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Hur ser din 
julhög ut?

NYGAMLA SÄDESSLAG
t Enkorn, blå, svart och röd emmer, got-
landsspelt, borstvete. De gamla gotländs-
ka sädesslagen har vackra namn. Svarta
eller roströda ax vittnar om höga halter
av antioxidanter och mineraler. För-
eningen Gutekorn bevarar och utvecklar
de gotländska spannmålssorterna. 

sidan 4

FRAMTIDSGRÖDOR 
t Hirs och bovete importeras idag till
hundra procent. Men i framtiden kanske
de odlas i Sverige. Försöksodlingar
pågår. sidan 8

KOCK HYLLAR ODLARE
t Maximilian Lundin har stor respekt
för engagerade svenska odlare. I kokbo-
ken Gårdarnas mat berättar han om
samspelet mellan honom som kock och
bönderna som levererar produkter.
Kocken gör bara 30 procent, säger han.

sidan 10

VALFRIHET GER MATGLÄDJE
t –Intresset för ekologi är en del i en
större trend mot valfrihet för konsumen-
terna. Vi i branschen måste vara lyhörda
och ta fram lockande alternativ. Då
växer matglädjen och matintresset, säger
Anneke Svantesson, som arbetar med
ekologisk spannmål.  sidan 12

EN LATTE OCH EN BLÖJA, TACK.
t Häng med till Café Glädjebubblan,
alla lattemammors drömställe.

sidan 16

INGEN HELG UTAN SURBRÖD
t En titt på estnisk matkultur.

sidan 19

ÅRETS HEMBAKARE
sidan 22

KRÄFTLASAGNE
sidan 24

farmors mandelbiskvier och hembakade lussekatter, vörtlimpa och
kavring och så veteknäcke till skinkmackan med senap.

Så ser min ”julhög” med bröd ut.  
Under 1800–talet fick barn och tjänstefolk en egen hög med bröd till jul.

Det var brödkakor i olika storlekar med det grövsta underst och det finas-
te överst, kanske en stor kringla eller en lussekatt. En bit ost, lite smör och
ett äpple kunde ligga överst i högen. Det hela var i många familjer den
julklapp som gavs.

När vi numera pratar om julmat så är det väl inte brödet man tänker på
i första hand. Men handen på hjärtat, visst blev det tomt utan? Vi kan väl
kika på min lilla hög med julens måstebröd:

I botten vörtbröd och kavring, söta och smakrika. Vörtlimpa klär
utmärkt i den salta julosten med det röda ”skalet” eller kryddpepprig pres-
sylta och rödbetor. Till sill och härligt grönmöglig ädelost föredrar jag den
lite fastare kavringen. Och under julskinkan med söt, svensk senap och
den lilla fettranden måste det vara veteknäckebröd. En lycka som är snudd
på last.

lussekatterna är årets bedrift vid bakbordet. I år blev de fina. Små
och knubbiga och lagom bruna. Jag har inte kesella i degen men lite extra
smör och försiktigt med mjöl. Degen ska vara lös, snudd på kladdig. Efter
tips i TV löste jag saffranet i konjak i år. Kan inte säga om smaken blev
bättre, men det doftade gott.

Farmors biskvier är kanske det största juläventyret. Hon bakade alltid
hemma hos sig och kom till julafton med frysformarna fyllda med fina
kakor. Nu, när hon är borta faller ansvaret på mig. Varje jul tar jag mig an
detta kraftprov. 

Det tar nästan en hel dag. Skålla, skala och mala mandel (det funkar inte
i matberedaren, den pressar ur för mycket olja ur mandlarna, så bottnarna
flyter ut). Vispa äggvita, grädda bottnar, göra smörkräm, bre på den på
bottnarna. Sen ut med kakorna i kylan medan man smälter choklad. Det
måste vara rätt temperaturförhållande mellan smörkräm och choklad för
att den ska fastna.

Phu! Och sen ska allt packas ner i formar och in i frysen.
Men nu är det gjort! Kom igen julen!
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Idétidskriften C, Lantmännen, Box 30192, S-104 25 Stockholm.
E-post: maud.lindbla@lantmannen.com

S M Å F R A L L A

FÖRETAG/ORGANISATION: 

BEFATTNING:

NAMN:

ADRESS:

POSTADRESS:

Jag vill ha

Idétidskriften C 
som är gratis
� Ja tack! Jag har inte C men vill 

gärna ha den till adressen här intill
DU SOM REDAN HAR C SKA INTE SKICKA IN DENNA KUPONG!

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

MEST EKO HOS COOPINFORMATION OM FOLSYRA 

MED BAGAR-
BLOGGEN MOT EM
t Oscar Målevik och Frida Lei-
jon är Sverige representanter i
EM för Unga Bagare. Oscar
vann den svenska finalen och
Frida kom tvåa. Nu laddar de
som bäst för den stora finalen
som går av stapeln i Schweiz i
januari.

Du kan följa deras väg dit på
Bagarbloggen på
www.lantmannen.se.

JULENS TOPPDOFTER
1.   GLÖGG
2.   PEPPARKAKSBAK
3.   GRAN
4.   SAFFRAN
5.   GRILJERING AV SKINKA
6.   KANEL
7.   HYACINT
8.   KRYDDNEJLIKA
9.   UTBLÅST STEARINLJUS
10. SKALNING AV CITRUSFRUKT

t Undersökningen om
svenskarnas inställning till
julens dofter visar att glög-
gen står i särklass – åtta av
tio nämner den som typisk
för julens dofter. Gran och
kanel gör också att man
kommer i stämning. Lutfisk
klarar vi oss däremot utan,

hela 39 procent vill helst
slippa den doften. 

När det gäller smaker
finns det en solklar favorit –
saffran. Kanel, kryddnejlika,
kardemumma och ingefära
ligger också i topp bland
kryddor som förknippas
med julen.

t Bara fyra av tio personer
vet att det är viktigt att kvin-
nor i barnafödande ålder
äter folsyra. Bland kvinnor
är siffran högre, fem av tio
vet att folsyra är viktigt. Det
visar en undersökning
beställd av Livsmedelsver-
ket.

I september 2007 föreslog
Livsmedelsverket gratis fol-

syratabletter till kvinnor i
barnafödande ålder under en
försöksperiod på tre år.
Finansieringen kunde dock
inte lösas och Livsmedelsver-
ket och Socialstyrelsen pla-
nerar nu istället gemensam-
ma informationssatsningar i
syfte att få kvinnor som kan
tänka sig att bli gravida att
ta folsyratabletter.

t Butikerna sålde förra året
ekologiskt för 4,3 miljarder
kronor, vilket är 2,6 procent
av all försäljning. Sedan års-
skiftet har den totala försälj-
ningen stigit kraftigt.

Mjölk, ost ägg och kaffe,
te, kakao är de två populä-
raste varugrupperna.

Coop är än så länge domi-
nerande och står för hälften

av ekoförsäljningen i han-
deln. Änglamarks sortiment
är betydligt större än Icas
och Axfoods: 168 varor jäm-
fört med Icas I love eco med
86 varor och Axfoods
Garant med 42. Frukt och
grönt är inte med i siffrorna
eftersom sortimentet beror
på säsong. 

(källa: sydsvenskan).

foto: blossa
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A V S O L V E I G  G I A M B A N C O  |  F O T O E V A  W E R N L I D

t Det är de traditionella sädesslagen jag
ser på mina utflykter. Nu ska jag få se de
nygamla som jag inte visste fanns. 

Vi börjar med resultatet; brödet.
I köket hemma hos Riina Noodapera

och Anders Nilsson i Hemse ligger sex
sorters bröd uppdukade. 

Vi äter och jämför. Riina och Anders
delar med sig av sin brödkunskap. Hur
många dygn brödet ska jäsa, hur Riina
gick upp klockan tre på natten för att
passa degen, att Anders har pomerans i
sitt bröd.

Knäckebrödet är utbakat i alldeles egna
former. Rågbrödet mörkt och saftigt.

Lantbrödet är lite ljusspräckligt med
fin skorpa, oerhört smakrikt trots att det
endast innehåller jäst, vatten och salt och

mjöl. Det är mjölet som är hemligheten;
Labans dinkelsikt och alldeles nymalet
Borstvete Gotland från Riinas tyska
bordskvarn. 

Hon bakar bröd i lergyta, deltog i VM i
bakning på eständska Ösel och bakar i
stenugn så snart tillfälle ges.

– Det här är vårt liv, säger Riina. Vi
testbakar hela tiden med olika inbland-
ningar. Jag bakar för det mesta med sur-
deg. Syrning tar fram smaken och är helt
överlägset när man, som jag, oftast bakar
med råg. Vetemjöl blandar jag aldrig i
mitt rågbröd. Men det är bra om rågbrö-
det ligger något dygn så att smaken kom-
mer till sin rätt.

Riina Noodapera är matkonsulent på
Gotlands Hushållningssällskap och Curt

Niklasson, som också sitter vid bordet, är
bonde, de är övertygade och övertygande
entusiaster, tror helt på att de gamla got-
ländska spannmålssorterna har en framtid.

Färg och smak
Enkorn, blå, svart och röd emmer, got-
landsspelt, Borstvete Gotland och got-
landskorn är alla sorter med hög protein-
halt och låg glutenhalt. De flesta har
också höga halter av antioxidanter och
mineraler. De är vackra och färg- och
smakrika. 

– Färgen på axen, det svarta eller roströ-
da vittnar om att det finns höga anti-
oxidanthalter och mineraler, säger Riina.

Ända fram till 1960-talet odlades
många av de nygamla sädesslagen.

– Borstvetet har odlats på Gotland
sedan bronsåldern. Men det, liksom
andra gamla sorter, föll i glömska när nya
sorter med högre avkastning tog över.
Tyvärr försvann också en hel del av sädes-
slagens goda egenskaper i och med detta,
säger Riina.

GAMLA SÄDESSLAG
FÅR NYTT LIV

”Skördedockor”.  Judith Jacobsson hann föra kunskapen vidare till Agneta Andersson. De tillverkade tillsammans tavlorna
med de gamla sädesslagen svart emmer, speltvete Gotland och enkorn.  

På västra Gotland, där vi har vårt sommartorp, sträcker sig mina promenader
utmed fälten i grannskapet. Ibland tar jag min områdeskarta och cyklar på
ännu inte upptäckta små vägar och njuter i augusti av den böljande säden.

Då vilar jag en stund på styret.
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ENKORN, BLÅ, SVART OCH RÖD
EMMER, GOTLANDSSPELT, BORSTVETE
GOTLAND OCH GOTLANDSKORN ÄR 
ALLA SORTER MED HÖG PROTEINHALT
OCH LÅG GLUTENHALT. DE FLESTA HAR
OCKSÅ HÖGA HALTER AV ANTIOXI-
DANTER OCH MINERALER. 

”

”
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Sädesslagen har haft lång tid att acklima-
tisera sig. 

– Vi kommer att välja ut några för vida-
reodling. Svart emmer och vårkorn är på
tal. Vi måste öka mängden av gotlands-
råg. Och självklart Borstvete Gotland,
som tillsammans med Ölandsvetet är
uttaget till Slow Food för smakbedöm-
ning. Det är kvalitet och smak som är
avgörande, inte avkastningsmängden.

Enkornsvete och emmer lämpar sig bäst
som smaktillsats. Durum och spelt- och
brödvete har  däremot utmärkta bakegen-
skaper. Naken havre, svart havre och naket
korn, Nordens ris, kan användas som mat-
tillbehör eller i musli. En dröm vore att i
framtiden brygga öl på gotlandskorn. 

Småskaligt
De gamla sorterna är inte avsedda för
stordrift utan tänkta för småskalig pro-
duktion.

– Min förhoppning är att vi på Gotland
kan förädla vårt gamla spannmål, skapa
arbetstillfällen och inte bara transportera
bort råvaran. Det finns inget som säger
att de nygamla sorterna inte blir lika efter-

frågade som dinkel. Vi vet att det finns
bagerier som vill erbjuda alternativ. Allt
fler kunder vill ha dagsfärskt bröd bakat
på hälsosamt mjöl. Och de är beredda att
betala och till och med åka en bit för att få
tag i det.   

Odlats sedan stenåldern
Dinkel är välkänt idag men för tio år
sedan visst knappt någon vad det var. Det
härstammar från enkorn och tvåkorn och

idétidskriften C nr 4   20086

Gutekorn
Upprinnelsen till Gutekornprojektet är en
kvarglömd sädesbinge. En bonde hade
inte städat så väl på sin loge och någon
framsynt person sopade ihop kornen och
såg till att de kom till SLU i Alnarp där de
frystes in. 

– Det var samtliga sorter som bonden
odlat. Förr skiljde man inte sädesslagen åt
utan blandade allt. Det blev en slags för-
säkring; misslyckades ett sädesslag lyck-
ades ett annat och bonden fick sin skörd,
berättar Curt.

På SLU tog forskaren Hans Larsson
hand om kornen. 

– Utan hans arbete hade det inte blivit
något. Han insåg möjligheten att återuppta
odling av gamla sädesslag från olika lands-
ändar, som exempelvis i Värmland och
Skåne och på Gotland. Det handlar om sor-
ter vars odlingsegenskaper är anpassade till
det lokala klimatet och jordarnas beskaf-
fenhet. Jag hakade på och ville driva pro-
jektet vidare. 

Försöksodlingar av ett trettiotal sorter
har pågått under en dryg tioårsperiod. På
Hushållningssällskapets försöksstation
Stenstugu i Endre mitt på Gotland pågår
uppförökning av utvalda sorter.

– I år har vi skördat ett ton Borstvete
Gotland. Det tar tid att komma upp i stör-
re mängder. Den ena hälften går till mjöl,
den andra till utsäde. Men det behövs
ungefär tio ton för att det ska vara någon
kvantitet att tala om, säger Bo Pettersson,
försöksledare.

Fler odlare
Det behövs fler odlare för att ta till vara
och vidareutveckla sorterna och för att få
någon volym. Många är fortfarande tvek-
samma till ekologisk odling med ogräs i
sådden. 

– Det är inte så farligt med ogräset, säger
Curt som sedan länge odlar ekologiskt.
Bara man har en ordentlig växtföljd funge-
rar det bra. Mångfalden förhindrar växt-
sjukdomar och konkurrerar med ogräset. 

Enkorn, emmer och dinkel har inte
bara vackra namn. De är alla sprungna ur
de gamla och i den gotländska jorden väl
förankrade sorterna. Gotlands regnfatti-
ga vårar är inget hinder, inte heller de ste-
niga åkrarna. Rötterna söker sig djupt.

Bo Pettersson vid Stenstugu med famnen full av
kärvar.

Stenstugu försöksstation  i Endre och magasinet.

Alla hjälps åt att mala. Riina Noodapera, Curt Niklasson och Anders Nilsson.
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har odlats sedan stenåldern och på Got-
land fram till 1960-talet . 

– Nu ser jag ofta i recept att man skriver
vetemjöl eller dinkel, man har upptäckt
dinkelns goda smak och utmärkta bak-
egenskaper, säger Curt som odlat grödan
sedan 1996. Jag var bland de första som
odlade ekologiskt där jag bor men nu är det
närmare hälften av lantbrukarna som gör
det. Avkastningen blir lägre med ekologisk
odling. Och det får vara så. Vi måste se till
innehållet och inte stirra oss blinda på
avkastningen. Periodvis ska vi ju inte äta
kolhydrater, enligt kostexperterna, men
alla sädesslag behövs i kosten. Vi behöver
allt, men kan tveklöst minska mängden. 

Riina och Curt uttrycker i allt ett brin-
nande intresse för spannmål. De beskri-
ver lyriskt fältvandringen i somras på
Ebbe Anderssons försöksodlingar.

– Kvällen var fantastiskt fin med en
svag kvällsbris. Det rödbruna speltvetet
och den svarta emmern vajade i försöksru-
tor tillsammans med den gula säden. Att
se ett vackert sädesfält ger samma känsla
som att titta på havet eller se in i elden. Det
är majestätiskt, säger Curt med värme.

idétidskriften C nr 4   2008 7

GUTEKORN EKONOMISK  FÖRENING 
Gutekorn har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att
äga, skydda och förvalta ett selekterat ursprungligt sortmaterial av spannmål som här-
stammar från Gotland. Föreningen arbetar med utveckling, forskning, nya/gamla sor-
ter och nya produkter tillsammans med andra aktörer och förser odlarna med intres-
sant sortmaterial och därmed förenlig verksamhet.

Riina Noodapera ingår i styrelsen: 
– Hushållningssällskapet har varit samordnare och skapat ekonomiska förutsätt-

ningar och kommer att göra det fortsättningsvis för att driva projektet. Processen har
varit lång men nu  finns en grund att utgå ifrån. Vi vill att alla duktiga ekologiska odlare,
förädlare och kvarnägare ska vara med i föreningen. Det är viktigt att verksamheten
bedrivs i ordnade former. Vi vill ha kontroll så att sorterna, som vi anser vara så viktiga,
inte förstörs och blir ”fuldinkel”. Vi vill ta fram grödor där näringen finns med naturligt
från början och inte något som behöver tillsättas i efterhand, säger hon  

OBS! Riina är en van bagerska och måtten unge-
färliga. Man får prova sig fram.

LANTBRÖD

Fördeg
1–1,5 pkt jäst utrört i 1 l ljummet vatten med
några dl Labans dinkelsikt, salt efter tycke och
smak, jäses på varm plats omkring ett dygn. 

Sedan tillsättes Labans dinkelgraham och degen
jäses ytterligare ett par timmar. Baka ut till ett
stort bröd med mer mjöl men låt degen vara gans-
ka lös. Lägg i långpanna och jäs ytterligare 45-60
minuter. Grädda i 195 grader i cirka 45-50 minuter.

DELIKATESSKNÄCKE
1 msk fast honung
25 gr jäst
1 l vatten
250 gr stenmalet fullkornsvete
500 gr grov Gotlandsråg + till utbakning
salt, kummin
1 tsk bikarbonat

Dag 1. Blanda alla ingredienser som ställs över-
täckt med plast i kylen att jäsa ett dygn.
Dag 2. Bearbeta degen med ytterligare rågmjöl
och kavla ut till 2 mm kakor. Smaksätt med kum-
min och flingsalt som kavlas ned i kakan. 
Pensla med vatten. Pickla eller nagga med gaffel
och skär i önskad form; långa stänger, fyrkanter
eller rundlar.
Jäs en stund på plåt och grädda i 240 grader tills
de får fin färg, 5-8 minuter. 
Brödet vinner på att bakas i god tid innan förtä-
ring. Smaken mognar 
Skulle det bli segt går det bra att fräscha upp i
ugnen i några minuter. 
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Svenskodlad hirs och bovete? Det
kan bli verklighet om några år. 

Just nu pågår ett pilotprojekt med
demoodlingar i Dalarna och Gävle-
borgs län.

– Vi känner att vi ligger rätt i tiden, men
borde kanske ha startat redan för fem år
sedan, säger lantmästaren och projektle-
daren Hans Bovin.

Han konstaterar att det råder en boom
för just dessa grödor, som förhoppnings-
vis kan komma de lokala lantbrukarna
till del.

– Hirs och bovete är grödor som idag
importeras till hundra procent, de är
också glutenfria. Kanske kan man nischa
sig här uppe som de första producenterna
av hundra procent glutenfria produkter,
säger Hans Bovin. 

Pilotprojektet drog igång 2006 med
observationsodlingar, tjugo kvadratme-
ter stora rutor av nakenhavre, spelt, hirs
och bovete. I maj i år utökades odlingarna
till att omfatta 2000 kvadratmeter av
varje gröda.

En av bönderna som varit involverade
är Henrik Östman, som rensar ogräs från
boveteskörden när jag ringer.

– Varför jag är med i det här? Ja, jag är
väl tillräckligt knäpp för att hitta på
något sådant här, säger han och skrattar. 

Han tycker att det är intressant med
nya grödor och hade funderat på att odla
bovete i flera år. 

– Det är en utmaning att odla hirs och
bovete. Alla andra odlar ju korn, havre
och vete, så varför ska jag göra det? Det är
kul att prova något annat och i slutändan
hoppas jag hitta en gröda som jag får ut
lite mer för än vanligt spannmål och som
kanske ger lite bättre ekonomi.

Hans Bovin har varit i kontakt med
inköparna och säger att det finns ett stort
intresse. 

– Men framför allt tror vi på att lantbru-
karna själva förädlar råvaran och samar-
betar med exempelvis lokala bagerier och
handlare. Intresset för lokalproducerat
spannmål är stort, liksom intresset för pro-
dukter som man kan härleda.  

Hela kedjan med
En viktig tanke med projektet är att ha med
hela kedjan ”från jord till bord”.  Vid pro-
jektuppstarten i Tällberg i januari fanns
lantbrukare, kvarnägare, bagare, kockar
och representanter för marknaden på plats.
Exempelvis har ett tunnbrödsbageri i Järv-

sö, börjat baka tunnbröd på nakenhavre.
– Vi vill helst odla lokalt, förädla lokalt,

sälja lokalt och äta lokalt. Det har med
hela miljötänkandet att göra, vi kan inte
hålla på och importera från andra länder
i den utsträckning vi har gjort, säger Hans
Bovin.

Just årets skörd blev ingen succé på
grund av den svåra sommaren med snöo-
väder i maj, uppskjuten sådd, torka,
extremt mycket regn, torka och en regnig
och kall augusti.

– FRAMTID FÖR LOKALA ODLARE?

A V  V I K T O R I A  M Y R E N

Hirs & bovete

Henrik Östman vid sådd av bovete.
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– Förutsättningarna har varit de sämsta
tänkbara, säger Hans Bovin och Henrik
Östman instämmer:

– Om inget annat växer så växer ju
ogräs. Men på sätt och vis var det kanske
”bra” att få ett sådant här år. Nu har vi
sett problemen och kan dra lärdomar av
det vi har gjort, säger Henrik Östman.

Lokal utsädesbank
Man hoppas kunna använda hirsen till
utsäde och på sätt bygga upp en lokal
sädesbank, anpassad till förhållandena i
Dalarna och Gävleborg. 

– Det är väldigt viktigt. Förr fanns det
lokala sorter, anpassade
till lokala förhållanden att
köpa, men det gör det inte
längre, säger Hans Bovin.

– Det här är ett projekt,
där odlingarna ska utveck-
las. Det blev inte som vi
hade hoppats i år men får
vi några år på oss och får vi
fram grödorna så kommer
det gå lätt att sälja.

– Både hirs och bovete
har stor potential, bovete
har exempelvis bättre pro-
teinvärde än traditionella
grödor, bättre aminosyra-
sammansättning och bättre
mineralsammansättning.

Hirs innehåller goda fetter, järn, fosfor,
kalcium och zink.

– På Afrikas horn är hirs en stapelvara,
lika viktig som ris är i Indien. Hirs kan
man använda på samma sätt som quinoa,
bulgur och ris. Man kan koka gröt och
risotto…få en mer varierad kost.

Intressant nischgröda
Anna Backlin, rådgivare på Länsstyrelsen
i Gävleborgs och Dalarnas Län säger att
man stödjer projektet ekonomiskt ”där-
för att det är en viktig sak för länet”.

– Vi odlade mycket spannmål här förr i
tiden, på 1970–80-talet, men det har för-
svunnit. Ju längre norrut desto svårare är
det ju att odla matgrödor.  Men hirs och
bovete verkar passa ganska bra in hos oss,
säger Anna Backlin.

Hon säger att genom införseln av nya
grödor kommer växtföljden att förbätt-
ras och därmed minskar behovet av
bekämpningsmedel. Länsstyrelsen vill
också att den ekologiska produktionen
ökar, så att man uppnår sina miljömål.
Inte minst genom minskade transporter
när det finns tillgång till lokalt producera-
de spannmål.

– Vi vill bli mer självförsörjande på
spannmål här uppe och vi tycker att det
här är en intressant nischgröda som vi ser
att det är en väldig efterfrågan på, säger
Anna Backlin.

VI VILL HELST
ODLA LOKALT, FÖRÄDLA
LOKALT, SÄLJA LOKALT
OCH ÄTA LOKALT.
DET HAR MED HELA
MILJÖTÄNKANDET ATT
GÖRA 

Hans Bovin

”
”
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t Hemligheten med en bra råvara enligt
Maximillian är att det finns ett samband
mellan vem som odlat, var råvaran kom-
mer ifrån och var du som konsument är
någonstans. 

Hans inställning till bra mat har
utmynnat i kokboken Gårdarnas mat, en
bok om svenska råvaror,
säsongernas bästa produkter
och en i grunden stor respekt
för engagerade svenska odlare.

Det har sagts av trendanaly-
tiker att bonden eller produ-
centen av livsmedel är den nya
stjärnan. Stämmer det?

– Det tror jag absolut och det
är det jag kämpat för och som
är grunden till boken. Det är
böndernas händer som skapar,
kockarna gör bara 30 procent
av jobbet, säger Maximillian. 

Säsongens utbud
Maximillian gör ingenting halvdant. Han
lever som han lär och har gjort en näst
intill religiös omställning från allting-
finns-alltid-attityden till att benhårt följa
säsongens utbud. 

– Street var mitt första kökschefsjobb.
Jag inledde det med att ringa en massa
bönder som jag ville skulle leverera smak-
rika råvaror, berättar han. Eftersom jag
inte hade en upparbetad kontakt med,
eller ville anlita, en klassisk grossist fick
jag börja från grunden.

Efter sin tid på Street startade Maximil-
lian grossistföretaget Matbruket. När vi
träffar Maximillian har han nyligen fått
barn, och är dessutom inne i bostads-
stockholms intensiva karusell. Snart är
det dessutom dags för release av den för-
sta egna kokboken. 

Maximillian berättar om samspelet
som utvecklades mellan bönderna som
levererade produkter till Street och
honom som kock. Han kunde mat och
bönderna kunde odla. Samspelet drevs
framåt av den goda smaken, och hur man
får fram den.

– Det handlar i grunden om
hur ompysslade grödorna blir,
jag kan ju mat och mitt jobb var
att berätta vad jag tyckte, säger
Maximillian.  

– I slutändan gav vårt samar-
bete en bekräftelse på att bön-
derna var duktiga odlare och att
deras produkter smakade bättre.

Vad är bra mat för dig?
– Bra råvaror är sådana som
har fått mogna i sin egen takt
och på plantan, säger Maximil-
lian. Hållbart framställda pro-

dukter smakar ju så mycket bättre, utan
en massa långa transportsträckor och
annat som förstört produkten.

Är det viktigt att veta var maten kommer
ifrån?
– När det gäller kvalitet då är det A och
O.  Vet du att maten kommer från den
trakten eller den bonden och att han eller
hon är duktig på till exempel lamm, då
kan du vara säker på att få en bra pro-
dukt.

Finns det någon råvaruoutsider som kommer
framöver?
– Getmjölk. 70 procent av världens
mjölkkonsumtion är getmjölk, det finns
en gård i Sverige som producerar och
deras mjölk säljer vi slut fortare än fort.

Kocken 
gör bara 
30 procent
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MAXIMILLIAN GILLAR…
vinter Rotfrukter som potatis, 
kålrot och jordärtskocka.
vår  Sparris
sommar Nötkött
höst Ost

SAKER SOM KAN GÖRAS
FÖR ATT ÖKA KVALITETEN 
PÅ SVENSKA PRODUKTER:
• Framhäv den som är duktig på att

odla, visa på goda föredömen och
ta vara på deras kunskap.

• Avgör en gång för alla hur läckaget
av kemikalier från jordbruket ska
hanteras och skillnaderna mellan
ekologiskt och konventionellt
jordbruk.

• Var hårdare med växeljordbruk –
växelodla mer!

• Sälj – få produkterna sålda och
gör det så att det märks.

A V M Å R T E N  S K Å N M A N   |   F O T O J A K O B  F R I D H O L M

namn Maximillian Lundin   |   yrke Kock, författare   |   familj Sambo och dottern Molly   |    arbetsplatser Saltzburger Hof i Badgastein, 

Gyldene Freden i Stockholm, Le Canard i Oslo samt  Franska Matsalen i Stockholm, Street och lyxjakter på de sju haven   |   aktuell Med 

kokboken Gårdarnas mat på Prisma Förlag.

Det var som kökschef och chefsideolog på restaurangen Street i Stockholm
som Maximillian Lundin utvecklade sin syn på mat. 

I det arbetet insåg han bland annat att grunden till välsmakande bra mat är
bondens arbete på gården. Din matupplevelse av en god smörgås inleds inte
när någon skivar upp brödet utan när åkern skivas upp av plogen. 

bra ingrediens:

TID, OCH DET
HANDLAR INTE 
OM ATT STÅ HELA
DAGEN I KÖKET
UTAN ATT HA
FRAMFÖRHÅLL-
NING.

HOS BONDEN
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t – Vi i branschen måste vara lyhörda
och ta fram lockande alternativ. Då växer
matglädjen och matintresset.

Som produktmarknadschef kopplar
Anneke ihop säljare och köpare i den glo-
bala ekologiska spannmålshandeln. Hon
är ofta på resande fot. Skrivbordet står på
Lantmännens kontor i Enköping i mel-
lersta Sverige. 

Ett par mil norrut finns hemmet, en
bondgård med ekologisk drift. Fåren och
trädgården är Annekes särskilda skötebarn.
Hon var intresserad av natur och miljö

redan som liten och har följt den framvä-
xande ekologiska rörelsen i hela sitt yrkesliv.

–Ekologiskt är en global idé, en gräs-
rotsrörelse, som uppstått samtidigt på
olika håll i världen och långsamt växt sig
stark, berättar hon.

Nu är den ekologiska marknaden stabil
i västvärlden. De senaste åren har
lantbrukare här kunnat gå över till
eko–odling av rent ekonomiska skäl. Och
i takt med att konsumenterna i Europa
och USA kräver ett större och mer spän-
nande sortiment av ekologiska produkter

– kaffe, choklad, nötter – öppnas mark-
naden upp för bönder i andra världsdelar.

– Dagens intresse för ekologi är en del
av en trend mot större valfrihet för konsu-
menterna. Där ingår också sånt som rätt-
visemärkt, närodlat och hantverksmäs-
sigt framställt, förklarar Anneke.

– Det tillfredsställer andra konsumen-
tönskningar än billigt, snabbt och enkelt,
som varit tongivande under en period.
Det finns också en förståelse hos konsu-
menterna för att priset kan bli högre, och
en vilja att betala mer.

Valfriheten viktigast
Men det ena utesluter inte det andra.
Marknaden har plats för både konventio-
nellt odlade produkter, ekologiskt och
närodlat. Det viktiga är att valfriheten
finns.

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

Just nu är efterfrågan på ekologisk mat i Skandinavien störst i världen.
–Konsumenterna har rätt att påverka hur deras mat ska framställas och

smaka, säger Anneke, Svantesson, som handlar med ekologisk spannmål i
Lantmännen.  
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t

– Idag är den sociala delen av konsum-
tionen betydelsefull. Maten bygger din
självbild. Mat som ska kunna få den rol-
len måste vara spännande, inspirerande,
äkta, medveten, ha själ och hjärta och
gärna en god historia att berätta.

Ekologisk inspiration i stora mått finns
på Biofach–mässan, som hålls varje år i
Nürnberg i Tyskland. Det är en gigantisk
mässa, sju stora hallar fyllda med ekolo-
giska produkter, allt från grönsaker till
pasta och vin. Anneke besöker mässan
varje år. Den är ett fönster ut mot världen,
en träffpunkt och en plats där man bygger
kontaktnät.

Svenska bönder tidiga
I Sverige kom ekologisk odling igång
ganska tidigt. I slutet av 1990–talet var
lönsamheten för svenska bönder pressad.

Lantmännen gjorde då en kampanj,
Räkna med ekologisk odling, som fick
många odlare att gå över. Sverige har
sedan under ett antal år haft överskott på
ekologisk spannmål och exporterat
mycket, bland annat till Tyskland, Eng-
land, Danmark och Norge. Men nu ökar
efterfrågan på hemmaplan.

Odlingen ökar nu främst i östra Euro-
pa. I Litauen har Lantmännen idag ett
dotterbolag, Scandagra, som utvecklar
den ekologiska odlingen tillsammans
med bönderna.

2007 kom drygt fyra procent av den
svenska spannmålsskörden från ekolo-
giskt odlade arealer. Den svenska rege-
ringens mål är att ha 20 procent certifie-
rad ekologisk areal i jordbruket när år
2010 är slut.

DET ÄR VALFRIHETEN FÖR 
KONSUMENTERNA SOM ÄR DET 
VIKTIGA. IDAG ÄR DEN SOCIALA
DELEN I KONSUMTIONEN 
BETYDELSEFULL.

”
”

Konventionellt, ekologiskt, närodlat

MER MATGLÄDJE
NÄR KONSUMENTERNA

FÅR VÄLJA

C_nr_4_08mont.qxd:C_mall_6.1  08-12-17  14.55  Sida 13



idétidskriften C nr 4   2008

t Här heter varumärket Axa Kornkam-
maren. Med början i september och okto-
ber lanseras frukostprodukter, gryn,
mjöl, mjölmixer och pasta.

– Nu exploderar efterfrågan på ekolo-
giskt, säger projektledaren Annika Flink. 

– Våra undersökningar visar att det är
unga kvinnor, 20–29 år, i storstad, som är
mest benägna att köpa ekologiskt mat
idag. Och förutom att vara ekologisk är
det viktigt att maten är av god kvalitet,
smakar gott och ser snygg ut.

Mer än var fjärde svensk säger sig vilja
köpa mer ekologiskt i framiden.

I Danmark har ekologiska produk-
ter börjat bli ”main stream”. Det är
inte längre bara en liten klick myck-
et miljömedvetna konsumenter
som söker sig till ekologiska pro-
dukter utan även bredare grup-
per.

Kornkammerets reklamfil-
mer för ekologiskt mjöl har
gjort succé i Danmark. Nu
visas de även i svensk TV.

Ett starkt skäl till fram-
gången för ekologiskt i
Danmark är att många
tycker att ekologiska
produkter smakar mer
och bättre. Ekologisk
spannmål snabbod-
las inte utan får god
tid att bli fullmogen
på axet. Då hinner
smak och närings-
ämnen utvecklas
fullt ut.

Efter årsskiftet är
det dags för lansering

även i Norge.

STOR SATSNING 
PÅ EKOLOGISKT
I Danmark har ekologisk mat
blivit en stor framgång. Korn-
kammeret som ägs av svenska
Lantmännen, är det starkaste
konsumentvarumärket i bran-
schen. I höst satsar Lantmän-
nen stort på ekologiskt även i
Sverige.

NU EXPLODERAR
EFTERFRÅGAN PÅ 
EKOLOGISKT” ”

”Ingen fara det är ekologiskt” är budskapet i rekla-
men.

A V M A U D  L I N D B L Å

14
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94 procent i USA anser att full-
kornsbröd är nyttigare än vitt bröd.
Närodlat och ekologiskt är en stark
och ihållande trend. Hur den nuva-
rande ekonomiska krisen kommer
att påverka människors konsumtion
och hälsa är ännu för tidigt att säga.
Det finns tecken på både positiva och
negativa effekter.

t The American Dietetic Association,
ADA, har sedan 1991 mätt attityder, tro
och vetande kring mat och näring.  Här är
några smakprov från den senaste sam-
manställningen hösten 2008.

Attityder. Amerikanerna blir
mer och mer angelägna om att
leva hälsosamt. Vetskapen om
att livsstilen påverkar hälsan
ökar i alla grupper. Två tredje-
delar av de intervjuade perso-
nerna tycker att kostvanorna är
viktiga, och tre av fem menar
att fysisk aktivitet är mycket
viktigt. Kvinnor inser livsstilens
hälsomässiga betydelse mer än
vad män gör, äldre människor mer än
yngre, och välutbildade mer än personer
med lägre utbildning.

Konsumtion. Hälften av amerikanerna
äter mer fullkorn, frukt och grönsaker än
de gjorde för fem år sedan.

Medvetenheten har ökat, de flesta
menar att de gör välgrundade hälsosam-
ma val – åtminstone har de en önskan
eller en ambition att göra det.

Mindre fett. Hälften har ökat sin kon-
sumtion av mat med lågt fettinnehåll och
undviker mat med transfett. En femtedel
använder mindre av lightprodukter (med
lågt sockerinnehåll och sötningsmedel)
och nästan lika många (17 procent) har
slutat använda lågkolhydratprodukter.

Fullkorn. Konsumtionen av fullkornspro-
dukter har ökat. Hela 94 procent anser
att fullkornsbröd är mer hälsosamt än vitt
bröd. 

Organic och Local. Mer än hälften av
deltagarna i undersökningen uppfattar
ekologisk mat som mer hälsosam än

konventionellt odlad. Det
finns starka uppfattningar
om hälsoeffekter hos konsu-
menterna även om det inte
finns några övertygande
forskningsresultat kring
detta. Ekologiskt och närod-

lat är en stark och ihållande trend.  

Ekonomin. Det ekonomiska läget har
positiva effekter på miljön, amerikanerna
använder bilen något mindre än förut –
vilket även innebär att de rör på sig något
mer. Effekterna på befolkningens hälsa
kan bli både positiva och negativa. Det
första man drar in på är uteätande, och
man har sett en ökning i försäljningen av
råvaror och köksredskap. Fler lagar sin
egen mat och blir mer medvetna om vad
maten innehåller, fler tar med egen matlå-
da till jobbet. Samtidigt ökar försäljning-
en av billig snabbmat, och frukt och grön-
saker betraktas som en onödig utgift.

Gröt. Alla frukostställen med själv-
aktning serverar gröt. På Starbuck’s ser-
veras det en klassisk oatmeal med valfri
topping: banan, torkad frukt, råsocker
eller nötmix. På The Cafeteria (känd från
Sex and the City) är gröten kokt på mjölk
och råsocker, och serveras med skivad
banan och lönnsirap.

Kalorier på menyn. Enligt beslut från The
New York City Board of Health måste

stadens restaurangkedjor ange kaloriin-
nehållet i allt de serverar. Lagen har ska-
pat mycket debatt. Vissa menar att var
och en måste skaffa sig kunskap och ta
sitt eget ansvar.

Andra anser att det är viktigt att tydligt
visa innehållet i maten som serveras,
eftersom de flesta äter minst en restau-
rangmåltid per dag (medelamerikanen får
i sig minst en tredjedel av sitt kaloriintag
från restaurangmat). Många vet inte att
en mellanstor chokladshake kan innehål-
la mer energi än en stor hamburgare med
bröd och dressing. Och visst tänker man
en gång till innan man köper en muffins
med skylten ”560 kcal” bredvid budska-
pet att de flesta vuxna behöver cirka 2000
kcal per dag.

Budskapen förstärks via affischer i tun-
nelbanan. Och konsumtionsmönstren
har faktiskt förändrats. De lättare alter-
nativen har snabbt blivit populära.

ADA – The American Dietetic Associa-
tion är världens största organisation för
yrkesverksamma inom nutrition och
kost, och har 70 000 medlemmar (jfr
svenska Dietisternas Riksförbund med 
1200 medlemmar). ada arbetar för ökad
medvetenhet om kostens betydelse för
hälsa och vid olika sjukdomar, och
arrangerar årligen en nationell kongress
med cirka 10 000 deltagare. Läs mer om
ada och om trendundersökningen på
www.eatright.org.

NÄRODLAT OCH EKOLOGISKT 
A V K A J S A  A S P  J O N S O N  

STARK TREND I USA

Amerikanerna äter mer frukt, grönsaker och fullkorn än för fem år sedan.
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EN LATTE OCH 
EN BLÖJA, TACK!

T E X T  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 / Reportageteamet
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”En havrekaka, en kaffe latte, banan-
puré på burk och en blöja – så kan
en vanlig beställning på Café Glädje-
bubblan i Göteborg se ut. Välkom-
men till de fikande småbarnsföräld-
rarnas nya paradis! 

Barnvagnsparkering, lekhörna, haklap-
par, nödblöjor och barnmeny med hemla-
gade miniportioner. På familjekaféet
finns allt en fikasugen förälder kan begä-
ra. Bäst av allt, tycker gästerna, är den
barnvänliga atmosfären. 

– Här behöver man inte bli genomsvet-
tig så fort ens barn råkar skrika eller spil-
la lite, tycker Ulrika Emegård och Linda
Hallberg som tar en lunchmacka tillsam-
mans med sina barn Tova, 8 mån och
Johannes, 1 år. 

I lekhörnan har Jenny Andersson slagit
sig ner i en av sofforna. Idag var det fullt
på öppna förskolan så hennes döttrar får
leka på Glädjebubblan, medan hon själv
tar en kaffe och en kokosboll.  

– På svenska kaféer finns det mera
barnstolar och skötbord än i andra län-
der. Ändå känner man sig ofta i vägen när
man är ute och fikar med småbarn. Det är
skönt att ha hittat ett ställe där vi känner
oss välkomna. 

Meny för de små
På Glädjebubblan finns det gott om
utrymme för barn med spring i benen.
Lokalen är hemtrevligt möblerad och lite
lagom luggsliten så ingen behöver få
panik över en tappad macka eller utspilld
välling. Det finns ett dussin barnstolar
och en babysitter att parkera minstingar-
na i. Framme vid disken kan man välja

– Vi känner oss välkomna här, fastän vi har barn som både kan skrika och spilla. Och så är det så enkelt och
smidigt. Det finns haklappar, tallrikar, mikro att värma maten i och till och med blöjor om man skulle råka
ha glömt det. Sen att det finns god mat och gott kaffe till oss är ju verkligen ett plus, tycker Ulrika Emegård
och Linda Hallberg, med barnen Tova och Johannes. (U.E ljushårig L.H mörk). 

VARFÖR INTE TA EN BABY-
CCINO TILL?! BABYCCINO 
ÄR CAPPUCCINO UTAN KAFFE,
ALLTSÅ VARM, SKUMMAD
MJÖL, IBLAND MED LITE 
CHOKLADPULVER PÅ 

Tova provsmakar en majsbåge. 

– Det är skönt att slippa städa varje gång man ska
träffas så vi går ofta hit. Här är barn accepterade
och personalen är alltid tillmötesgående, berättar
Johan Granérus. 

När öppna förskolan var stängd fick det bli Glädje-
bubblan för Jenny Andersson och hennes döttrar
Edit, 2,5 år och Iris, 3 månader. Det var lika kul det,
tyckte flickorna. 

Viktor Arrhén, 11 månader, gillar att gå på kafé.
Särskilt på Glädjebubblan där han känner sig som
hemma vid det här laget.

”
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� Varierad barnmeny (barnen kan få i
princip allt som föräldrarna beställer
fast i mindre portioner). 

� Barnmatsburkar & färdig välling finns
att köpa

� Medhavd barnmat är tillåtet.  
� Skötbord
� Blöjor i lösvikt
� Nykokta lånenappar
� 13 barnstolar

� En babysitter
� Slagtåliga barntallrikar, muggar och

bestick
� Haklappar (både att låna och till salu)
� Lekhörna med stor mjuk matta, roliga

leksaker och soffgrupp för föräldrar
� Sagoböcker & sällskapsspel
� Gott om krokar att hänga kläder på
� Barnvagnsparkering med 40 platser

under tak 

rätter ifrån två menyer – en för de stora
och en för de små.

– Allt som föräldrarna kan äta finns i
miniportioner också, säger kaféinnehava-
ren Maria Hoffman. Skålen med grön-
saksplock är populär bland de yngsta gäs-
terna. 

– Barnen gillar att peta i sig majskorn
och gurkbitar och mamman eller pappan
får fem–tio minuter att äta sin egen mat,
säger Maria. Hon gick direkt ifrån mam-
maledighet med dottern Wilma, idag 2,5
år, till att starta sitt drömkafé och är väl
uppdaterad på vad man vill ha när man
går ut och fikar med sina telningar.   

– Vi har till exempel bra ”enhandsmat”
som mackor, pasta- och couscous-salla-
der. Då att man kan äta med ena handen
och hålla barnet med den andra.  

Under året som gått har Glädjebubb-
lan blivit ett begrepp bland barnfamiljer i
Göteborg med omnejd. 

– Vi bor inte i närheten men vi åker hit
ändå, berättar Anna Knutsson och hug-
ger in på en macka med kycklingröra
medan sonen Viktor, 11 månader, glatt
petar i sig brödbitar från en grön grodtall-
rik. 

Tid att fika 
– När man är mammaledig har man ju för
en gångs skull tid att sitta och fika och då
är det jätteviktigt att barnen är nöjda. Så
fort vi kommer innanför dörren börjar
Viktor titta efter andra barn, säger Anna
och hejdar sin son från att provsmaka
kompisens napp. 

Klockan halv tre slår sig pappa-stam-

misarna Johan Granérus och Johan Rask,
med döttrarna Bella, 12 månader och
Tyra, 15 månader, ner vid sitt bord. 

– Vi träffas här ett par gånger i veckan
och tar en eftermiddagsfika. Här är per-
fekt när ”cirkus Bella” vill leka av sig och
hon älskar att fika också. Ofta vill hon
smaka på det jag äter, annars är grönsak-
stallriken för barn rätt käck, berättar
Johan Granérus.  

Bella glider ner ur pappas knä för att
plocka med klossar i lekhörnan och Tyra
hakar på och pysslar om nallarna. 

– Det är skönt att de kan hänga i lek-
hörnan medan vi sitter och snackar. Och
det är säkert jättenyttig ”innan-dagis-trä-
ning” att de får träffa lite andra barn, tror
Johan och Johan och beställer in mer
kaffe. 

CAFÉ GLÄDJEBUBBLAN
Glädjebubblan öppnade i oktober 2007 och har gjort succé bland Göteborgs barnfamil-
jer. Att föräldrarna och deras barn känner sig välkomna trots otympliga vagnar, spill,
blöjbyten och skrik är en del av framgångsreceptet. Andra ingredienser är:

Här arrangeras också föreläsningar för föräldrar, här går att köpa barnkläder och hant-
verk, anmäla sig till livräddarkurser för barn och mycket mer. 

Glädjebubblans lekhörna är populär och här kan småttingarna träffa nya kompisar medan föräldrarna fikar. Enhandsmat är ett välkänt begrepp bland fikande
småbarnsföräldrar. Man äter med en hand och
håller barnet med den andra.

VI HAR TILL EXEMPEL BRA ‘ENHANDSMAT’ SOM MACKOR, PASTA- OCH
COUSCOUS-SALLADER. DÅ ATT MAN KAN ÄTA MED ENA HANDEN OCH HÅLLA
BARNET MED DEN ANDRA  ” ”
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ALLTID SURDEG 
I ESTNISKT BRÖD

Marie Andrée Kriisa växte
upp i en estnisk familj i
Stockholm på 70-talet och
fick den estniska matkultu-
ren djupt rotad i sig. 

– Det var surbröd morgon,
middag, kväll, berättar hon.

Idag bakar hon själv gärna
surbröd till sin familj och tar
fram de estniska recepten till
alla helger.
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ESTNISK SURBRÖDSLIMPA
4 limpor

surdeg:

1 kkp rågmjöl
2 1/2 dl varmt vatten
1/2  tsk socker
Bröddeg:
3 dl ljummet vatten
2 msk surdeg eller deg från föregåen-
de bak
3 1/2–4 kg fint rågmjöl
3 msk salt
1 msk stött kummin
(ev. 35–40 g jäst)

Rör ihop surdegen och ställ den över-
täckt på ett varmt ställe några dagar.
Rör om i den då och då; när den dof-
tar frisk-syrligt är den klar att använ-
das.

Dag 1. Rör ihop vattnet och en del av
mjölet till en gröt tillsammans med
surdegen.  Strö över lite mjöl, täck
över och låt stå till nästa dag.

Dag 2. Nästa morgon rör man i salt,
kummin och tar i det mesta av mjö-
let. Jäst, som lösts upp i lite ljummet
vatten, tar man endast om degen inte
smakar tillräckligt surt.
Knåda degen med fuktiga händer; till-
sätt mjöl så att det blir en fast deg. 
Jäs degen till dubbel storlek. Dela
degen i 4 delar och arbeta dem till
limpor. Låt dem jäsa under bakduk.
Sparta lite små degrester, knåda ihop
dem och spara till nästa bak. Förvara
i kylskåp.
Sätt ugnen på 175 gr.
Grädda limporna i ugnens nedre del
ca 1 timme.
Låt dem kallna övertäckta med bakfilt
eller – duk.

t – Surbröd är självklart för mig till flera
av dagens måltider, varje dag. Jag tycker
ju att det är så gott, och numera vet jag ju
också hur nyttigt det är och märker att det
ger lång mättnadskänsla.

Både den gamla assistenten och bakma-
skinen står framme på hyllorna i köket och
kommer till användning vid brödbaket. Det
estniska surbrödet kräver sin kvinna. Degen
ska arbetas med rejäla knådningar.

Marie, som är jurist, och hennes man
Johan Andrée bor bredvid och driver Sve-
riges enda beredskapsmuséum strax

utanför Viken på den skånska västkusten.
Museet berättar om Sverige under andra
världskriget.

– När jag ser på recepten från svenska
kristider, så känner jag ju igen en del från
det estniska köket. Det har också sin bak-
grund i en tid med knapphet. Bröd och
mjölmat användes för att mätta många
munnar. 

Vårt bröd innehåller alltid surdeg. Det
bakas på råg, gärna med kokt mosad
potatis eller kålrot i degen för att göra
brödet saftigt. Vi uppskattar också rätter

med smak av salt och surt, som saltsill,
saltgurka och surkål.

Piroger, klimp och brödsoppa
Marie har flera gamla estniska kokböck-
er och bläddrar man i dem, så dyker
recept med bröd, mjöl och gryn i någon
form upp hela tiden.

– Piroger med olika fyllningar är myck-
et populärt, liksom kornmjölsscones med
fläsk. Grisstek bakas in en skorpa av råg-
deg, som gör steken saftig. Svagdricka
gjordes förr på gamla brödkanter, russin,

KESOPÅLÄGG
3–4 pers

250 g keso
2 msk crème fraiche
salt
4–5 ansjovisfiléer
1 tsk stött kummin
1/2 dl finhackad dill (eller torkad
dill)
nymald vitpeppar

Mosa keson med gaffel med lite
crème fraiche och smaksätt med
salt och hackad ansjovis. Blanda i
stött kummin, dill och peppar och
häll upp i en skål. Servera till det
goda surbrödet.
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4 pers

400 g torrt estniskt rågbröd
ca 12 dl vatten
1 bit kanel
2 kryddnejlikor
2 dl lingonsylt
ca 1 dl russin
socker efter smak
1 msk potatismjöl
2 dl vispgrädde

Rosta brödet i 225 gr varm ugn. Häll i
resten av vattnet och lägg i kanel och
kryddnejlikor. Sjud under lock ca 20
minuter, lägg sedan i russinen.
Smaksätt med lingonsylt och socker.
Rör ut potatismjölet i ca 1 dl av den
varma brödsoppan och vispa ner.
koka upp igen. Ta upp kanel och nejli-
kor.
Servera brödsoppan till efterrätt med
rårörda lingon och kall vispad gräd-
de.

4 pers

500 g lövbiff, fransyska eller innanlår
salt och peppar
1 gul lök
1 dl hackad persilja
2 skivor estniskt surbröd
125 g färskt sidfläsk
1/2 burk ansjovisfiléer (á 125 g)
1–2 msk smör
5 dl köttbuljong
Sås:
4 dl buljong (sky)
1 1/2 msk vetemjöl
2 dl crème fraiche
3–4 saltgurkor

Dessutom:
Hackad persilja

Lägg ut köttskivorna på en skärbräda
och salta och peppra (tänk på att
ansjovisfiléerna är salta).
Skär både surbrödet och fläsket i lill-
fingertjocka stavar. Lägg ansjovisfilé-
er, en bit fläsk och en bit surbröd på
varje rullad och strö på hackad persil-
ja och lite hackad lök
Rulla ihop rulladerna. Fäst med tand-
petare.
Bryn dem runt om i smör i en panna
och häll på buljong. Lägg på lock och
låt rulladerna bräsera ca 10 minuter
för lövbiff; något längre tid för andra
köttslag.
Såsen: Sila av buljongen, mät upp 4
dl och häll i en kastrull. Rör ut vete-
mjöl i crème fraiche och vispa ner i
buljongen. Koka upp, blanda i hackad
saltgurka och servera såsen till rulla-
derna tillsammans med kokt potatis.

10 st

Ca 3 dl vetemjöl
1 1/2 dl fint rågmjöl
150 g smör
1/2 tsk salt
1 dl kesella (10 %)
1/2 paket jäst
Ca 1/2 dl ljummet vatten

morotsmos:

Ca 400 g morötter
1 dl grädde
1 litet ägg

2–3 msk vetemjöl
salt och nymalen vitpeppar
ägg till pensling
1 msk ströbröd

Sätt ugnen på 225-250 gr.
Börja med morotsfyllningen: skala
och skiva morötterna och koka dem
mjuka i saltat vatten. Låt dem rinna
av och mosa dem med stöt och blan-
da med ägg, grädde och mjöl och
smaksätt med salt och peppar.
Blanda vetemjöl till degen med klick-
ar av smör, salt och kesella i matbere-
daren, monterad med degkrokarna.

Lös upp jästen i ljummet vatten och
häll över mjölet. Sätt igång matbere-
daren, tillsätt rågmjölet och arbeta
snabbt till en deg. Häll upp på mjölat
bakbord, knåda ihop degen med mjö-
lade händer och dela den i 10 delar.
Kavla ut till cirklar, stora som en
handflata. Pensla kanterna lätt med
vatten och nyp ihop dem, som när du
rynkar linningen på en kjol. Lägg på
ca 2 msk morotsmos i varje pirog;
strö ev. på en nypa ströbröd.
Pensla kanterna med vispa ägg och
grädda mitt i ugnen ca 15 minuter.
Servera ljumma.

jäst och några vinbärsblad.  I vår populä-
ra grynkorv finns korngryn inblandade.

– Från min barndom minns jag också
klimp av något slag i många soppor. Det
gjordes inte av vetemjöl eller mannagryn
utan av grövre mjöl, gärna råg.

Kummin är en populär krydda i Estland.
Den används inte bara i bröd, som vi är
vana vid, utan också i söta kakor – som
sockerkaka och långpannekakor av mjuk,
söt vetedeg. Havremjölsgelé är en efterrätt,
liksom den söta brödsoppan (se recept).

– Man använde de torra brödkanterna

till allt, och brödsoppan smakar inte så
tokigt när man äter den varm med kall,
vispad grädde, tycker Marie.  

Barndomsmaten
Det estniska köket som man möter det i
Sverige har naturligtvis stagnerat, påpe-
kar Marie. Många estländare kom till
Sverige under andra världskriget och tog
med sig matkulturen från landet och de
gamla rätterna från bondgårdarna till
Sverige. Den estniska matkulturen för-
ändras och moderniseras naturligtvis

idag, men surbrödet finns alltid kvar.
Marie har tre väninnor i Skåne med

samma estniska bakgrund som hon själv.
De har följts åt sedan barndomen i Sveri-
ge, då de åkte på estniskt sommarkollo
tillsammans, var med i de estniska scou-
terna och träffades med sina familjer i est-
niska kultursammanhang. De träffas då
och då och lagar estnisk mat tillsammans
och umgås runt matbordet med de specia-
liteter, som de lärt sig uppskatta från
barnsben.

MOROTSPIROGER

BRÖDSOPPA TILL EFTERRÄTT

OXRULLADER MED RÅGBRÖD
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A V M A U D  L I N D B L Å

– Tänk att så mycket av kursplanen
kan få plats i en liten bulldeg.

Lilian Mörtberg, speciallärare och
Marie Gustafsson, elevassistent på
Rydsskolan i Linköping blev Årets
Hembakare 2008, utsedd av Hem-
bakningsrådet.

t Det här är motiveringen: ”För deras
passionerade och exceptionellt kreativa
arbete tillsammans med eleverna på
Rydsskolan i Linköping, där de använder
bakningen som pedagogiskt medel för att
skapa glädjefylld konst och njutnings-
fulla skoldagar”.

– Bakning är inte bara ett hantverk,
förklarar Lilian, Att baka blir som ringar
på vattnet.  Det ger goda dofter, glada
leenden och en glädjefull atmosfär. 

De arbetar i team med sex elever som
alla har ett intellektuellt funktionshinder.
Eleverna i träningsklass 7–10 får ofta
chans att baka, både i skolan och i en trä-
ningslägenhet dit de åker en gång i veckan
för att öva sig i olika hemsysslor.

– Att använda bakning i undervisning-
en ger eleverna en glädje i att skapa något
med händerna. Något riktigt som man
sedan kan få bjuda någon på, förklarar
Marie och Lilian

Elevernas kreativa tävlingsbidrag till
hembakningsrådets kanelbulledesigntäv-
ling har gett dem både ett tredje pris 2006
för kanelbullehjärta och ett första pris
2007 för veteax.

Tema ger helhetssyn
– Vi arbetar ofta i teman som sträcker sig
över alla ämnesområden. Arbetssättet ger

KURSPLANEN 
I EN BULLDEG

Årets
Hem-
bakare

Degen har jäst och blivit stor.

Lilian Mörtberg kavlar med Fredrik.               Dags att rulla ihop kanelbullen.
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eleverna en bättre helhetssyn och för-
hoppningsvis en bättre förståelse, berät-
tar Lilian. 

– Förra årets tema Slätten startade vi
med ett besök på en konstutställning och
skapade sedan egna konstverk. Vi brode-
rade och sydde värmande vetekuddar i
syslöjden och tillverkade egna brödkavlar
i träslöjden. Vi målade och skrev om våra
sädesslag, stötte vetekorn till mjöl, gjorde
en utflykt till Omberg i skördetid och
bakade givetvis bröd av mjölet – formade
till veteax.

Bakning är mer än bröd
Genom att baka får eleverna träna sig i
finmotorik och tidsuppfattning, de får
läsa, räkna och mäta. De får öva på
begrepp som stor/liten, lätt/tung,
varm/kall – samtidigt som alla har kul.

– Att baka betyder att varva ner och att
få ro i själen, säger Marie, som alltid gillat
att göra saker med sina händer.

– Lilian och jag har jobbar sex år till-
sammans och vi stortrivs med det vi gör.
När man jobbar inom särskolan får man
så mycket tillbaka, säger Marie.

Genom tävlingen årets Hembakare lyf-
ter Hembakningsrådet fram kulturarvet
och värnar om vår rika svenska recept-
skatt.

– I år ville vi uppmärksamma och upp-
muntra det engagerade arbetet på Ryds-
skolan i Linköping säger Angela Everbäck,
styrelseordförande i Hembakningsrådet
och marknadschef på Danisco Sugar.

– Det bevisar att bakning är så mycket
mer än ett gott bröd. Det är också avkopp-
ling, glädje och härlig konst.

MOROTSBULLAR
20 st

3 dl mjölk
1/2 pkt, 25 g jäst
3 dl finrivna morötter
2 msk olja
1 tsk salt
2 dl kli (havre eller råg)
6–7 dl vetemjöl

Värm mjölken fingervarm. Smula ner
jästen i en degbunke. Häll på mjölk,
olja och salt. Blanda. Rör i morötter,
kli och vetemjöl.
Ta upp degen på bakbordet. Knåda
tills degen blir blank och slutar klad-
da. Lägg över en handduk och låt jäsa
i ca 30 minuter.
Sätt ugnen på 225 grader.
Knåda degen så luften går ur. 
Rulla till en längd och dela den i 20
delar. Trilla varje del till en bulle och
lägg på bakpappersklädd plåt. Låt
jäsa ca 30 minuter.
Grädda i ugnen 12–15 minuter.

2 längder

150 g smör
5 dl mjölk
50 g jäst för söta degar
1 1/2 dl strösocker
1 ägg
2 kuvert à 1/2 g saffran
13–14 dl vetemjöl
Fyllning
300 g vit choklad
75 g rumsvarmt smör
Knappt 1 dl ströocker
Pensling och garnering
1 uppvispat ägg och pärlsocker

KASTRULLMUFFINS
40 st

250 g smör
4 dl strösocker
4 ägg
7 dl vetemjöl
4 tsk vaniljsocker
4 tsk bakpulver

Sätt på ugnen på 200 grader. 
Ställ ut muffinsformar på en plåt.
Smält smöret i en väl tilltagen
kastrull. Ta kastrullen från plattan.
Rör ner socker och ägg i det smälta
smöret. Rör till en jämn smet.
Tillsätt vetemjöl, vaniljsocker och
bakpulver och blanda väl.
Fyll muffinsformarna till hälften, 
ca 1 msk i varje.
Grädda 8–10 minuter.
Tips: Stick ner äppelskivor, hallon
eller bananskivor för att variera.

BAKNING ÄR SÅ MYCKET MER 
ÄN ETT GOTT BRÖD. DET ÄR OCKSÅ
AVKOPPLING, GLÄDJE OCH HÄRLIG
KONST
”

”

LYXIGA SAFFRANSLÄNGDER MED VIT BLOCKCHOKLAD

Smält smöret, häll i mjölken, Låt bli
fingervarmt.
Smula ner jästen i degbuken, häll på
degspadet och blanda tills jästen läst
sig.
Tillsägg socker, ägg och saffran.
Blanda i vetemjöl, Arbeta degen tills
den får lagom konsiostens för att ta
upp på bakbordet. Knåda en stund på
bakbordet. Låt jäsa under bakduk ca
30 minuter.
Hacka under tiden den vita block-
chokladen grovt.
Dela degen i två delar. Kavla varje del

till en rektangel, ca _ cm tjock.
Ta hälften av fyllningen till varje del.
Bred ut smöret, strö på sockret och
den grovhackade chokladen. Vik
samman varje del två gånger till en
längd.
Lägg på bakpappersklädd plåt att
jäsa under bakduk ca 30 minuter.
Värm ugnen till 175–200 grader.
Pensla med uppvispat ägg och strö
över pärlspcler.
Grädda i 25–30 minuter.
Låt svalna under bakduk.

Marie  Gustafsson och Lilian Mörtberg blev Årets
Hembakare.
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Avsändare: lantmännen |  Idétidskriften C  |  Box 301 92  |  S–104 25 Stockholm 

t Sara Nyström arbetar som
förstekock på Green Hotel i
Tällberg. Hon är också med-
lem i det kvinnliga kocklaget
Milko, som nyligen kom hem
med en stark silvermedalj från
OS i matlagning i Erfurt.

– Jag måste vara den enda i
åttonde månaden som tävlat i
OS, skrattar Sara Nyström. 

Sara beskriver sig själv som
en tävlingsmänniska, som både
spelar handboll och fotboll när
hon inte styrketränar eller kör
skoter uppe i Lofsdalen. Tävlat
i matlagning har hon gjort
sedan gymnasietiden.

– Jag tycker om när stressni-
vån stiger och man gör sitt allra
bästa tillsammans med andra
som brinner lika mycket. 

Nu har OS-magen blivit en
liten son och Sara ser fram
emot rofyllda, mammalediga
dagar.

– Nu tänker jag passa på att
bjuda hem kompisarna på en
god middag, säger Sara. Jag har
en kräftlasagne som passar per-
fekt, den har jag bjudit på flera
gånger och den går alltid hem.

Lasagnen består av enkla
råvaror och blir mustig och
smakrik. Som nybliven mamma
tycker Sara det är skönt att den
kan förberedas. 

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

Team
Milko
lagar

pasta i C

Läcker

KRÄFTLASAGNE

4–6 portioner

1 förpackning färska lasange-
plattor (250 g)
smör till formen
250 g kräftstjärtar i spad,
avrunna. (Spara spadet till
såsen.) 

fyllning

50 g smör
1 dl vetemjöl
1 liter mjölk
0,5 g saffran
2 pressade vitlöksklyftor
2 msk tomatpuré
1 1/2 dl kräftspad som kräft-
stjärtarna ligger i 

1 dl vitt vin
2 msk olivolja
1 finhackad gul lök
100 g  hackade
champinjoner
1 liten hackad zuccini
salt 
cayennepeppar
ca 1 tsk färskpressad 
citronsaft 
2 dl creme fraiche
100 g riven XO-ost

till gratinering:

50 g riven XO-ost
Till garnering och servering:
citronklyftor
hackad dill
tomatsallad

1. Smält smöret i en stor
kastrull. Blanda i mjölet. Till-
sätt mjölken, lite i taget,
under omrörning. Sjud 3-5
minuter, Tillsätt saffran, vit-
lök, tomatpuré, kräftspad
och vin.
Sjud 5–10 under omrörning.
2. Hetta upp oljan i en stek-
panna. Fräs löken, svampen

och zucchinin utan att det
tar färg ca 3 minuter.
3. Blanda det frästa i såsen.
Smaka av med salt, peppar
och citronsaft. Blanda i
creme fraiche och riven ost.
Ta kastrullen av värmen.
4. Varva lasagneplattorna
med kräftstjärtarna och
såsen i en smord ugnssäker
form.
Strö över osten och gratinera
i nedre delen av ugnen 15–20
minuter. Garnera med
citronklyftor och dill. Servera
med tomatsallad.

KRÄFTLASANGE SMAKSATT MED SAFFRAN OCH XO-OST
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