hjälper den till att
behålla självförtroende och självtillit när
livet drastiskt förändras. Det vittnar kvin-
nornas berättelser om, säger Helen Brem-
beck.

Alla kvinnorna i studien gillar att laga
mat, de är bra på det och gör det varje
dag. Alla berättar ungefär samma historia
om hur de hade lärt sig att laga mat
genom att vara med sina mammor i
köket. Deras egna döttrar visar större
intresse för datorer än för matlagning, vil-
ket bekymrar dem.  

Matlagning är ett sätt för kvinnorna att
stärka familje- och vänskapsbanden i det

nya landet. De lagar alltid extra mat för
att ha något att bjuda på om någon spon-
tant hälsar på. Maten är framförallt
gemenskap, en måltid i ensamhet är ingen
måltid, om kvinnorna är ensamma äter de
bara någon frukt eller en kaka. Hälso-
aspekten, även om man känner till den, är
inte alls lika viktig som att maten skapar
trevnad. 

Majsgröt och kanelbullar
Kvinnorna i studien mixar svensk mat
och sitt hemlands traditionella rätter.
Ofta är det barnen som för in den svenska
maten i hemmen. Kvinnorna bakar ofta,
flera av dem varje dag. Det är främst för
männens skull de bakar sitt hemlands
bröd  på vetemjöl och rågsikt. Själva äter
kvinnorna gärna grovt bröd, det har de
lärt sig i Sverige. Men de köper sällan
bröd. Om de någon gång köper bröd blir
det knäckebröd, formbröd eller
korvbröd. Havregrynsgröt äter flera av
kvinnorna, och en del majsgröt. Några
kvinnor bakar numera gärna kanelbullar.

Potatis är ett vanligt baslivsmedel,

MATEN&
DET NYA LANDET

MED LEXIKON OCH INKÖPSLISTA

De som varit länge i Sverige äter mera potatis. Paprikorna i hemlandet smakar mer än i Sverige. Ofta lagar kvinnorna rätter baserade på grönsaker.

Hembakat bröd är en stomme i matenBlivande pensionärer som har rötterna i något annat land är rustika och kun-
niga matlagare. De lagar mat från grunden och bakar mycket bröd. De har
knappa ekonomiska resurser men gott om tid.
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framförallt bland de bosniska kvinnorna,
som har integrerat den svenska maten i
större utsträckning än de övriga i studien.
Dels finns det likheter i matkulturerna
och dels har de bosniska invandrarna
varit här länge. 

De intervjuade tillagar mycket grönsa-
ker, ofta hela rätter som är baserade på
grönsaker, som dolmar av olika slag,
pajer och kålgrytor. Men de saknar hem-
landets tomater och paprikor som doftar
och smakar betydligt mer än i Sverige.
Långkok av köttgrytor, som står och putt-
rar i timmar är vanligt. 

Med lexikon i handväskan
De använder nästan uteslutande matol-
jor, inte smör. De föredrar färska råvaror.
Den allra största skillnaden mellan förra
årets studie och årets är inställningen till
djupfryst mat. De nya svenskarna är
skeptiska till djupfryst och köper sällan
färdiglagade rätter eller halvfabrikat, vil-
ket också beror på priset. Kvinnorna i
årets studie dricker juice, citronsaft, läsk,
kaffe och te. Aldrig vin till maten, vilket

kan jämföras med den första studien där
de intervjuade gärna unnade sig vin.
Kvinnorna i studien gör sällan spontana
inköp utan inköpslistan är välplanerad.
De är glada för direktreklamen, den är ett
sätt att få information om vilken mat som
finns, priser och nya recept. Kvinnorna är
överlag väldigt öppna för nyheter, och gil-
lar att prova på svensk mat. Samtidigt är
de traditionella rätterna oerhört viktiga. 

På grund av den knappa ekonomin får
de ofta göra avkall på kvalitén. De känner
till ekologiska varor med anser att de är
alldeles för dyra. Kvinnorna har blivit
mer medvetna om vad som är hälsosam
mat i Sverige och anser att märkningen av
nyttiga livsmedel är bra.

De är kunniga konsumenter och vill
veta vad maten innehåller, därför försö-
ker de alltid läsa på förpackningarna,
ibland med språklexikon i handväskan.
Kvinnorna är på jakt efter ”bästa köp”,
vilket innebär både bra pris och bra kvali-
tet. Eftersom ekonomin begränsar tar det
tid att handla. Men de tycker att det är en
trevlig sysselsättning. 

Kvinnorna gillar de stora affärerna,
som är rena och fräscha, och som har allt.
Att jämföra med förra årets studie där de
intervjuade i innerstad föredrog att gå till
många små butiker. 

De här kvinnorna är intressanta konsu-
menter. De har ett stort intresse och kun-
skap om mat och tycker att det är spän-
nande med nytt. Det borde tas tillvara
både av näringslivet och av samhället,
anser forskarna. 

MAT ÄR ETT GENIALT SÄTT 
ATT NÄRMA SIG EN NY KULTUR. 
SAMTIDIGT HJÄLPER DEN TILL ATT
BEHÅLLA SJÄLVFÖRTROENDE OCH
SJÄLVTILLIT NÄR LIVET DRASTISKT
FÖRÄNDRAS

Matlagning är ett sätt att stärka familje- och vän-
skapsbanden i det nya landet. Maten är framför
allt gemenskap, en måltid i ensamhet är ingen
måltid.

”
”

foto: corbis/scanpix
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POSTTIDNING B

Avsändare: lantmännen Idétidskriften C   Box 301 92   S–104 25 Stockholm 

Team Milko lagar pasta i C
KRÄMIG PASTA MED KYCKLING OCH GREMOLATA

4 portioner 

280 g pasta, gärna fullkorn
sås
450 g kycklinglår
1 msk olivolja
1 dl vitt vin
1 dl vatten
1 msk kycklingfond
2 dl matlagningsgrädde
1–2 krm flingsalt
nymalen svartpeppar
gremolata
finrivet skal av 1 vältvättad citron
3 finhackade vitlöksklyftor
4 msk hackad bladpersilja

gör så här
Blanda citronskalet, vitlöken och
persiljan till gremolatan.
Koka pastan enligt anvisningen
på förpackningen och låt den
rinna av i ett durkslag. 
Skär kycklingen i mindre bitar.
Bryn kycklingbitarna gyllenbruna i
oljan ca 3 min. Tillsätt vin, vatten
och fond, koka ca 5 min. Tillsätt
grädden, vänd ner pastan och låt
allt bli genomvarmt. Smaka av
med salt och peppar. Garnera
med gremolata.

t Ann-Sofie Nilsson, medlem
i det kvinnliga kocklaget
Milko, är personlig kock på
Stockholms Postproduktion.
I hennes arbetsuppgifter
ingår att laga frukost, lunch
och kaka till företagets 13
anställda och deras besökare.

– Minst en gång i veckan
bjuder jag på pasta. Har jag
pasta i skafferiet känner jag
mig trygg, säger hon. Ann-
Sofies pastarätter är  lätta
och aromatiska och passar
även dem som tänker på den
slanka linjen. När tidskriften
C kommer på besök serverar
hon pasta med saftiga kyck-
linglårfiléer och gremolata.

– Gremolatan med persilja
och vitlök blir härligt frisk
tack vare citron. Jag vill inte
kväva pastan med mycket
fett utan bara binda den med
lite matlagningsgrädde. Det
är gott med lite syra så en
skvätt vin hör till.

Ann-Sofie tipsar om att
laga pasta tillsammans med
vännerna. En kokar pastan
medan en annan får fixa
kycklingen, en tredje blandar
gremolatan och en fjärde får
till uppgift att duka och kan-
ske göra en sallad. Härligt att
sätta sig till bords i goda vän-
ners lag och njuta av en
gemensamt lagad pastamål-
tid.   

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

team milko är Sveriges kvinnliga kocklag. Laget bildades 2003 och har nått de två mål man satte upp; att ta medalj i OS och att få
flera kvinnor att tävla. Nu gör laget omstart med en del nya medlemmar i laget och siktet inställt på nya medaljer, helst i guld.

Ann-Sofie Nilsson, medlem i det
kvinnliga kocklaget Milko.
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