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Mitt herrskap!
En rad exotiska kryddor introducerades i
Västerlandet inte i första hand som smakförbättrare utan för sitt icke i något enda fall
befogade rykte att befrämja sexuella lustar och
bota hängsjuka hos män, en mångtusenårig
önskedröm som aldrig förverkligades före
Viagra. Det var den tron som kom araberna
att slå kardemumma i sitt kaffe, eftersom
denna dryck ansågs vådlig för potensen. Det är
bakgrunden till att de intensivt kaffedrickande
arabfolken än i dag är världens största kardemummakonsumenter. Men visste ni att
vi svenskar kommer som goda tvåor i det
avseendet, och att en genomsnittssvensk
årligen petar i sig 60 gånger mer kardemumma
än t.ex. en amerikan eller en ryss. Tyvärr
finns det ingen statistik som visar om svenska
kvinnor därmed är 60 gånger lyckligare än
amerikanskor och ryskor.

Till uppenbar glädje för branschen går det ju
inte en enda dag utan att praktiskt taget alla
svenska gommar och nypor kommer i kontakt
med allsköns kryddor, som har strömmat
samman i våra kök från de mest skilda delar
av jordklotet. Var och en av dem har sin egen
bakgrund i naturen, även om en och annan
syntetisk utböling bjuder dem konkurrens, och
de flesta spelar sedan årtusenden en mångsidig
roll i gastronomien, även i den allra enklaste.
Men därtill kommer att de nästan allihop har
var sitt kapitel i både medicinhistorien och
kulturhistorien, samtidigt som kryddhandeln,
sedan den internationella handelns begynnelse
för kanske 8000 år sedan, satt Gud allena vet
hur många miljarder i omlopp.
Hur ska man förresten definiera vad kryddor
är för något? Frågan kan tyckas onödig — vem
vet inte i denna krets vad kryddor är? — men
den behöver inte desto mindre dryftas, och det
kommer vår näste föreläsare att sköta om. Att
sånt som timjan, peppar och kardemumma
hör dit vill väl ingen sätta ifråga, men hur är
det med japansk soja, med lök, tomatpuré eller
de mosade filéerna i en sardellsufflé? Och var
går egentligen gränsen mellan kryddor och
konserveringsmedel? Salt, socker och ättika
har ju använts som både det ena och det andra.

En välkryddad växtvärld

Nåväl, det är ju från växtriket som praktiskt
taget alla våra kryddor härstammar, och det är
därför ganska naturligt att det här symposiet
inleds av en botaniker. Lennart Engstrand är
sedan många år chef för Botaniska trädgården
i Lund. Varsågod, Lennart, katedern är din!
Text: Jan-Öjvind Swahn
Foto: Håkan E Bengtsson

Presentatör:

Lennart Engstrand

Mellan kryddor och droger eller mediciner
är gränsen stundom vag. Visste ni, att om ni
sväljer ett par tre matskedar mald muskotnöt,
så blir ni rejält på pickalurven. Men tyvärr ger
en muskotkick dessutom en baksmälla som
kan göra en muskotmumsare till entusiastisk
ledamot av närmaste nykterhetsloge.

Muskot
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En välkryddad växtvärld
Vad är en krydda?
”Kryddor är växter eller växtprodukter, inte
mer än nödvändigt bearbetade, som på grund
av sitt innehåll av smak- och luktämnen tillsätts
maten för att ge arom, doft och smak”. Detta
betyder att t.ex. salt, socker, glutamat och
vinäger inte är kryddor. Definitionen är bra
men delas inte av alla.

regelbundet används av livsmedelsindustrin. I
den matintresserades kryddhylla finns kanske
25 till 35 arter. Därtill kommer några ytterligare,
som bara finns i färdiga kryddblandningar.
Kryddor i växtriket
De 150 viktigaste kryddväxterna är fördelade
på drygt 30 växtfamiljer. Endast en art hör till
barrträden, nämligen enbusken, medan alla
andra är gömfröiga blomväxter.

Många vill skilja på kryddor och örter, och i
bl.a. England talar man om spices and herbs.
Skillnaden är dåligt definierad, men vanligen
menar man med kryddor (spices) sådana
med exotiskt ursprung. Hit hör t.ex. peppar,
kanel, muskot och kryddnejlika. Örter (herbs)
är sådana som vi, med växlande framgång,
kan odla i trädgården, t.ex. oregano, dragon,
kummin och dill. Man kan göra det ännu
besvärligare om man inför benämningar
som kryddörter och örtkryddor. På vardaglig
svenska menar man med ordet krydda alla de
växtprodukter som tillsätts maten för att ge
smak, doft och arom.

Kryddväxtfamiljerna är proportionellt fördelade
mellan enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga
växter efter deras respektive omfång. En
tredje grupp blomväxter har ganska nyligen
identifierats med hjälp av DNA-studier. Den
kallas provisoriskt för magnolialiknande
växter och är faktiskt överrepresenterad bland
kryddväxtfamiljerna. Hit hör nämligen så
viktiga kryddväxtfamiljer som lagerväxter,
stjärnanisväxter, muskotväxter och pepparväxter. Därför blir man inte förvånad, när
man bland gruppens karaktäristika ser ”rik på
eteriska oljor”.

Uttrycket ”inte mer än nödvändigt bearbetade”
i definitionen ovan bör kommenteras. Med
det menas att man med någorlunda lätthet
skall kunna se att det är en växtprodukt man
hanterar. Det kan man inte på socker, glutamat
och vinäger, fastän de ofta har sitt ursprung i
växtriket.

När vi talar om de flockblommiga växterna
tänker vi kanske på bröd, ost, brännvin och
gulasch. De är huvudsakligen fruktkryddor,
även om många har doftande och välsmakande
rot, stam och blad. På längden i fruktens
väggar löper det kanaler fyllda av väldoftande,
men också skarpa, ämnen. De vanligaste
flockblommiga kryddväxterna är kummin,
spiskummin, anis och fänkål, men hit hör
också bladkryddor som persilja, selleri och
körvel. Gemensamt för alla dessa är bl.a. att
blommorna sitter i flockar, de är uppbyggda
som dillkronor.

oljor, många med en tämligen skarp smak.
Särskilt i Sydöstasien används dussintals arter,
dels som kryddor, dels som medicinalväxter.
Det är svårt att sätta en klar gräns mellan dessa
användningsområden. Vi kan nog räkna med
att enstaka arter dyker upp i specialbutiker
och det är redan flera år sedan som vi kunde
handla jordstammar av kunchi (Boesenbergia
rotunda).
Dessa exempel kan räcka för att visa att vissa
växtfamiljer är rikare på kryddväxter än andra.
Arterna i sådana familjer har det gemensamt,
att de innehåller rikligt med eteriska oljor och
andra smakämnen. På samma sätt kan andra
familjer vara rika på giftiga ämnen eller bittert
smakande ämnen. Egenskaperna är helt enkelt
släktdrag.

Ingefärsväxter är ännu en stor familj, som
är viktigare i världen än vi vanligen tror. De
arter som dagligen finns i våra kök är ingefära,
stor galangarot, kardemumma och möjligen
skall vi till kryddorna även räkna gurkmeja.
Förr i tiden använde man det svenska namnet
kryddliljor på familjen, eftersom de flesta av de
tusen arterna innehåller rikligt med eteriska

Växternas namn är viktiga
Botanister upplevs ofta som tjatiga och
besvärliga när det gäller växternas namn. De
beskylls för att hitta på konstiga och onödiga
svenska namn på växter som naturligtvis borde
ha hetat något helt annat. Ännu värre är det
med de latinska namnen, som botanister av
ren elakhet ändrar gång på gång. Som försvar
för botanisterna kan sägas att det är svårt
att hitta på bra svenska namn och att ingen
ändrar ett korrekt latinsk namn. Däremot är
det många botanister som rättar till sådana
som är felaktiga.

I artantal är det två växtfamiljer som dominerar.
Dessa är kransblommiga växter (plisterväxter)
och flockblommiga växter (selleriväxter).
Till de kransblommiga hör sådana växter som
vi gärna förknippar med medelhavsområdets
doftande macchia: rosmarin, timjan, oregano,
mejram, kyndel, mynta och salvia. De
kransblommiga växterna är fyllda av eteriska
oljor och andra välsmakande ämnen. Arterna
känns igen på fyrkantig stjälk, motsatta
blad och läppformiga blommor i kransar i
stjälktopparna. Av dessa arter är det i första
hand bladen som vi vill åt.

Det finns ingen lista över kryddväxterna i
världen. Den skulle säkert omfatta flera tusen
arter, de flesta med mycket lokal användning.
Gör vi en ordentlig bantning och bara tar
med arter som förekommer i handel och har
påtaglig ekonomisk betydelse, kommer listan
att omfatta omkring 150 arter, varav ett 50-tal
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Beträffande våra traditionella kryddväxter är
problemen inte så stora. Nomenklaturen är
stabiliserad sedan flera sekler, även om det
ibland har blivit något fel på de vetenskapliga
namnen. Så till exempel har äkta kanel
(ceylonkanel) länge kallats Cinnamomum
zeylanicum, medan det rätta namnet enligt alla
regler har visat sig vara Cinnamomum verum.

Kryddsalvia
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Det gör inget om vi i matlagningssammanhang
lite slarvigt kallar kryddsalvia för salvia och
kryddtimjan för timjan. Det kan inte bli några
missuppfattningar. Om vi däremot skriver att
en maträtt skall innehålla selleri, så vet vi inte
säkert om det skall vara blekselleri, bladselleri,
rotselleri eller sellerifrukter, fyra produkter
med klart olika karaktärer. I sådana fall är
korrekta namn väldigt viktiga.

Slarvig namnsättning visade sig till exempel
när en ung man fick en stark allergisk reaktion
mot korv av renkött. Han testades mot alla
ingående ingredienser men reagerade inte
på någon av dem. Det visade sig sedan att
innehållsförteckningens peppar var sichuanpeppar, en produkt av helt annorlunda slag.
Ibland uppstår problem vid översättning av
recept eller andra texter till svenska. Recept på
asiatiska rätter översätts ofta från engelska till
svenska. På engelska heter kummin caraway
medan spiskummin heter cumin. Ideligen
översätts cumin till kummin i stället för
spiskummin och den rätt som skall lagas får

För vetenskapliga växtnamn råder stränga
regler som är accepterade över hela världen.
När vi använder ett sådant, vet vi alldeles
bestämt vilken växt som avses. För svenska
namn finns inga sådana regler. Man har rätt att
kalla en växt eller växtprodukt precis vad som
helst. Detta passar ju dåligt med bestämmelsen
om innehållsförteckning av alla varor, och
märkligt nog finns det ingen myndighet som
tar ansvar för vilken växt som menas med ett
visst namn. Därför publicerades 1998 boken
Kulturväxtlexikon, (B. Aldén m.fl.) där man
sammanförde svenska och vetenskapliga namn
för alla kulturväxter som då var aktuella i
Sverige. Boken har accepterats i vida kretsar,
men under de senaste fem åren har många nya
kulturväxter kommit till landet, inte minst tack
vare innehållsrika invandraraffärer. Några av
dessa är kryddväxter, som i dag alltså saknar
accepterade svenska namn.

därmed helt fel karaktär. Tusentals svenskar
har ätit asiatiska rätter med märklig smak.
Det problem med peppar som nämns ovan
är inte en engångsföreteelse. Runt om i
världen används ordet peppar på många
olika kryddor med skarp smak. Från början
finns ofta ett tillägg av något slag som gör
namnet mera precist. Sådana tillägg har en
benägenhet att försvinna och i dag kan vi hitta
innehållsförteckningar på många produkter
där artangivelsen skall betvivlas. Särskilt på
”hotta” såser från Asien används namnet
peppar inte för peppar i svensk bemärkelse,
utan för spanskpeppar och besläktade arter.

Därför är det lyckligt att Sverige har Svensk
Kulturväxtdatabas (SKUD), som kan hittas på
www.slu.se/skud. Där finns både vetenskapliga
och svenska namn på i stort sett alla växter
som används i landet. Eftersom vi ständigt
har ett visst inflöde av nya arter, inte minst
kryddväxter, är det naturligtvis möjligt att
databasen kan sakna någon aktuell art.

Sichuanpeppar, Zanthoxylum simulans, fam.
vinruteväxter
Munkpeppar, Vitex angus-castus, fam.
verbenaväxter
Meleguetapeppar (paradiskorn), Aframomum
melegueta, fam. ingefärsväxter
Spanskpeppar, Capsicum annuum, fam. potatisväxter
Chilipeppar, Capsicum annuum Chili-gruppen,
fam. potatisväxter
Havannapeppar, Capsicum chinense, fam.
potatisväxter
Flerårig spanskpeppar, Capsicum frutescens,
fam. potatisväxter
Rokotopeppar, Capsicum pubescens, fam.
potatisväxter
Rödpeppar, alla kryddor från Capsicum-arter

Nedan följer en lista på kryddor med namn som
slutar på peppar. De vetenskapliga namnen
talar om vilka växtarter det handlar om.:
Svartpeppar, Piper nigrum, fam. pepparväxter
Vitpeppar, Piper nigrum, fam. pepparväxter
Grönpeppar, Piper nigrum, fam. pepparväxter
Långpeppar, Piper longum, fam. pepparväxter
Kubebapeppar, Piper cubeba, fam. pepparväxter
Javalångpeppar, Piper retrofractum, fam.
pepparväxter
Aschantipeppar, Piper guineense, fam. pepparväxter
Rosépeppar, Schinus molle, fam. sumakväxter
Brasiliansk rosépeppar, Schinus therebinthifolius, fam. sumakväxter
Negerpeppar, Xylopia aethiopica, fam. kirimojaväxter
Kryddpeppar, Pimenta dioica, fam. myrtenväxter
Japansk peppar, Zanthoxylum piperitum, fam.
vinruteväxter
Kinesisk peppar, Zanthoxylum simulans,
fam. vinruteväxter

Till vardags, för gemene man, är det utan
tvivel de tre första kryddorna som är peppar,
alla från pepparbusken Piper nigrum. På en
innehållsdeklaration kan man aldrig helt lita
på vad peppar betyder.

Vällevnadskurvan

(Botaniska trädgården, Lunds universitet)

Chilipeppar
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Vällevnadskurvan
Det finns ett samband mellan hur många
växtslag vi förtär och hur vi mår. Måhända är
det inte vetenskapligt belagt hur sambandet
ser ut, men man borde ändå kunna göra en
kurva som diskussionsunderlag. I ena änden
har vi vetenskaper som hävdar att människan
kan överleva om hon äter åtta till tio olika
växtslag. Det kan hon kanske göra, men hon
kommer inte att må bra. En vanlig människa
förtär uppskattningsvis nästan 300 arter,
om vi ser det under lång tid. Märkligt nog
är orangutanger och schimpanser betydligt
bättre kända i detta avseende. Under sina
regelbundna rundor i regnskogen äter en
orangutang av 365 växtarter. Får de vara ifred
att göra detta, mår de bra.

bara två dagar är kurvan med en brytpunkt på
200 arter sannolik.

Kurvan visar att det finns en brytpunkt vid
ungefär 200 arter. Konsumerar vi färre växter
mår vi allt sämre. Det finns amerikanska
undersökningar som visar att ju färre kulturväxter vi känner till, desto färre äter vi. Många
människor är inte bekanta med flera än ett 20tal arter, inklusive t.ex. morot, potatis, äpple
och apelsin. Detta leder till en uselt sammansatt
kost och ger inte utrymme för många kryddor.
Det blir ingen kummin i gulaschen, ingen dill
till kräftorna, ingen peppar på biffen och ingen
rosmarin på lammet. Alla borde lära sig flera
växter, äta flera växtslag och därmed må bättre.

Slutsatsen är att vi inte vill eller kan vara utan
kryddväxterna, hur torftigt vi än må leva.

Det höga talet förklaras naturligtvis av deltagarnas stora växtkännedom, men delvis
också av att de åt många färdiga livsmedel.
Till exempel en färdig sås på flaska innehåller
många växtprodukter. Det kan vara frukter,
kryddor, stabiliseringsmedel, färgmedel, oljor
m.m. Många av dessa kommer från växtriket.

Kryddornas historia

De registrerade arterna i materialet kan delas
in i grupper, och då visar det sig att kryddorna
är den största. Omkring 50 arter är kryddor och
en nästan lika stor grupp är frukter. Grönsaker
(inklusive rotsaker) kommer på tredje plats
med 28 arter.

Text: Lennart Engstrand
Foto: Håkan E Bengtsson

Presentatör:

Jan-Öjvind Swahn

För att få en uppfattning om hur många arter
av växter en svensk äter, lät Marie Widén och
jag, studenter göra en lista under två dagar.
Studenterna gick en kurs om kulturväxter och
kan alltså sägas vara särdeles kunniga och
motiverade. Sammanlagt var det 66 personer
som lämnade in svar och resultatet var ganska
förvånande. De hade förtärt växtprodukter av
187 arter. Eftersom räkningen gjordes under

Professor Jan-Öjvind Swahn, folklorist, gastronom men framförallt
encykolpedist, känd för sitt mycket omfattande författarskap och
medverkan i många radio- och TV-program bland annat det mycket
uppskattade ”Fråga Lund” och skäggenprogrammen.
Svartkummin
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Inte bara en smaksak – hur kryddorna
skapat både rikedom och elände
Kulturens gryning var även kryddornas. Den
mänskliga kulturen överhuvudtaget, inleddes
strängt taget med matlagningen, ty det kokta
eller stekta köttet gick så mycket fortare att
äta än det råa, att människan tack vare den
tillagade maten fick tid över till annat än att
tugga, t.ex. för att tänka och för att hitta på
saker och ting.

Egypterna förstod sig för övrigt på att använda
kryddor till mycket annat än vad vi är vana
vid. Den egyptiska överklassen eldade med
kanelbark i sina fyrfat, för att doften därav skulle
överrösta stanken från det trasproletariat, som
levde utanför palatsens murar. Faraonernas
konkubiner brukade smörja in sina kroppar
med både ingefära och kanel, för att dymedelst
framstå som desto läckrare för sina herrar. Det
låter kanske något kladdigt för modern smak,
men i det där sammanhanget får man som
bekant acceptera även ganska udda vanor.

Vi känner, varken från historien eller från så
kallade ”primitiva” folk i vår samtid, någon
enda kultur som helt saknat kännedom
om kryddor, och vi kan lugnt förutsätta att
kryddor i vid bemärkelse förvisso bör räknas
till de tidigaste mänskliga kulturelementen,
till människosläktets allra äldsta följeslagare.

Lägger vi till detta att den tidens apotek egentligen främst var veritabla kryddbodar, eftersom
de flesta kryddor också tillskrevs farmaceutiska
egenskaper, så bör det vara alldeles självklart
att den egyptiska kulturen behövde en välorganiserad kryddkommers för att fungera.
Redan ett par tusen år före vår tideräknings
början, skeppades det väldiga mängder kryddor
från Indien västerut — utöver de förut nämnda
även bl.a. kardemumma och peppar — och
därmed inleddes den kryddhandel mellan öst
och väst, som med tiden skulle komma att få
omfattande såväl ekonomiska som politiska
och inte minst kulturella följdverkningar.

Kryddor i liv och död
Första gången som kryddorna mera gripbart
träder fram på historiens blad, är i det forntida
Egypten. Faraonernas folk var stora kryddkonsumenter, inte bara i levande livet utan även
därefter, d.v.s. i sin mumietillvaro. En mumie
var ju ett särdeles välkryddat kadaver, inlagt i
kilovis med bl.a. kummin, anis, mejram och
kassia.

Biblisk kryddkommers
År 950 f.Kr. (på ett ungefär) fick kung Salomo
av Israel fint besök i Jerusalem. Det var
drottningen av Saba som gjorde honom den
äran i spetsen för en karavan, vars kameler
dignade under bördor av guld och kryddor,
som hon förärade sin judiske kollega. Läser
man mellan raderna i Gamla Testamentet får
man nog intrycket av att hon inte i första hand

Svartpeppar
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Därmed kom kryddorna att kunna skeppas
förbi bl.a. just sabéernas land, och så var
det slut på dess storhetstid. Det blev i stället
andra arabiska handelscentra som tog hand
om kryddhandeln, och med rik vinst försåg de
kryddtörstande läckergommarna i romarriket
med österlandets eftertraktade aromer.

kom på en artighetsvisit. Det står att hon kom
för att ”sätta honom på prov med svåra frågor”
- men vilka de var får man inte veta. Det är
dock ingen djärv gissning att de handlade om
handelspolitik.
Salomo hade utrustat en handelsflotta, baserad
i Eilat vid Röda havet, och med präktiga skepp,
byggda av cedervirke från Libanon, hade han
inlett en sjöfartsverksamhet som bl.a. gick
ut på att hämta kryddorna närmare källan, i
landet Ofir, i syfte att snyta mellanhänderna
på deras avanser. Var i geografin som detta
Ofir har legat är det ingen som kan säga med
bestämdhet, men bl.a. Indien har varit på tal,
liksom Östafrika och Oman.

Kryddor i romargommar
Om man vill laga mat efter t.ex. den kokbok som
på lösa grunder förknippas med den romerske
läckergommen Apicius, som levde vid tiden
för Kristi födelse, måste man vara utrustad
med ett välförsett kryddskåp — ett sextiotal
sorter användes tämligen regelbundet i hans
kök. Somliga känner vi väl igen, andra ska vi
närmast vara glada för att inte ha tillgång till.
En av romarnas favoritaromer var den som
hette garum, närmast jämförbar med vår
tids Worchestershiresås, men tillverkad av
jästa fiskinälvor och därmed ännu närmare
släkt med thaikökets kryddsås ”nam pla” och
vietnamesernas motsvarighet ”nuoc-mam”.
I det recept som Apicius ger oss på hur man
anrättar flamingo — där tungan ansågs godast —
ingick förutom garum bl.a. peppar, libsticka,
sellerifrö, sesam, persilja, mynta, lök, dadlar,
vin, honung, olja och lite annat smått och gott.
Med en sådan kryddning var förmodligen
råvarans smak och kvalitet av ganska underordnad betydelse.

Oavsett läget för Ofirs hamnar, så var den
mellanhand, som kände sig mest drabbad av
denna utveckling, säkerligen sabéernas rike
i nuvarande Jemen i södra Arabien. Det var
deras transitohandel per karavan som de
israeliska skeppen hotade att omintetgöra, så
deras drottning hade säkerligen all anledning
ställa ”svåra frågor” till kung Salomo om hans
framtidsplaner i rederibranschen.
Israelernas sjöfartssaga blev dock av allt att
döma kort och lyckades aldrig rubba sabéernas
ställning som handelsmän. Den som gjorde
det var i stället den skeppare, som vid tiden
för Kristi födelse upptäckte de möjligheter till
regelbunden sjöfart i öst-västlig och väst-östlig
riktning över Indiska oceanen, som de med
årstiderna växlande monsunvindarna erbjöd.

Ett tiotal av romarnas favoritkryddor var
importerade långt österifrån - främst från
Malabarkusten, Främre Indiens västkust. Med
monsunseglarnas skepp kom de upp i Röda
havet, och omhändertogs sedan av grossisterna
i Alexandria, som för lång tid framöver skulle
bli navet i kryddhandelns distributionshjul.
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matlagningskonsten glömdes praktiskt taget
bort, och de råa barbarfolk som tog över
makten hade primitiva och enkla matvanor
- hunnerna från det inre av Asien lade sina
råbiffar under hästsadeln och fick dem
därigenom kryddade med hästsvett, en kanske
något udda marinering, samtidigt som köttet
bultades mört under ritten.

Dyvelsträck

Oborstade germanska stamhövdingar slog sig
ner i åtskilliga av de nejder som burit upp den
antika högkulturen, och den adel som därmed
trädde i de gamla romerska patriciersläkternas
ställe var mycket bondsk till sin framtoning.
Man vräkte i sig spettgrillade stekar och kokt
fläsk och sköljde ner födan med öl eller, där
sådant fanns att tillgå, med vin. Det viktigaste
i kryddväg som tillfördes Europas kökskultur
under dessa dystra århundraden var typiskt
nog humlen, denna ölkrydda som vi alltjämt
älskar.

Andra kryddor kom karavanvägen från Persien
och länder där bortom, t.ex. dyvelsträck,
en sjusärdeles stinkande smaksensation.
Karavankryddorna handlades tidigast i de
feniciska kuststäderna i Levanten, främst
Tyrus, men med tiden blev det i Alexandria
som även de balarna staplades i väntan på
export. Den enda egentliga konkurrenten
om kryddhandeln fick alexandrinerna så
småningom i Konstantinopel.

Under några barbariska sekler blev Österlandets kryddor sällsynta dyrbarheter i Västern, och det väckte därför stort uppseende när
kungen av Frankrike skänkte bort ett halvt
kilo kanel till ett kloster i Normandie.

Romarna i sin tur, idkade en hel del transitohandel med kryddor, som de vidarebefordrade
till sina provinser i Frankrike och England,
liksom till de mera närboende bland germanfolken i norr. Att dessa gillade kryddor framgår
av att när västgoternas konung Alarik år 410
e.Kr. brandskattade Rom, stod 2,5 ton peppar
uppförda på den sannolikt föga finsmakande
fältherrens kravlista.

Kryddglädjen återvänder till Västerlandet
Småningom växte ur de här germanstammarnas
överklass fram en ny aristokrati, som med tiden
började förfina sina seder. Och det som för
det nya, det högmedeltida och feodalfurstliga
Europa, blev den avgörande faktorn när det
gällde att uppnå åtminstone en viss grad av
finess, bl.a. till bords, det var korstågen under
1000- till 1200-talen. De var ju en följd av
att araberna från 600-talet systematiskt lagt
under sig hela Främre Orienten och på så sätt
fått kontroll över alla viktigare handelsvägar

Folkvandringstidens elände
Den tidiga medeltidens mörker nådde förvisso
ända in i köken. Hela den antika matkulturen
och dess kryddglädje störtades som bekant i
grus och spillror av allehanda folkvandringar
från norr och öster. Den förfinade romerska
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och handelscentra, inte minst Alexandria, som
därmed fortsatte att fylla sin gamla funktion
som förmedlare av varor mellan Öster- och
Västerland.

med hur mycket dyrare kryddorna blev hos
de bysantinska grosshandlarna arrangerade
man ett eget ”korståg”, det fjärde, vid mitten
av 1200-talet. Det råkade dock icke helt
oavsiktligt missa det heliga landet men träffade
i stället Konstantinopel, som sedan under
åtskillig tid förblev en veneziansk koloni och
handelsutpost.

Vad korstågsriddarna verkligen vann var
egentligen varken rikedomar eller riken.
Riddarhärarna, som under ett halvtjog korståg
invaderade länderna i Levanten, lärde där
känna den muslimska och arabiska kultur
som i fråga om förfining och bildning var den
europeiska skyhögt överlägsen. Bland det som
Västerlandet nu fick förnya bekantskapen med,
tack vare araberna, var inte minst Österlandets
kryddor. I och med korstågen fick Europa dels
så att säga blodad kryddtand, dels nya eller
intensifierade handelskontakter med Orienten,
och inom kort inleddes en väldig kryddhandel.

Att kryddhandeln var så attraktiv berodde
dels på de saftiga avanserna, dels på att
kryddorna var lättransporterade, dels — och
i hög grad — på de otroliga mängder kryddor
som konsumerades i det senmedeltida Europa,
trots att det dock i första hand var den burgnare
minoriteten av befolkningen som stod för
huvuddelen av kryddandet. Men de gjorde det
desto grundligare. Att kryddor användes i så
orimliga mängder hade sin enkla förklaring
i att de matvaror som stod till buds var av
så jämmerlig kvalitet, antingen mer eller
mindre härskna eller halvruttna eller också
insaltade — att salta ner mat i tunnor var ju
forna tiders enda för massproduktion lämpade
konserveringsmetod.

Venezianarna och genovesarna hade bidragit
med sjötransporterna till Palestina redan
under första korståget och såg i gengäld till
att bli beviljade allehanda förmåner för framtida handel, via kuststäder som Tyrus och
Sidon. När man i Venedig kom underfund

Det stod inte mycket bättre till i fråga om
dryckerna - vinerna fick lätt ättikssmak när de
fraktades i tunnor från sina ursprungsländer,
något som kunde avhjälpas med kryddor,
och det hemlagade ölet surnade snabbt. Till
smakaspekten kom förstås också statustänkandet. Kryddor var dyra, alltså var det
”fint” att krydda både mat och dryck så
starkt man kunde. Resultatet blev sådana
besynnerligheter som pepparkakor, glögg och
med tiden likörer.
Som exempel på kryddglädjen under högmedeltiden väljer jag faktiskt ett från utkanten av
den dåtida europeiska kulturkretsen, vårt

Saffranskrokus
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eget land. När Sveriges nationalhelgon, heliga
Birgitta, år 1328 höll gravöl över sin fader,
lagmannen i Uppland Birger Persson, gick
det nämligen enligt den av en lycklig slump
bevarade speceriräkningen åt bl.a. sju hekto
saffran(!), fem kilo kummin, drygt ett kilo
ingefära, ett halvt kilo kanel, tre kilo peppar
och fyrtio kilo mandel. Saffransmängden är
ju anmärkningsvärd för ett enda kalas, men
troligen användes den till att gulfärga de 60
kilon spanska risgryn som man kokade gröt
av. Vid samma fest gjorde även det orientaliska
rörsockret sin debut i våra annaler. Birgittas
familj lyckliggjorde nämligen gästerna med
två kilo socker, köpta hos Styrbjörn krämare
i Uppsala för 31 mark. Det motsvarar ungefär
lika många årslöner för en dåtida dräng.
Ett för medeltiden typiskt bakverk var pepparkakorna. De var i början lika mycket medicin
som godsak. Av de kryddor som ingick i en
dåtida pepparkaka, sades under medeltiden
själva pepparen bota diarréer, inklusive kolera.
Den var dessutom nyttig mot svagsynthet,
samtidigt som den ansågs både sexuellt
upphetsande på män, och som ett preventivoch abortivmedel för kvinnor, en ju ganska
ändamålsenlig kombination av medicinska
egenskaper. Men icke minst rekommenderades
peppar som upppeppande medel vid
melankoli.
Ingefära däremot
satte fart på tröga
magar och var effektiv i motgifter samt
vid tandvärk.
Malda kryddnejlikor, strödda i håret,

gjorde märkligt nog kalla fötter varma, och
stött kardemumma, intagen i honung, kom
erhållna blåmärken att blekna.
Det låg förstås nära till hands att genom blandningar av dessa underverkande droger skapa
ett livselixir, d.v.s. en medicin som hjälpte
mot alla tänkbara sjukdomar, något som var
grundtanken även med glöggen, på den tiden
kallad hypokras efter den berömde läkaren
Hippokrates.

Pepparkakorna gjorde i äldre tid skäl för sitt
namn — det var verkligen rejält med peppar
i dem. Så var fallet ännu under 1700-talet
— Cajsa Wargs recept från 1755 ger en för våra
smaklökar ganska chockartad smakupplevelse.
Kryddsmaken var så väl tilltagen att man i en del
äldre kokböcker ofta rekommenderade stötta
pepparkakor som krydda vid matlagningen. En
tysk mathistoriker bad härom året ett bageri att
baka upp en sats efter ett recept från c:a 1500.
Han konstaterade sedan kort och gott att de
”knappast kunde kallas ätbara för moderna
människor”, så kryddstarka var de.
Kryddor skapade renässanskulturen
Fram till mitten av 1400-talet flödade kryddströmmen via arabernas karavanvägar och
skeppsfrakter till Konstantinopel och Alexandria, varifrån kryddorna skeppades vidare
till sina europeiska destinationer på norditalienska fartygskölar. Det var nästan uteslutande kryddhandeln som förvandlade
småstäder som Genua och Venedig till lysande
världsmetropoler, och det var kryddhandelns
rikedomar som möjliggjorde det enorma
kulturella uppsvinget i just norra Italien.
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Det är absolut ingen överdrift om man påstår att
det var kryddkommersen i dessa handelsstäder
som genom de nyrikas generositet med kryddinkomsterna gentemot författare och konstnärer, arkitekter och filosofer skapade renässanskulturen, i vars efterdyningar vi ännu lever.
Ja, man törs nog vedervåga påståendet att vi
utan dem och kryddorna kanske fortfarande
hade levt kvar i medeltiden och troligen
dessutom skulle ha varit muslimer.
Kryddkolonialism
Men under fjortonhundratalets lopp förändrades scenariet snabbt. Turkarna erövrade
hela Balkan, inklusive Konstantinopel, gjorde
Svarta havet till ett turkiskt innanhav och
sträckte i början av 1500-talet sina tentakler
vidare mot Levanten och Egypten. Därmed
skars de tidigare handelsvägarna av, och
Venedigs med flera italienska sjöfartsstäders
kryddhandelsmonopol var därmed slut.
I stället började den märkliga epok i Västerlandets historia som med kryddorna som
drivfjäder förvandlade den lilla halvö, som ju
Europa utgör på det stora asiatiska fastlandet,
till ett världsomfattande maktcentrum. Det
var jakten efter kryddor och sökandet efter
handelsvägarna till de ställen där de växte, som
drev de stora ”upptäckarna” ut på världshaven
under 1500-talet.
Den mest betydelsefulla dagen i världshandelns
historia var nog den 20 maj 1498, när portugisen Vasco da Gama klev iland i Calicut
på Indiens västkust efter att ha seglat dit
runt Afrika. Därmed förändrades som i
en handvändning hela kryddhandeln och
samtidigt den interkontinentala sjöfarten
överhuvudtaget.

Äkta kanel

Kryddornas klassresa
Kryddornas historia har emellertid inte bara
geografiska aspekter, utan till dem kommer
givetvis också de sociala. Kryddorna har inte
bara vandrat mellan länderna utan också
mellan samhällsskikten. Den europeiska
gourmandisens historia visar oss hur olika
”trendkök” har avlöst varandra. Ur det italienska köket - med vissa klena rötter i det klassiska,
romerska - utvecklades vid nya tidens början
det franska, och från Tyskland spreds under
1500-talet många matnymodigheter till furstehoven i grannländerna. Det franska köket blev
så småningom hela den västerländska världens
gemensamma egendom och är så än i dag.
Men vi bör komma ihåg att detta var förnyelser
som inte trängde särskilt långt ner i folkdjupen.
Den bondebefolkning som in på 1900-talet
utgjorde den övervägande majoriteten i alla
europeiska länder, berördes föga av matmodets
växlingar inom överklassen. Allmogen använde
i första hand de örtkryddor som bygden själv
kunde producera, medan importerade kryddor
i allmänhet var alltför dyra för gemene mans
penningpung. Det skulle dröja till 1800-talet
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innan nya typer av spisar och köksredskap blev
var mans egendom, och det var först då som
överklassens exotiska kryddor kom att spela
en mera allmän roll i matlagningen även hos
folkets breda lager.
Västeuropa tar hand om kryddhandeln
Men nu åter till renässansepoken. Påvarna
hade mot slutet av 1400-talet två älsklingsbarn
bland Europas länder, Portugal och Spanien,
men under 1490-talet försämrades alltmera
syskonkärleken mellan de här bägge iberiska
staterna. Orsaken var konkurrensen mellan de
båda i jakten efter att etablera direktkontakt
med kryddöarna i Ostindien.
Redan två år efter Columbus återkomst från sin
första resa, 1493, slöts det berömda fördraget i
Tordesillas, där man drog en demarkationslinje
genom Atlanten. Portugal fick rättigheterna
öster om linjen, spanjorerna väster om den.
Men skär man ett äpple mitt itu måste det
snittet ju komma ut på andra sidan, så ock
på jordklotet. Eftersom man 1495 inte hade
en aning om Stilla havets existens eller om
Amerikas omfattning så föreföll det som om
Indonesiens kryddöar skulle hamna på det
spanska halvklotet.
För att bekräfta detta skickade spanske kungen
sjöfararen Magellan på en expedition västerut
till Ostindien för att berätta för dess invånare
att de nu hörde till Spanien. Därför blev också
Filippinerna spanska och var så ända till 1898.
Men portugiserna som seglade österut runt
Godahoppsudden kom till samma farvatten
och roffade åt sig vad de kunde, och därför var
Macao i Kina portugisiskt till häromåret (1999)
och på det nyss (2002) självständigt vordna
Östtimor pratar man alltjämt portugisiska.

ländernas dominans, samtidigt som befolkningen på kryddöarna i tropikerna till stora
delar förvandlades till plantagearbetare och
slavar hos de europeiska plantageägarna.

Grenadas flagga
Nu satte man snabbt i gång med kryddaffärerna.
När Magellan for iväg på sin jordenruntsegling
hade han en flotta på fem skepp. Sedan han mist
livet i en idiotisk inblandning i den filippinska
lokalpolitiken fortsatte hans andreman, Del
Cano, med eskadern mot Europa, nu fullastad
med kryddor. Bara det minsta skeppet, Victoria,
nådde tillbaks till Sevilla, men dess 26 tons
kryddlast var tillräcklig för att betala alla expeditionens kostnader och ge finansiärerna 500
gulddukater att dela på i vinst.
Men vad varken de iberiska rikena eller påven
hade räknat med var att det snart skulle
komma nya intressenter in i bilden. Länder
som England och Holland struntade i påvarnas
påhitt och var dessutom både hungriga och
tuffa. Det holländska ostindiekompaniet lade
under 1600-talets lopp rabarber på nästan hela
det nuvarande Indonesien och tillskansade
sig därmed nästintill monopol på världens
kryddhandel, och britterna tog hand om resten
genom att erövra Främre Indien.
Under 1700- och 1800-talen tog sen britterna
över stora delar av de holländska kolonierna —
ett sista utslag av denna kamp var boerkrigen
i Sydafrika. Men sedan skickliga smugglare
lyckats föra plantor och frön av de indonesiska
kryddväxterna till lämpliga brittiska och franska
kolonier i Afrika och Västindien bröts Neder18

Europeerna rörde därmed om ordentligt på
kryddodlingskartan. I dag sitter Moluckernas
muskotnöt med all rätt på den karibiska
östaten Grenadas flagga, och kryddnejlikorna,
som ursprungligen härstammar från samma
ostindiska ögrupp kommer numera huvudsakligen från Zanzibar och Madagaskar. Den
en gång mexikanska kryddan vanilj odlas
numera väl så intensivt i länder som Tahiti
och Madagaskar, medan paprika vandrat över
Atlanten från Centralamerika och blivit en
viktig gröda i t.ex. Ungern och Rumänien.

och att de bär dem till sina bon, som är byggda
av gyttja på branta berg, där ingen människa
kan klättra opp. Men araberna använder ett
knep. De låter stycka döda åsnor och oxar
och lägger de stora köttstyckena vid foten av
dessa klippor. Sedan avlägsnar de sig, och när
fåglarna upptäckt köttet tar de styckena i sina
klor och flyger upp med dem till bona under
stor möda. Men när de lägger dem där, orkar
bona inte bära tyngden av köttet utan rämnar
och faller ner tillsammans med kanelen.
Nu kommer araberna fram och plockar upp
kanelstängerna, som de sedan exporterar till
andra länder.”

Alla de gamla odlings- och handelsmonopolen
är försvunna, och priserna sätts inte längre av
exotiska rajor och andra furstar. Men på den
tiden när Orienten framgångsrikt skinnade
Occidentens kryddkonsumenter, skapades
ock så en del ganska festliga argument för de
höga priserna. De gick för det mesta ut på att
beskriva de farligheter som kringsvävade själva
produktionen.

Kanelträd
från 900-talet

Kryddlegender
Ett par exempel tänkte jag roa er med. Först
om kanel, som jämte kusinen kassia hörde till
de verkligt populära medeltidskryddorna.

Om hur kassia skördas visste Herodotos också
besked: ”Araberna binder om hela sin kropp,
inklusive sitt ansikte, med hudar och skinn, så
att bara ögonen är obetäckta, och ger sig sedan
ut efter kassian. Den växer i en grund sjö, och
runt omkring sjön, liksom även ute i sjön, lever
en sorts bevingade djur som närmast liknar
fladdermöss. De har ett mycket starkt pipande
läte och försvarar sig och sin kassia med stor
tapperhet. Det gäller att akta ögonen för deras
ilskna angrepp när man plockar kassian.”

Om kanelens ursprung berättar en av antikens
största vetenskapsmän, geografen Herodotos,
den västerländska historieskrivningens fader,
så här: ”Kanel kommer från trakten av staden
Nosa i Arabien. Det sägs att stora fåglar för
med sig de stänger som vi efter feniciernas
vana kallar för kinámomos (d.v.s. kanel, som
ju fortfarande heter cinnamon på engelska),
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100 år senare hade emellertid Aristoteles, den
store naturforskaren och Alexander den stores
lärare, fått ny och bättre information. Han
visste att det i Arabien fanns en särskild sorts
små kanelfåglar, som samlar kanelbark för att
därav bygga sina små bon, som läggs högst upp
i höga träd, som ingen kan klättra upp i. Men de
listiga araberna har skaffat sig pilar, försedda
med pilspetsar av bly. När de skjutit tillräckligt
många sådana pilar mot ett kanelfågelbo blir
detta därav så tungt att det trillar ner.
En med Aristoteles samtida grek, Theofrastos,
meddelar att kassia kom från grövre grenar,
vilkas bark inte lika lätt kunde skalas av som
barken på de nya kanelskotten. I stället skar
man dem i två fingrar långa stycken som
lades in i färska kohudar. Då uppstod det i de
ruttnande kohudarna maskar, som käkade upp
träet men inte gillade den beska smaken av
barken, varför denna efter någon tid låg där,
rengnagd och i renslickat skick, färdig att tas
till vara.

Det var först efter korstågen som man i Europa
började använda kanel som krydda. Och som
sådan hörde den till de dyraste. Det gick ofta
inte att betala den med gängse valutor utan
araberna ville ha betalt så att säga in natura,
med vithyade blonda och jungfruliga slavinnor,
lämpliga att införlivas med deras schejkiga
uppdragsgivares harem.
Så går det väl hoppeligen inte till i dagens
kryddhandel. Ska vi sluta med svaret på en
fråga som jag alltid får när jag föreläser om
kryddor: Varför heter det att bli på kanelen
när man berusar sig? Jo, blir svaret, ännu på
1700-talet var kanel faktiskt en mycket vanlig
brännvinskrydda i Sverige, bl.a. besjungen av
Bellman. Den ansågs som ett effektivt medel
att dölja finkelsmaken.
Text: Jan-Öjvind Swahn
Foto: Håkan E Bengtsson

Med sådana skrönor som argument var det
förstås lätt att hålla priserna uppe. Men kanel
var oerhört populär redan i antiken, då dock
icke som matkrydda utan som bränsle till
väldoftande eldar under kalasen, i damernas
parfymer och i herrarnas hudkrämer. Berömt
blev det bål av idel kanel vari kejsar Nero
eldade upp liket av sin hustru Poppaea Sabina,
sedan han i ilskan sparkat ihjäl henne.

Presentatör:

Jan-Olof Lundberg
Sesam
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Även kryddor och smak
är egentligen kemi

Jan-Olof Lundberg är kemist med en bred erfarenhet från analytisk
kemi till olika verksamheter inom livsmedelsindustrin och då främst
inom smak och luktsektorn. Som utbildad Flavourist har han arbetat
i mer än 30 år och nu senast hos Culinar som teknisk chef inom segmentet smak.
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Även kryddor & smak är egentligen kemi
Lyckeby Culinar AB fokus är smak och
konsistens. Med grundläggande forskning
och utveckling kan vi arbeta mer målinriktat
med att ta fram nya smaker och konsistenser i
kombination eller var och en för sig.

användandet av kryddor ett tecken på rikedom. Ett kilo ingefära kostade lika mycket som
två får, pepparkorn såldes styckevis och en
säck peppar motsvarade en mansbot.
Man upptäckte också tidigt att kryddor kunde
användas i medicinen. Klosterlikör är ett
exempel på att dessa produkter fortfarande
finns kvar.

De råvaror som är basen vår utveckling och
produktion är nativa och modifierade stärkelser,
fibrer, torra och flytande kryddblandningar
samt kombinationer av ovanstående. Vi har
lång tradition med att arbeta med kundanpassade och skräddarsydda lösningar, och
vi utvecklar fortlöpande nya koncept på våra
olika marknader.

Under lång tid kontrollerade araberna kryddhandeln till Europa, eftersom de behärskade
handelslederna och visste var de olika
kryddorna odlades. I Europa var Venedig
centrum för kryddhandeln under denna tid.

Culinar arbetar inom ett brett livsmedelsspektrum, men de största applikationsområdena
är inom mejeri, majonnäs och dressing, kött
och chark, kyckling och fisk, färdig mat, snacks,
såser, soppor och krämer samt bageri. Inom
dessa områden bevakar vi trender och skapar
även nya.

Marco Polos upptäcktsresor var början till
slutet för de tidiga kryddhandlar monopolen.
Genom Marco Polos resor fick man i Europa
reda på var kryddorna växte och man kunde
därför skapa sina egna handelsvägar. Detta
medförde att man primärt använde havet för
att ta sig till kryddländerna.

Våra största marknader är Skandinavien, Östoch Centraleuropa samt Japan.

Flera länder slogs om kontrollen av kryddhandeln, varvid Holland lyckades bäst och
behärskade handeln under lång tid. Ett exempel
från denna period är vårt eget Ostindiska
kompani och dess omfattande handel med både
kryddor, porslin och andra varor från i första
hand Kina.

Kryddhistoria
Kryddor har använts i alla kulturer sedan
många tusen år. Aroma är exempelvis det
grekiska ordet för krydda.
De exotiska kryddorna transporterades
historiskt med kamelkaravaner via orienten till
dåtidens stora marknadsplatser, exempelvis
Karthago, Alexandria och Rom. Även en hel
del kryddor transporterades från Indien längs
kusten genom Röda havet fram till Egypten.
Transporterna var mycket riskfyllda, vilket
medförde att priset blev mycket högt och

Vad är aromer, kryddor och örter?
Idag talar vi oftast om smaksättningsystem
som bygger på aromer, kryddor och/eller örter.
Aromer
Om vi börjar med att fundera över vad ordet
”arom” innebär idag kan vi konstatera att det
är något som ger en smakupplevelse, dock ej
salt, surt, sött eller beskt. Detta innebär att
smakupplevelsen som vi får från aromer inte
kommer från munnens receptorer (eftersom
dessa just är sött, salt, surt och beskt).
Smakupplevelsen som kommer från aromer
uppfattar vi istället i näsan, och aromämnen
måste därför vara lättflyktiga komponenter.
Exakta innebörden av en arom finns definierad
både av Livsmedelverket och inom EU. Ett
direkt resultat av EU- samarbetet är att vi idag
har i stort sett samma definition av arom och
aromämnen över hela Europa.
Kryddor
Ordet kan härledas från tyska ordet Kraut
(ört). Kryddning avser att genom måttliga
doser förhöja och framhäva råvarans egna
smakämnen. Kryddor är en sammanfattande
benämning på en rad från växtriket hämtade
lukt- och smakämnen, vilka sedan gammalt
intar en framskjuten plats inom matlagningen
i olika kulturer. För varje krydda är det en eller
flera bestämda växtdelar som används. Dessa
utgör en grund för ytterligare underavdelningar
av kryddor. Dessa undergrupper består av:
•
•
•

Muskotnöt
22

Frö och fruktkryddor, exempelvis senap,
kardemumma, muskot, peppar och paprika.
Blad och örtkryddor, exempelvis lagerblad,
basilika, timjan, kyndel, salvia och dragon.
Blomkryddor, exempelvis kryddnejlika,
kapris och saffran.

•
•

Rotkryddor, exempelvis ingefära, gurkmeja
och pepparrot.
Barkkryddor. Där finns egentligen endast
kanel och dess nära släkting kassia

Om vi jämför detta med beskrivningen av
aromer ovan kan man konstatera att inte
heller kryddor direkt bidrar med sött, salt,
surt eller beskt utan att det är helt andra
saker som man förknippar med kryddor och
örter. Smakupplevelserna är i själva verket
doftupplevelser som vi tar in via vår näsa. Detta
innebär att ur upplevelsesynpunkt är det ingen
skillnad mellan kryddor, örter och aromer.
Smakupplevelsen
När vi nu vet att själva smakupplevelsen
sker i näsan kan vi gå vidare och konstatera
att upplevelsen av exempelvis curry är ett
komplext samband av ett antal kemikalier som
frigörs när man värmer och/eller bearbetar
maten mekaniskt (d.v.s. tuggar den). När detta
sker ökar flyktigheten, och vi får därigenom en
högre insignal via näsan.
Första gången vi äter något finns det inget
referensbibliotek i hjärnan som kan tala om för
oss vad den komplexa kemikalieblandningen
är för något. Detta är något vi måste lära oss
definitionsmässigt genom att äta exempelvis
en banan och koppla samman detta med
smakupplevelsen. När vi gjort detta ett antal
gånger vet vi redan när vi känner doften att
någonstans i närheten finns det en banan och
att denna är god. Ett faktum som exempelvis
konfektyr industrin utnyttjar vid tillverkningen
av skumbananer, då en kemikalieblandning
tillsätts, som imiterar den som finns naturligt
i bananer.
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nivå för att förstå hur råvaror och smaksättning
interagerar. Denna typ av arbete sker i nära
samarbete med våra kunder, och som en
grundförutsättning för ett lyckat resultat måste
vi kunna tala smak med varandra.

Gurkmeja
Smakkemi
Det finns ett begränsat antal företag i världen
som arbetar med smaksättning, varav Culinar
är det största i Skandinavien inom sitt område.
Våra produkter bygger på naturliga kryddor,
som vi skräddarsyr i form av unika kundblandningar. För att kunna göra detta måste våra
produktutvecklare teoretiskt bryta ner både
den mat som skall kryddsättas och våra kryddblandningar i enskilda kemikalier för att förstå
de grundläggande kemiska och fysikaliska
reaktioner som äger rum under tillagningen
och under själva ätandet.

Som jag tidigare har beskrivit måste man
lära sig att associera smaker med ord. För
ändamålet finns det i litteraturen ett antal
olika smakspråk beskrivna. Mest känt är
förmodligen vin språket, dock ej i form av
”löddriga hästar”, som vi hörde om i TV för ett
antal år sedan, utan mer exakt beskrivna via
någon väldefinierad produkt eller kemikalie.
Culinar har ett internt kryddspråk, som vi hela
tiden modifierar med utgångspunkt från våra
kunders behov
Smakkultur
Beroende på vilken kultur vi kommer ifrån har vi
olika preferenser. Så till exempel tycker många
norrlänningar att doften av surströmming är
fantastisk, vilket de är tämligen ensamma om.
Samma sak är det med kryddor. Det är inte mer
än ett 30-tal år sedan som det i det svenska
köket egentligen bara förekom salt och peppar.
Därefter har kryddsortimentet exploderat,
beroende på många olika företeelser som
alla har det gemensamt att världen har blivit
mindre och vi därigenom har kommit i kontakt
med nya rätter och smakupplevelser.
Text: Jan-Olof Lundberg
Foto: Håkan E Bengtsson

Detta låter givetvis mycket komplicerat, vilket
det inte nödvändigtvis måste vara, eftersom
vi kan luta oss tillbaka mot den samlade
erfarenhet som finns inom den traditionella
matlagningskulturen.

Brännvin och
brännvinskryddning

Skribent:

Bo Furugren
Bo Furugren, doktor i kemi och god tecknare med speciellt intresse för
hästar, undervisar i livsmedelskemi och matkunskap vid Lunds tekniska högskola, tidigare på Grythyttan. Kom ut med boken Kemi och
biologi i maten 2001 och har alltid fascinerats av naturvetenskapens
praktiska tillämpning.

Svårare är de många ”nya” sorters mat som
skall smaksättas (bland annat alla ”light”produkter), där vi måste går ner på kemikalie24
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Brännvin & brännvinskryddning

Brännvin och
brännvinskryddning

Ett av fyra parallella seminarier under
Skåneländska Gastronomiska Akademiens
symposium om kryddor och örter i mat och
dryck på Alnarp 2003-10-29. Bo Furugren gör
ett reportage från seminariet och sammanfattar vad Jonas Odland berättade före och
under demonstrationen och tävlingen om
bästa snapsblandning.
Längst fram i föreläsningssalen är två bord
dukade med en mängd små flaskor med
droppipetter i. I flaskorna finns olikfärgade
lösningar. Åhörarna som strosar in i salen
gissar nog förväntansfullt att här finns exempel
på många olika kryddblandningar. Cirka 40
personer har valt att gå på seminariet om
brännvinskryddning. Av dessa är nästan hälften
kvinnor. Att intresset för brännvinskryddning
skulle vara något väldigt manligt kan härmed
avfärdas. Bland åhörarna finns 10 medlemmar
i Skånska Snapssällskapet och även bland dessa
är nästan hälften kvinnor.
Jonas Odland från Vin & Sprit presenterade
sig och berättade att vi så småningom skulle
få blanda vår egen snaps. Priser skulle delas
ut till de tre bästa.

Presentatör:

Jonas Odland
Jonas Odland är kryddmästare på Altia Sweden med specialitet snapsar, som han har utvecklat under ett kvartsekel på främst Vin & Sprit
och mest kända är nog hans Julsnapsar. Han är i grunden biolog med
många intressen bl.a. arkeologi.
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Sedan började Jonas från början, det vill säga
med hur spriten kommer till. Spriten är ju det
kryddade brännvinets grund och är väl också av
olika anledningar orsaken till att man kryddar.
Som i frågan om alla alkoholhaltiga drycker
börjar tillverkningen med jäsning av något
som innehåller jäsbart socker. Jästen använder
sockret som energikälla och produkterna
blir etanol och koldioxid. Vid bakning är det
koldioxiden, vid dryckesjäsning etanolen som
är intressant.

Det är inte bara etanol och koldioxid som bildas
under jäsningen. Det bildas också små mängder
av andra alkoholer, t.ex. metanol och propanol.
Metanol är synonym med träsprit och propanol
är den viktigaste s.k. finkelalkoholen. Ingen av
dessa bildas från sockret. Metanolen kommer
från pektinämnen i råmaterialet (t.ex. potatis
eller säd) och finkelalkoholerna kommer från
aminosyror. Finkelalkoholerna är intressanta
i detta sammanhang, eftersom de är en viktig
orsak till att man tidigt kryddade brännvin.
Finkeln smakar illa, som alla vet.
För att få sprit av jäsningsprodukterna måste
man destillera. Vid jäsningen får man en
etanolhalt på kanske åtta volymprocent. Genom
att destillera koncentrerar man etanolen.
Kunskap om destilleringskonsten fanns redan
under antiken. Arabiska alkemister förfinade
konsten under 700-talet och destillerade bl.a.
vin till ”bränt vin”. Från morerna i Spanien
spreds destilleringstekniken vidare ut i Europa.
Alkemisterna använde det slags utrustning
som kallas enkelpanna. Vätskan upphettas
till kokning i en kolv, som i toppen är försedd
med ett böjt rör. Genom röret avleds ångan,
som kyls ner och får kondensera till vätska.
Ångan har högre halt etanol än vätskan den
kommer ifrån. När ångan kyls till vätska får
denna samma etanolhalt som ångan. På detta
sätt kan man höja etanolhalten till 20–40
volymprocent.
För att ytterligare koncentrera etanolen kan
man destillera en gång till. Vid detta andra kok
kan man komma upp i ca 72 volymprocent.
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Det ”brända vinet” nyttjades till en början inte
som rusdryck. När det användes för invärtes
bruk var det som medicin — som aqua vitae,
latin för “livets vatten” — ofta i kombination
med ört- och kryddmediciner. Digerdöden
och andra pestepidemier hjälpte till att sprida
”medicinen”.
Den medicinska användningen vidareutvecklades av munkar i många av klostren. De
destillerade fram vad de på latin kallade
spiritus vini, ’vinets ande’, som blivit vårt ord
sprit. De utvecklade också bruket att förfina
spriten med läkande örter och kryddor.

Kummin

”Livets vatten tager till sig krafter”, förkunnade
munken Peder Månsson 1522 i den ”Läkebok”,
som han översatte från latinet. Han skrev även
”Tag livets vatten och lägg däri vad ört, krydda,
rötter, frö, blomster eller annat som du finner
lämpligt, och sätt det med glaset i solen tre
timmar eller på lätt eld, då tager det till sig
samma goda egenskaper och krafter som det
tinget har som så lagts däri.”

Örter och kryddor var viktiga för att höja
spritens läkande krafter. Bruket att krydda
spriten blev viktig även när den så småningom
började spridas som rusdryck. Men det var för
smakens skull, eftersom enkelpannan gav en
oren sprit med mycket finkel.
Benämningen livets vatten har överlevt in i våra
dagar och går igen i vårt akvavit, franskans eau
de vie och det engelska språkets whisky , som
härrör från gaeliskans uisge beata med samma
betydelse. Idag får dock tydligen inte vad som
helst heta akvavit. Jonas lärde oss, att för att få
heta akvavit ska brännvinet vara kryddat med
enbart kummin och/eller dill (EU-definition).
Under 1830-talet utvecklade irländaren Aenas
Coffey en kolonndestillationsapparat för
kontinuerlig drift, den s.k. Coffey still. När man
använder en kolonnapparat kan man erhålla
en mycket renare sprit med ett enda kok. Det
beror på kolonnens konstruktion. Kolonnen är
ett långt rör som invändigt är försett med ett
stort antal avsatser, s.k. bottnar, som gör att
ångan kondenseras och återförångas på varje
botten. Man kan förenklat säga att det på varje
botten sker en ny destillation. För varje botten
som passeras höjs etanolhalten. Har man en
tillräckligt hög kolonn och tillräckligt många
bottnar kan man i slutändan få absolut rent
brännvin eller finsprit, d.v.s. en sprit med en
etanolhalt om 96 volymprocent. De sista fyra
procentenheterna vatten kan man inte få bort
genom destillation.
Coffeys uppfinning gav förutsättning för
framställning av sprit i större mängder, t.ex.
blended whisky. Vid framställning av maltwhisky används fortfarande enkelpanna.
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brännvin av den i stället för av säden. Genom
detta slog potatisen igenom som brännvinsråvara och Eva De la Gardie blev 1748 invald
i Vetenskapsakademien för sina insatser för
svensk potatisodling.

Av destillatet från en enkelpanna tar man inte
hand om den första och sista fraktionen. Den
första, som kallas huvudet, innehåller metanol,
aldehyder och andra lättflyktigare, icke önskvärda ämnen. Den sista, den s.k. svansen,
innehåller mera svårflyktiga finkelalkoholer och
andra illasmakande ämnen. Mellanfraktionen
kallas hjärtat, och det är den man tar till vara.
Men denna fraktion är ändå så pass oren att
den kräver lagring för att få förbättrad smak.
Andra exempel på lagrade spritsorter än
whisky är cognac och gammal rom. Destillation
i enkelpanna ger mer smak men, som Jonas
påpekade, ”även mera biverkningar dagen
efter”.

Att man numera övergivit potatisen beror på
att säd är bättre som råvara, om man vill få
hög kvalitet på spriten. En del ämnen som
bildas i potatis under lagringstiden är svåra
att få bort även vid kolonndestillation. Kraven
på en kvalitetsvodka idag är inte bara att
den ska vara mycket ren. Man vill samtidigt
få till en unik och bra karaktär från råvaran.
Och potatiskaraktär är inte bra. Den får ofta
karaktär av källare.

L. O. Smith, känd som ”brännvinskungen”,
tog den nya kolonndestilleringstekniken
till Sverige och grundade en spritfabrik på
Reimersholme i Stockholm, invigd 1869. Med
hjälp av den nya tekniken tog han över hela
brännvinsmarknaden.

Så långt om hur spriten kommer till. Hur går
då brännvinskryddningen till? Vin & Sprit
använder två metoder: kryddningen tillsätts i
form av macerat eller kryddestillat.

De första destillationsapparaterna var av
koppar. Nu har man rostfria kärl, men även
i dem har man koppar. Kopparn behövs som
katalysator för att få bort vissa svavelföreningar.
Sedan 1995 görs all sprit i Sverige med säd som
råvara. Så var det också tidigare, med början
på Johan III:s tid. Då, under fälttågen österut,
lärde sig svenskarna av ryssarna att bränna
brännvin av säd. Dessförinnan brände man på
vin. När husbehovsbränningen tog fart under
1600- och 1700-talen brände bönderna sprit
på säden även under nödår, och befolkningen
svalt.
Att man även kan bränna sprit på potatis påpekades av Eva De la Gardie. Hennes förslag
var att odla potatis på halva arealen och göra

Malört
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Framställning av kryddmacerat börjar med att
man blandar kryddor och/eller örter, vatten
och finsprit. Då urlakas, extraheras, smakoch aromämnen ur kryddorna. Vätskan som
återstår när kryddresterna tagits bort kallas
macerat (’urlakning’). Detta lagras i minst åtta
månader innan det används för kryddsättning
av spriten. För ”Bäska droppar” lagras det ett
år. Lagringen gör att smakerna rundas av.

Optimal alkoholhalt för kryddat brännvin
är 30–35 procent. Alkoholen behövs för
att lyfta fram aromen, vilket den gör mest
vid nämnda halter. Vid högre halt blir
smaken mindre framträdande. Detta är
också förklaringen till rekommendationen att
använda Brännvin Special (32 volymsprocent)
till det hemkryddade brännvinet och till
vattenskvätten i maltwhiskyn. Aromerna träder
fram bättre med en lägre alkoholhalt.

Vid framställning av destillat gör man en
extraktion på samma sätt som ovan. Sedan
destilleras extraktet. Flyktiga smak- och
aromämnen avgår och samlas upp som
kryddestillat och lagras. Ett destillat blir alltid
färglöst medan ett macerat alltid får färg.

Vin & Sprit gör en ny kryddad snaps till varje jul
och som ett svar på en fråga berättade Jonas,
att en del av dem har överlevt och blivit så att
säga ordinarie. Årets julsnaps, den tionde i
raden, heter Kvikkjokks Vildmarksbrännvin
och är kryddad med fjällkvanne, kråkbär och
en del andra fjällväxter. Den ska passa ”särskilt
bra till vilt, gärna ren och ripa, och lagrad ost”.

De båda metoderna kan kombineras. Macerat
blandas då med destillat och samlagras. Enligt
Jonas kryddsätts t.ex. Stockholms Aquavit med
en sådan blandning, ett destillat av kummin,
fänkål och koriander samt ett macerat av
johannesört.

Lagom med socker fungerar som bekant som
smakförstärkare, och Jonas berättade, att det
därför finns en liten gnutta socker i de flesta
av Vin & Sprits snapsar. Att ibland använda
lite sherry och whisky är ett litet knep som kan
användas för att ge en något rundare smak.

Min egen snaps blev inte bra. Jag feldoserade
ganska tidigt och den gick inte att rädda genom
att krydda mer. Men skojigt var det. Det är
inte så ofta man har möjlighet att leka med så
stor tillgång på färdiga kryddlösningar som vi
hade här.

Det blev lite köbildning fram till brännvinsflaskorna. Efter hand som deltagarna fick sitt
brännvinsglas i handen började droppandet
och sniffandet. Dofterna steg i lokalen, troligen
även värmen inombords. Så småningom hade
alla fått till sin snaps och dokumenterat receptet
med ett streck för varje tillsatt kryddroppe.

Medan vi tog rast sniffade sig Jonas igenom
alla blandningarna och lyckades ganska
snabbt välja ut de tre bästa. De tre pristagarna
fick varsitt exemplar av Vin & Sprits bok
”Reimersholms snapsakademi”. De vinnande
recepten får dock förbli upphovspersonernas
egendom.
Text: Bo Furugren
Foto: Håkan E Bengtsson
och privat (sid 25)

Nu var vi äntligen framme vid det praktiska
inslaget. Uppgiften bestod i att framställa en
egen kryddad snaps. Man skulle utgå från 50
ml “Brännvin Special” och dosera kryddning
med de droppipetter som stod i varje maceratoch destillatflaska. Förutom sedvanliga
brännvinskryddor som malört, johannesört,
pors, kummin, anis, dill etc. fanns även sherry,
whisky och sockerlag.

Kryddorna kommer från olika odlingsområden,
de flesta importeras. Innan de används, testas
de sensoriskt. Samma krydda kan smaka och
dofta olika, beroende på från vilka områden
den kommer.

Citronmeliss

Lennart Engstrand sniffar sig
igenom brännvinskryddorna.
30
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Kryddor som påverkar kropp och själ

Kryddor som påverkar
kropp och själ

länder på jakt efter ett svar. Totalt analyserades
4.578 recept från 93 kokböcker.

Gränsen mellan livsmedel och läkemedel är inte
så tydlig som man skulle kunna tro. Historiskt
har många olika växtmaterial använts parallellt
som mat och mediciner. Tydligast är detta när
det gäller våra kryddor, varav de flesta lever ett
dubbelliv som medicinalväxter.

Många kryddor är kända för att innehålla
antimikrobiellt verksamma fytokemikalier.
Forskarna hypotetiserade därför att kryddor
används för att hämma eller döda bakterier
och svampar som annars skulle förstöra maten.

Ett påtagligt exempel från vår egen kultur är
användningen av vitlök, som vi idag nyttjar
både som livsmedel (marinerad, gratinerad),
krydda (hackad, pressad) och läkemedel
(frystorkat pulver, tabletter, kapslar).

I undersökningen visade det sig att antalet
recept som innehöll kryddor, antalet kryddor per recept, totala antalet kryddor, och
användningen av de mest potenta antibakteriella

Växter som kemiska laboratorier
Flitiga kemister har sedan 1800-talet identifierat
tusentals olika kemiska ämnen i växter. Intresset riktades först mot medicinalväxterna,
men har i modern tid breddats till alla växter.
Ett modernt forskningsfokus är våra livsmedelsväxters, och inte minst kryddornas, kemiska
innehåll.

Presentatör:

Jan G. Bruhn
Jan G Bruhn är farm dr och har varit universitetslektor i Uppsala och
adjungerad professor vid Högskolan i Kalmar inom farmakognosin
som är läran om naturprodukter vilka används som läkemedel eller
vid framställning av läkemedel.
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kryddorna, var högre i varmare länder. Man
fann också att kryddor användes mer frekvent i
kötträtter (som är mer utsatta för bakterier och
svampar) än i vegetariska rätter. Dessa resultat
stöder alltså hypotesen om kryddningen som
konserveringsmetod.
Mat som medicin är inget nytt i Asien
I våra dagar finns det ett uttalat intresse för
matens hälsoeffekter. Vi talar om ”functional
food”, mat som inte bara mättar magen och
fröjdar gommen, utan även ger hälsovinster
i form av skydd mot sjukdom. Här har även
kryddorna fått en nisch på skalan mellan
livsmedel och läkemedel.

Växter har en förmåga att syntetisera ett mycket
stort urval av kemiska ämnen, s.k. fytokemikalier. Dessa ämnen kan vara en försvarsmekanism för växten, skydda mot oxidation,
repellera eller attrahera andra organismer
etc. En lång rad fytokemikalier påverkar
människokroppen, från giftverkan till positiva
hälsoeffekter, och idag pratar vi allmänt om
antioxidanter och fettsyror mm.

”Functional food” kan låta modernt och
trendigt, men faktum är att man i länder
som Japan och Kina sedan urminnes tider
blandat begreppen mat och medicin. I kinesisk
lagstiftning finns sedan 1997 begreppet ”läkelivsmedel” fastställt av Folkhälsoministeriet.
Därmed avses ett antal traditionellt använda
naturprodukter som får säljas som både
läkemedel och livsmedel med angivande av
specifika hälsoeffekter.

Mera kryddor längre söderut
Att kryddornas smak och lukt attraherar (eller
repellerar!) oss vet vi alla. Men är det verkligen
därför vi kryddar maten? Och varför skiljer
sig användningen så kraftigt från land till
land? Amerikanska forskare har undersökt
användningen av 43 olika kryddor i 36 olika
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Den officiella listan omfattar 69 olika naturprodukter och upptar bland annat följande
välkända kryddor och användningsområden:
•
•
•
•
•
•

Kryddnejlika (dingxiang).
Anorexi, buksmärtor och diarré
Stjärnanis (bajiaohuixiang)
Kolik, lumbago
Lakritsrot (gancao)
Hosta, andnöd, svaghet
Pepparmynta (bohe)
Huvudvärk, luftvägsinfektioner, munsår
Ingefära (shengjiang)
Förkylning, kräkningar
Kökskanel, kassia (rougui)
Impotens, frigiditet, yrsel

Bland de råvaror som apoteket hade i lager
fanns då ett stort antal kryddor , som också
såldes i lösvikt till allmänheten. I den klassiska
”Professor Ljungdahls Recepthandbok” (1953)
(som var alla äldre läkares och farmaceuters
bibel före FASS, och som gemenligen kallades
”Malte” efter författarens förnamn), hittade
man alla de droger och beredningar man
behövde känna till. Som exempel kan nämnas
följande kryddor med användningsområden:

Julens dofter från apoteket
Två av apotekets gamla kryddbaserade läkemedel tillverkas fortfarande och säljs i avsevärda kvantiteter varje år — fastän numera
som livsmedel! Det handlar om den klassiska
julsenapen, som förr användes som ett
hudretande mos, t ex vid luftvägsbesvär, och
den aromatiska tinkturen, som egentligen
är en gammal magmedicin men numera är
oumbärlig i glöggen.

•

Den aromatiska tinkturen, Tinctura aromatica,
är ett spritutdrag av kryddnejlika, kanel,
ingefära och kardemumma, som alla innehåller
s.k. eteroljor, d.v.s. flyktiga, aromatiska ämnen.
Många sådana eteroljor har kramplösande
effekter, som kan förklara användningen vid
t.ex. matsmältningsbesvär med väderspänning
och kolik.

•
Det är fascinerande att se hur en traditionell
kinesisk apotekare (med fem års utbildning)
hanterar sina droger. Han kan steka dem, fritera,
lägga in i vinäger, göra avkok, medicinska viner
etc. Det är ingen tvekan om att maten inklusive
kryddorna är våra läkemedels föregångare!

•

På svenska apotek
Även den europeiska skol- och folkmedicinen
har utnyttjat kryddor för deras effekter på både
kropp och själ. Som apotekselev på det numera
nedlagda apoteket Ödlan i Stockholm fick jag
på 1960-talet lära mig tillverka läkemedel
”extempore” (för stunden), d.v.s. utifrån ett
recept komponerat av en läkare för en specifik
patient.

•

•

Anis (Fructus anisi)
”Som krydda och carminativum (väderdelande medel). invärtes i pulver, mos,
infusioner (teberedningar) vid digestionsrubbningar.”
Spansk peppar (Fructus capsici )
”Endast utvärtes i hudretande och deriverande liniment, salvor och plåster vid
neuralgier (nervsmärtor) och ”reumatiska” smärtor av olika slag.”
Kardemumma (Fructus cardamomi)
”I terapin som stomachicum (magmedel)
0,5 – 2 g flera ggr dagl., vanligen tillsammans med toniserande, beska och laxerande medel.”
Salviablad (Folium salviae)
”Tidigare i form av tinktur (spritutdrag)
eller infusion (teberedning), t.ex. vid
tuberkulos med nattsvett 0,5 —2 g ett par
eller flera ggr dagl.”
Timjan (Herba thymi vulgaris)
”Har sen gammalt tillskrivits expektorerande egenskaper och använts som ingrediens i flytande, för katarrer i övre luftvägarna avsedda beredningar i styrkan
5 – 10:100.”

Cayennepepparfrukt, en variant
av spansk peppar.
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Ett annat rent kemiskt kryddämne med
dubbel användning är mentol, välkänt från
pepparmynta. Mentol finns i tandkräm,
fotkräm, cigaretter och godis, men också i
hostdämpande och klådstillande (kylande)
läkemedel.

Pepparmynta

Av de nämnda ingredienserna är kryddnejlikan
välkänd för sitt innehåll av eugenol, en substans som länge använts i tandläkarpraxis för
sina lokalbedövande och antiseptiska egenskaper. Kanel hämmar tillväxten av magsårsbakterien Helicobacter pylori, och ingefära har
antiemetiska effekter (motverkar kräkning).

Naturläkemedel innehåller också
kryddor
Någonstans mittemellan läkemedel och livsmedel hittar vi idag våra naturläkemedel,
moderna upplagor av välkända och beprövade
medicinalväxter. Intresset för naturläkemedel
är stort och växande i hela världen, och i Sverige
har vi idag ett 100-tal av Läkemedelsverket
godkända preparat.

Slutsatsen måste bli att glöggen fyller en både
social och medicinsk funktion, på ett liknande
sätt som våra malörtsbaserade aperitifer
(vermuth) och snapsar (besk).
Som en kuriös detalj i sammanhanget kan
nämnas att användningen av alkaloiden kinin
som beskt smakämne i Tonic Water är en
vidareutveckling av bruket av den beska
kinabarken (från Sydamerika!) som läkemedel
mot malaria, ”febrar”, värk och magproblem.
Kinin används idag som smakämne i livsmedel
(drycker) och som läkemedel mot malaria.

”Naturläkemedel” är ett juridiskt begrepp,
en undergrupp bland våra läkemedel. Definitionsmässigt handlar det om läkemedel som
innehåller olika naturprodukter och som får
säljas fritt för egenvård, både i hälsokostaffärer
och på apotek. De flesta preparaten innehåller
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olika växtextrakt och användningen baseras
på den erfarenhet som finns i äldre europeisk
skolmedicin.

För salvia mot svettning finns det en väldokumenterad traditionell användning i äldre
skolmedicin, men det saknas ännu moderna
studier. Salvian är emellertid ett bra exempel
på att även ”nya” användningsområden kan
tillkomma. En engelsk forskargrupp har
funnit att den aromatiska oljan från salvia kan
hämma enzymet kolinesteras, både i provrör
och på råttor. Därmed har salvian samma
farmakologiska verkan som de läkemedel som
används för behandling av Alzheimers sjukdom,
och nu har iranska forskare genomfört en
första studie på patienter. Ett salvia-extrakt
visade sig i denna studie vara bättre än placebo
(”sockerpiller”), men många ytterligare studier
måste genomföras innan vi vet om salvian kan
bli ett ”modernt”, säkert och effektivt medel
mot Alzheimers sjukdom.

Bland de aktuella växterna hittar vi följande
kryddor med användningsområden:
•

•

•
•
•

Citronmeliss.
”Vid lindrig oro och mot tillfälliga insomningsbesvär” (i kombinationspreparat).
Johannesört.
”Vid lätt nedstämdhet, lindrig oro och
mot tillfälliga insomningsbesvär.”
Salvia.
”Mot tillfälligt överdriven svettning.”
Timjan.
”För lindring av tillfällig hosta.”
Vitlök.
”För lindring av symtom vid förkylning.”

Mycket tankeväckande är det att salvia redan
i örtaböcker från medeltiden påstods kunna
”hjälpa minnet”(!) och att en kinesisk salviaart
(danshen) fortfarande används för att ”förlänga
ett aktivt liv”!

Dessa användningsområden är alltså godkända
av Läkemedelsverket efter en granskning av
både äldre och nyare medicinska handböcker
och rapporter. Det vetenskapliga underlaget
för användningen är därför av varierande
omfattning och kvalitet.

För eller mot smärta?
En annan asiatisk krydda, ingefära, har
länge använts mot åk- och sjösjuka. Nyare
undersökningar har gjorts vid artros, ledvärk
och förslitningsskador, med måttliga, men
lovande resultat, framförallt smärtlindring.

Kryddor för själen och minnet
För den gamla brännvinskryddan johannesört
finns det idag ett stort antal moderna
kliniska studier på patienter med mild till
måttlig depression med goda resultat, även
i jämförelse med moderna antidepressiva
läkemedel. Johannesörten har dessutom
få biverkningar — men kan också störa
annan läkemedelsbehandling genom att
stimulera de enzymer i kroppen som bryter
ned olika läkemedel. Naturläkemedel med
johannesört bör därför inte kombineras med
andra läkemedel.

Spansk peppar, chilipeppar, innehåller det
skarpa ämnet capsaicin. Både spansk peppar
och capsaicin används i läkemedel mot
nervsmärtor. Spansk peppar påverkar också
kroppens värmereglering, och i ett försök fick
sex unga friska män förhöjd kroppstemperatur
och därmed svårt att somna. Det enda de hade
gjort var att äta en middag som var ordentligt
kryddad med chilipeppar.
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Cayennepeppar (en variant av spansk peppar)
och capsaicin är föremål för en intensiv
forskning, och i ett av många intressanta arbeten
diskuteras om capsaicin och chilipeppar kan få
tumörceller att begå självmord. Även som vapen
är spansk peppar aktuellt — Rikspolisstyrelsen
har genomfört försök med en pepparsprej som
tjänstevapen. Sprejen består av extrakt från
chilipeppar blandat med destillerat vatten och
alkohol. När blandningen sprejas mot ansiktet
orsakar den smärta men ger inga bestående
skador.
Vitlökens dimensioner
Inledningsvis berördes kryddornas antimikrobiella egenskaper, och även här finns det
spännande resultat att rapportera. Oreganoolja
har antibiotiska egenskaper och hämmar s.k.
läkemedelsresistenta stafylokocker både i
provrör och djurförsök.

kärlsjukdomar”, men Läkemedelsverket godtar
inte den användningen av vitlökspreparat i
Sverige. Däremot har den danska Legemiddelstyrelsen accepterat vitlök som kolesterolsänkare!
Nu är vitlökens dimensioner emellertid ännu
flera. Vitlök kan förhindra den nedsättning av
immunförsvaret som utlöses av psykisk stress
(åtminstone hos möss), och både provrörs- och
djurförsök pekar på en antitumöreffekt. Dessa
resultat är än så länge preliminära och fordrar
fortsatt forskning.
Risker med vitlök är inte bara den svavelosande
och antisociala andedräkten, utan även
kontakteksem hos kockar, husmödrar och
grönsakshandlare. Att stoppa vitlök i örat eller
slidan för lokalbehandling är inte tillrådligt
p.g. a. den hud- och slemhinneirritation som
lätt uppstår.

Annars är ju den klassiska kryddan mot infektioner vitlök. Den och dess mest kända
aktiva beståndsdel, allicin, har bred effekt
mot olika bakterier och svampar. Trots den
oerhört omfattande användningen mot olika
infektioner finns det emellertid endast enstaka
kliniska studier som visar effekt.
Vitlökens bäst dokumenterade effekter ligger
istället på ett helt annat plan, nämligen inom
hjärt-kärlområdet. I ett antal studier har man
visat att olika vitlökspreparationer (och färsk
vitlök) sänker kolesterolvärdet, sänker blodfetterna (triglycerider), hämmar blodplättarnas
aggregation, ökar fibrinolysen och sänker blodtrycket. Ingen dålig kombination!
Redan 1992 konstaterade professor Åke Bruce
vid Livsmedelsverket att vitlök ”rimligtvis
minskar risken för arteriosklerotiska hjärt37

Vitlök

Välgörande väldoft
Många väldoftande s.k. eteroljor används idag
istället för de ursprungliga växterna. Så är
fallet med t.ex. pepparmyntolja (tandkräm och
polkagrisar), kummin- och dillolja (akvavit),
eukalyptusolja (halstabletter) och lavendelolja
(kosmetik och parfymer).
Lavendelolja och extrakt av lavendelblad har
antiinflammatoriska och smärtlindrande effekter på råttor, men det är kanske ännu mer intressant att inandning av lavendelolja har en
lugnande effekt på agiterade dementa patienter.
Inom den s.k. aromaterapin behandlar man
olika tillstånd med just inandning av olika
eteriska oljor, och lavendeloljan beskrivs i
denna komplementärmedicinska terapiform
som lugnande och lämplig vid sömnproblem.
Är det kanske för att sova bättre som vi har
(eller hade) lavendelpåsar mellan lakanen i
linneskåpet?
Nya fynd och nya funderingar
De moderna kemiska analysmetoderna blir
alltmer förfinade, vilket innebär att man
idag hittar alltfler komponenter i växter,
både medicinalväxter, kryddor och andra
livsmedelsväxter.
Ett intressant exempel är att tyska forskare
hittat bensodiazepiner, ämnen som läkemedelsindustrin redan säljer som sömnmedel och
psykofarmaka, i både potatis och dragon.
Forskarna odlade sterila celler från växterna
i provrör för att utesluta kontamination och
hittade mycket låga halter av bensodiazepiner,
ca 70 – 450 nanogram (d.v.s. biljondels gram)
per gram växtvävnad. Risken för att somna
efter en måltid på dragonkryddad potatis är
därför minimal.
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En annan krydda med potential som antidepressivt läkemedel är gurkmeja. Från
djurförsök till användning på sjuka människor
som psykofarmakon är emellertid vägen lång.
Detsamma kan säkert sägas om saffran, som
nu på allvar diskuteras som tumörhämmande
och cancerförebyggande medel. Saffran kan
tyvärr också ge dyrbara förgiftningar vid intag
av högre doser, varför experimentlustan måste
hållas tillbaka.
Något annorlunda blir det när man forskar på
friska människor. Kanske kan vissa kryddor då
bli ”funktionella” ingredienser i olika livsmedel
utan att vara läkemedel. Tag citronmeliss
(hjärtansfröjd) som exempel! I England
fick 20 friska unga försökspersoner inta ett
citronmelissextrakt eller sockerpiller i en
vecka. Sedan mättes deras inlärningsförmåga.
Man uppmätte en påtaglig förbättring av uppmärksamheten, samtidigt som försökspersonerna blev lugnare.

dorna och forskningsresultaten. Budskapet
vinklas emellertid ganska hårt mot skolmedicinen och läkemedelsindustrin. Här är några
citat:
”Den stora oupptäckta smärtmedicinen”
(pepparmyntolja)
”Varför äta tabletter som innehåller acetylsalicylsyra eller paracetamol när en behaglig,
aromatisk ört kan röja din spänningshuvudvärk
ur vägen lika snabbt?”
(pepparmyntolja)
”Svaret på gåtan om kronisk trötthet”
(lakritsrot)
”Det är ingen tvekan om saken: om illamåendet blir ett problem är ingefära den bästa
medicin du kan hitta”

Krydda gärna men med respekt
All denna forskning visar att vi måste hantera
även våra kryddor med respekt för vad de kan
åstadkomma i vår kropp och själ. Muskot är
en krydda som vid mycket höga doser ger en
förgiftning med hallucinationer, något som
ingen som prövat på det vill upprepa. Samtidigt
sprider sig de medicinska forskningsresultaten
som en löpeld i massmedia och lovar bot och
bättring åt sjuka och lidande.

Kärleksliv och modersmjölk
Forskningen till trots så kommer vi alltid att
få dras med övertro och överdrifter, som t ex i
reklamen för basilika: ”Enligt säkra italienska
källor ökar basilika den sexuella aptiten, så se
till att ösa på lite extra på fredagspastan . . .”
(Som en parentes kan nämnas att både muskot
och kryddnejlika sätter fart på hanråttor.
I den klassiska ayurveda-medicinen från
Indien används båda dessa kryddor som just
afrodisiaka, d.v.s. kärleksmedel. Bättre än
basilika?)

Böcker och TV-program får också de friska
att bli intresserade och vilja prova — och
kryddhyllan är inte längre bort än i köket! I
sin uppmärksammade populärvetenskapliga
bestseller ”Mirakelkurer” har den amerikanska
medicinjournalisten och författarinnan Jean
Carper beskrivit flera av de här nämnda kryd-

Att döma av det hela tiden ökande antalet
forskningsrapporter har forskarsamhället nu
börjat ta kryddorna på allvar, och vi kan se fram
emot många nya spännande rön, inte bara om
enskilda kryddor. Visste ni att modersmjölken
tar smak av mammans diet? Modersmjölken
kan smaka och lukta både vanilj, vitlök och

pepparmynta, och nu undersöker man hur
detta påverkar det uppväxande barnet och dess
matvanor och preferenser.
Kryddornas potential
Detta axplock ur kryddornas medicinska
historia och dagens forskning kan naturligtvis
inte ge full rättvisa, varken åt enskilda kryddor
eller kryddor som begrepp, men det jag
hoppas ha uppnått är en demonstration av
kryddornas återupptäckta potential både som
forskningsobjekt, läkemedel och funktionella
ingredienser i framtidens livsmedel och
kosttillskott.
Jag kan inte annat än känna respekt för forna
generationers nedärvda kunskaper när jag ser
dem i modern vetenskaplig belysning. Kryddor
påverkar sannerligen både kropp och själ, och
det har vi människor alltid varit medvetna om.
Kanske är det just denna instinktiva kunskap
som är roten till alla våra läkemedel.
Text: Jan G. Bruhn
Foto: Håkan E Bengtsson

Lakritsrot
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Kryddväxter - till glädje
för själen och magen

Kryddväxter - till glädje
för själen och magen

Odling och användning.

Skribent:

Presentatör:

Josefin Lärn-Nilsson

Eva Falck

Josefine Lärn-Nilsson (1933-2012) var agronom från SLU-Ultuna i
Uppsala med inriktning på animalieproduktion, inom vilket ämne hon
undervisade och skrev läroböcker. Speciellt fördjupade hon sig i gåsen,
men skrev också läroböcker inom husdjurslära och var redaktör för NE.

Eva Falcks odlingsintresse tog fart när familjen flyttade till Tirup. Största
intresset var kryddor, och genom utlandsresor och beställningar från
fröfirmor runt om i världen, kunde Eva arbeta upp ett unikt sortiment
av kryddor och örter. Företaget har utvecklats till en välsorterad handelsträdgård med kryddväxter som specialinriktning, café, butik, visningsörtagård, lekpark och är ett välbesökt utflyktsmål och turistmål.
Tirups Örtagård drivs vidare av Evas dotter.
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Kryddväxter - till glädje
för själen och magen

För snart 30 år sedan började Eva Falck odla
sina kryddväxter i Tirups Örtagård. Men
intresset för vackra och nyttiga växter väcktes
redan när hon som ung flicka fick en bok om
blommor av sin mamma.

till det nordiska klimatet är många av dem väl
etablerade i vårt land.
Men klostrens trädgårdsmästare odlade också de växter som redan då ingick i den nordiska floran. De uppskattade framför allt kvanne,
Angelica (fjällkvanne och även trädgårdskvanne). Kvanne skickades söderut och ansågs
vara ett botemedel mot den härjande pesten;
därför finns nu den växten i många länder.
Andra kryddörter som är inhemska här är
backtimjan, kummin och skogskål (kirskål,
kers).

Sedan några år arbetar Eva Falck i örtagården
tillsammans med sin dotter Bente och hennes
make. Tirups Örtagård ligger någon kilometer
väster om Staffanstorp utanför Lund. Det är
ett mycket välbesökt utflyktsmål. antingen
man vill handla kryddplantor eller någon
väldoftande present i kryddboden, eller bara
sitta ner en stund i trädgårdskaféet och njuta
av allt det vackra. Och det var just detta som en
stor del av Eva Falcks föredrag handlade om.

Nu är det i stället medelhavsväxterna som
fångar intresset. Men de vill ha stenig och
grusig mark, torrt och blåsigt, vilket kan vara
svårt att återskapa här på slättens feta jord.
Ju magrare och eländigare växterna har det,
desto intensivare blir smaken på dem, sa Eva
och rekommenderade plantering i upphöjda
bäddar så att vattnet rinner bort och jorden
torkar upp tidigt om våren.

Kryddväxterna är inte bara matnyttiga. De är
också vackra att se på. Att sitta ner en stund och
bara betrakta dem och inandas de aromatiska
dofterna är en lisa för själen, framhöll hon.

Presentatör:

Lotta Nordmark
Lotta Nordmark är hortonom och arbetar med undervisning och forskning vid SLU-Alnarp. Hennes inriktning är nyttigheter i primörblad och
hennes huvudområden är produktionsfysiologi för grönsaker, vin och
bär samt hälsobefrämjande ämnen i grönsaker.
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Och det gäller särskilt i Tirups Örtagård där de
olika örterna planterats i smakfulla rabatter
och lister. Jäktade stadsbor kommer ut dit och
blir kanske sittande hela dagen.
— De blir lugna och snälla av att betrakta mina
vackra kryddväxter.

Hon hade med sig en stor kruka med olika
timjansorter i vackra färger, avsedd att stå som
välkomstkruka vid husets entré.
— Den kan behöva lite gödning, men bara en
gång i Tirups kraftiga jord.

Då — för 30 år sedan — innehöll folks kryddland
i stort sett bara dill och persilja, gräslök och
malört. Men på 1970-talet hände det något.
Intresset för kryddor tog fart, och mängder av nya
kryddväxter gav kryddodlingen en renässans.
För redan munkarna och nunnorna odlade
kryddor i de svenska klosterträdgårdarna. Frön
och plantor hade de medfört söderifrån. Då
sågs kryddväxterna framför allt som läkeväxter.
Efter att i snart tusen år ha acklimatiserat sig

De flesta växter I örtagården kan övervintra
utomhus; det enda som plockas in är rosmarin.
Men även den ömtåliga växten kan överraska.
En kund i Umeå har både rosmarin, libbsticka
och lavendel ute året om i sin trädgård, trots
det nordliga läget. Det är tack vare snön som
skyddar mot kylan.
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Dragon finns både som fransk, vilken måste
förökas med sticklingar, och som rysk frösådd,
som inte har någon smak att tala om. Dragon
passar bra i bearnaisesås och till fisk och
kyckling.

I en stor korg medförde Eva lite olika kryddväxter, dekorativt planterade och tänkta som
en miniträdgård på balkongen eller t.ex. vid en
restaurang, att klippa lite grönt från då och då.
Vad ska man då välja till sitt kryddland? Här
är några av Eva Falcks förslag:

Anisisop passar bra i äppleefterrätter. De är
också goda bi- och fjärilsväxter.

Salvia, som finns i olika färger och som
behåller bladen på vintern. Samplanterade
med grå växter framhävs färgerna. Salvia kan
användas i gurgelvatten men är skadligt för
gravida på grund av innehållet av thujon.

av kasserade gravstenar, något som också kan
stämma till eftertanke. .
Eva avtackades varmt för ett “förnämligt
engagerat och livsbejakande framförande”.
Sedan var det fritt fram för publiken att nypa
skott samt att lukta och smaka på demonstrationsexemplaren.

Rosmarin, som måste tas in över vintern, vill
ha det ljust och svalt. Det sägs att i det hus där
den trivs är det kvinnan som bestämmer.
Mynta, olika sorter, bör dock aldrig placeras
i en rabatt. De tar snabbt över hela utrymmet.

Oregano ska vara den grekiska, italienska
eller franska. Den vilda, som också kallas
kungsmynta, smakar nästan inget alls men är
vacker.

Spansk körvel kan bilda ett helt buskage.
Växten smakar anis och sötaktigt och fungerar
som ersättning för socker till diabetiker.

Timjan och mejram (liksom även kyndel
och koriander) minskar tarmgaserna när man
ätit ärtsoppa. Timjan håller sig över vintern,
varianten kryddtimjan har starkast smak.

Även bland vinterns krukväxter finns användbara sorter. Eva nämnde bland andra lagerblad, gott till kalops, citronverbena, som
sprider citrondoft, rosengeranium, som
också luktar gott men även kan ingå i sockerkaka, samt myrten, brudarnas speciella
krukväxt, som dessutom också är god till kött
och fisk, smakar nästan som rosmarin. Fröna
kan användas som brännvinskrydda.
Efter detta urval “för att få oss sugna” på
kryddodling visade Eva Falck ett antal vackra
bilder från örtagården. Bland många goda
råd framhöll hon att det ska finnas gott om
sittplatser i en trädgård och anknöt därmed
till inledningen: kryddväxter till glädje även
för själen. I Tirup består en del av bänkarna

Rosmarin
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– Smak, färg, form och textur är egenskaper vi
arbetar med, berättade Lotta. Namnfrågan har
också sin betydelse – fransk spenat låter t.ex.
bättre än trädgårdsmålla. Och färgen är viktig:
den rödaktiga franska spenaten gör sig sålunda
bra bland allt det gröna.
Odlingen av primörblad sker bäst i upphöjda
bäddar, som ger bättre odlingsklimat och skörd
av rena, oskadda blad. Jorden bearbetas med
en speciell maskin som sorterar den och ger
en bra odligsstruktur i ytan. Därefter ångas
jorden för att oskadliggöra ogräsfrön och vissa
skadedjur. Fröna direktsås tätt, och ett tunt
lager med sand strös över för att förebygga att
bladen smutsas ner med jord.

Basilika, olika varianter, är känslig och odlas
ofta som ettårig. Den passar till kött och fisk och
ingår i den allt mer populära peston.

Kyndel finns som både ett- och flerårig. Den
sistnämnda kan man klippa av hela vintern.
Kyndel passar i bönrätter. Den fungerar också
som kantväxt.

bra mycket läckrare, tycker Lotta, som sedan
tre år arbetar vid SLU Alnarp med att utveckla
odlingssystem på friland för olika arter av
ätbara späda blad. Hon har just fått nya
forskningspengar och kommer att doktorera
på primörblad.

Basilika

Primörblad: kryddiga, vackra och hälsosamma, odlade i ett nytt odlingssystem
Alla som brukar äta sallad har nog lagt märke
till att det smugit sig in nya sorters blad i det
gröna: blad med nya former och färger och
framför allt lite mer kryddiga i smaken än i den
gamla vanliga grönsallaten.
— Och mer ska det bli av de här nya primörbladen, berättade blivande primördoktorn,
hortonom Lotta Nordmark, vid kryddsymposiet.
– ”Baby leaves” kallas de ute i världen, men
den svenska benämningen primörblad låter

Genom de korta kulturtiderna, tre till sex
veckor, blir det möjligt att odla flera olika sorter
under säsongen. Några sorter, exempelvis
rucola, kan skördas flera gånger.
Eftersom bladen äts hela är det viktigt att de
inte har skador. Det ökar också hållbarheten.
Täckning med väv, som spänns över metallbågar, skyddar mot vind och regn och ger bra
odlingsbetingelser utan angrepp av skadedjur.
Odlingsförsöken på Alnarp omfattar nu bland
andra spenat, men många andra arter är möjliga,
t.ex. röd senap, grön pepparrot, rucola, rödbetsblast, cikoria, bladkoriander och komatsuna.
Den sistnämnda är en asiatisk grönsak som har
särskilt högt kalciuminnehåll, mer än i mjölk!
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Komatsuna är bara en i en hel rad asiatiska
arter som också börjar finna sig väg till oss.
Just som primörblad går den alldeles utmärkt
att odla här hela sommaren. Men som fullt
utvecklad grönsak går det inte lika bra. Många
av de asiatiska grönsakerna är långdagsväxter
som går i blom när natten är kort.

Bäddarna som används för odlingsförsöken
med primörblad är 1,5 m breda och 20-25 cm
höga. Skörden sker mycket tidigt när plantorna
bara utvecklat några få späda blad.
Efter föredraget bjöds vi på provsmakning av
ett antal olika sorter, vilket utlöste en lång rad
frågor kring denna intressanta nischgröda.

– Det innebär att sådden kan ske först på
sensommaren, förklarade Lotta. Som primörblad däremot kan de odlas utan hänsyn till
dagslängden.

Blåst på konfekten

Socker och choklad på Jan Hedhs vis

Text: Josefine Lärn-Nilsson
Foto: Håkan E Bengtsson
och privata (sid 40 & 41)

Skribent:

Kaeth Gardestedt
Kaeth Gardestedt är matjournalisten som initierade ”Kanelbullens
dag den 4 oktober” när hon var ansvarig för Hembakningsråden i 13 år
samt kiwifrukten till Skandinavien. Dessutom har hon synts i TV med
Jesper Aspegren och Lasse Holmqvist samt arbetat med marknadsföring för livsmedelsindustrin i samband med introduktion av nya ”exotiska” frukter och produkter. Hon är i dag ordförande i Skåneländska
Gastronomiska Akademiens Vänförening sedan 2014.

Myrten
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Blåst på konfekten

Blåst på konfekten

Socker och choklad på Jan Hedhs vis

Presentatör:

Jan Hedh
Jan Hed är utan tvivel Nordens främste bagar- och konditormästare
med bakgrund från anrika Hotel Savoy i Malmö och sedan med erfarenhet och utbildning från världens främsta konditorer. Undervisning och utbildning inom hela området står han för och under senare
tiotal år har han publicerat en storstilad mycket detaljerad bok om
året.
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Socker
Socker är ingen krydda! Det poängterades av
botanikern, apotekaren och kemisten under
förmiddagen. Men — med socker satte Jan Hedh
krydda på några läckra eftermiddagstimmar.

av en fransyska på 1920-talet; dessförinnan
använde man elfenbenspipa och munblåsning.

— Sockret är en bas i det söta köket, slår Jan
Hedh fast, medan han drar luft in i den gyllene
karamellmassa han tidigare kokt till 168° i en
kastrull av oförtent koppar och snabbt svalnat
av i en bytta kallt vatten.

— Det var jobbiga år. Varje dag användes
sockerskulpturer, vilka servisen ibland skramlade sönder i hissen på väg till matsalen. Men
det var lärorika år! Och där, liksom när jag
jobbat på kryssningsfartyg, var man många
i köket. Vi gjorde silikonformar, som vi göt
skulpturerna i, minns Jan och berättar hur han
bl. a skulpterat Frihetsgudinnan.

— Man kan använda olika sockertyper att koka,
dra och blåsa, men jag använder numera mest
vanligt vitt betströsocker.

— Det fanns alltid folk som kunde realisera ens
idéer. Idag har vi sex i kocklandslaget, som kan
tävla internationellt.

Jan visar prov på de olika sockervarianter
han ofta använder i andra sammanhang:
Timoline till glass och tryfflar. Oraffinerat
demararasocker, vilket säljs som mörkt muscovadosocker till konsumenter; med speciell
anissmak. Det ljusa muskovadosockret, något
lite raffinerat, smakar mer som smörkola.
Paketen går runt och vi smakar gärna.

Hårt kokt socker, ”bräckt”
1 kg socker kokas med 400 g vatten. 300 g
glykos tillsätts. Detta är ingredienserna. Sen
är det snabbhet och kreativitet — och massor
av träning! — som behövs. Är sockret hårt
kokt stannar det med en gång. Det skall vara
”bräckt”.

Tränat sen 14 års ålder
Jan Hedh var 14 år när han blåste sin första
staty, en julgran till sin dåvarande flickvän.
Det har blivit många och mer avancerade
sockerskulpturer sedan dess. Flera tävlingsbidrag står i källaren. Jan förvarar dem i
glaskupor för att skydda dem. De har hållit i
25-30 år och är lika fina än.
— Jag minns på Savoy, på 1960-talet, när vi drog
och flätade korgar i karamell. De förvarades i
ett skåp med osläckt kalk i botten. Jan berättar,
medan han blåser luft i en bit karamellmassa
för att forma en svan. Gummiblåsan uppfanns

— Vinsyran i glykosen delar sackaros och
glykos, gör att det blir en smidig karamell. Man
är ute efter syran, och i polkagrisar används
t.ex. ättika, säger Jan, medan svanen växer
fram i hans vana händer och han går över till
att forma rör och sockerspiraler, tunna, tunna,
kring ett metallhandtag, som skall fullända
skulpturen.
Blåslampan är från Clas Olsson; en sådan
måste man ha för att fästa samman figurerna.
— Ser ni hur figurerna glänser, säger Jan, då
han tar en ny bit karamellmassa och för den till
kinden för att kolla perfekt temperatur. Och det
glänser även om Jan. Av yrkesskicklighet. Han
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blåser en tunn, tunn glänsande kula. Just glans
och tunt är viktiga delar i tävlingar.
— I Zürich brukade vi blåsa tunna glödlampor i
socker som vi målade och sålde till en trollkarl.
Publiken var mäkta imponerad när han åt upp
dem på scenen, minns Jan och fortsätter med
att göra rosenblad.

säger Jan, som själv tillhör eliten.
— En gång brände jag sockermassan. Den
blev kolsvart i grytan, lyfte sig rakt upp. Jag
tog chansen och använde massan, vilket
väckte stor förvåning, men ett nytt inslag i
sockerskulpturkonsten föddes med min svarta
staty.

Hoppa fallskärm utan skärm
Prova gärna hemma att blåsa karamell. Använd
ett cigarettmunstycke t.ex. Men var beredd på
att bränna fingrarna — 100°, öppen ugnslucka
— så den hålls varm tills den skall användas.

Jan sätter in bunken i mikron för att ge
chokladen en värmechock. Snabb reaktion från
publiken: ”Det går inte, det kommer att slå
gnistor!” – Säger du det?, svarar Jan och sätter
in bunken en gång till för att bevisa att det
fungerar. Numera. Diskussion utbryter med
slutsats att äldre modeller inte klarar metall,
men också att det hänger på bottnen i ugnen.

— Jag har torra händer, det är en fördel, säger
Jan och berättar om alla nybörjares inlindade
fingrar och brända handskar. Man skall känna
smärta i fingrarna, annars är sockermassan
för kall.

Åter till chokladen, som Jan hällt ut på en
marmorplatta — en av de viktigaste inredningsdetaljerna i köket!

Summerat: Från kastrullen, 168°, snabb
avkylning i kallt vatten, ut på marmorplatta,
c:a 80-90°, dags att börja dra massan.
— Att göra rosenblad är som att hoppa fallskärm utan skärm. Det måste lyckas med en
gång, Ingen tid finns till tvekan, då har tåget
gått. Och det bränns mer att forma täckbladen
med fingrarna än när man blåser figurer, säger
Jan, vars händer vant sig efter c:a 40 års idogt
sockerarbete.
Svart staty
Nya tekniker har utvecklats under de senaste
decennierna. Japanerna är på stark frammarsch
och snart oslagbara i tävlingssammanhang. De
blir alltid 2:a eller 3:a i de stora tävlingarna.
— Ett märkligt folk. De jobbar hela tiden, utan
mat, dryck eller toabesök. Helt otroliga! Men
så finns de finaste konditorerna idag i Japan,

— Förra veckan gjorde vi 18000 tryfflar på Vetekatten i Stockholm, berättar Jan Hedh medan
han rör i en rundbottnad rostfri bunke med
smält choklad, som ett av många bevis på vilken
viktig roll choklad nu spelar i konditorernas
verksamhet. Chokladavsmakningar har ju
också kommit på modet.

Jan Hedh med en ros av socker
Choklad laddar batterierna
Choklad är perfekt som smaksättare i matlagning. Den innehåller många nyttigheter,
t.ex. antioxidanter som skyddar mot hjärt- och
kärlsjukdomar. Choklad ger en näringskick. Det
lärde sig Fernando Cortez av aztekerna redan
på 1520-talet. Genom att tugga kakaobönor
orkade hans soldater med längre dagsritter.
Choklad, som ord, härstammar från Mayafolkets xocolatl (”bittert vatten”), en dryck
av kakaobönor, chili och andra kryddor. Choklad är benämningen på den rena produkten från
kakaobönan. Med tillsatser är benämningen
pralin.
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– Jag förstår inte varför vi i Sverige envisas
med att använda kakaopulver. Jo, i bakning
och enklare matlagning går det bra. Men det
är en ändring på gång. Riktig choklad, minst
50% kakao, som man smälter ger en helt annan
smakupplevelse!

En ny chokladkaka skickas runt. Vi bryter en
ruta, doftar och låter den långsamt smälta i
munnen. Mmm, apelsinsmak. 64% kakaohalt.
– Nu skall ni få smaka en höjdare, Chuao, som
är lite syrlig. Min egen favorit. Det är som med
vin, man skall smaka sig fram till sina egna
favoriter. Sen väljer man beroende på vad man
skall använda chokladen till.
Jan pratar och arbetar samtidigt ut chokladmassan han smält till en tunn platta med hjälp
av en målarspatel. Rullar så ihop den till tunna
cigarrer. Med fingerfärdighet och degskrapa
formas fjärilar. Publiken inbjuds att försöka
medan Kenneth Ingelson, känd kock, får i
uppdrag att vispa 5 dl grädde.
– Han är en duktig kock, han vet att vispa den
lagom lätt, inte för hårt, kommenterar Jan och
blandar den vispade grädden med 200 g mörk
choklad som värmts till 55°. Vispar ihop. Och
så en liten kick i mikron, full effekt, för slutlig
glans. Måttrelation: cirka 50% choklad till
gräddmängden.

Jan låter oss nu smaka Valrhonas choklad, som
vi först skall lukta på. Sen skall den långsamt
smälta i munnen. Smaken skall svälla ut i
smaklökarna.
– När man bryter chokladen liksom smäller
det om den. Om man biter, så sväljer man
innan man hinner uppleva aromen, som skiljer
sig hos olika varianter. Beroende dels på var
kakaon är odlad, dels om man tillsatt vanilj
eller råsocker.
Kakaofrukt
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– Chokladmousse skall glida på tungan. Dess
utseende är avslöjande i tävlingar. Man gör ett
snitt i tårtan och ytan avslöjar kvaliteten på den
tävlandes skicklighet.
På fråga från publiken om ägg i mousse svarar
Jan:
– Äggulan innehåller lecitin och fett och ger
smörig, lite bubblig mousse. Så det beror på
vad du vill ha.
Jan har på senare tid blivit känd som kocken(!)
med choklad i matlagningen. Med specialmenyer har han gästspelat på restauranger från
Umeå i norr till Ystad i söder.

Mayansk teckning av kakaoträdet

– Harfilé med mörk chokladsås är en klassiker,
känd sen 1600-talet. Mixa vit choklad med
basilika – det blir läckert illgrönt och härligt
delikat! Montera ner mörk choklad i svartsoppan
till gåsen, ca 10%; syran i chokladen lyfter till
nya upplevelser! Jan är lyrisk i sin beskrivning
medan han handleder chokladfjärilsskapande
publik. Och säger plötsligt:
– Använd inte den höghaltiga chokladen i
gamla recept!

År 2002 var det 500 årsjubileum av kakaons
införande i Europa. Jan var med och festade
och frestades att suga på cigarr till choklad
och rom.
– Det var en läcker upplevelse även för en
ickerökare!
Av helt annan choklad var det som Marabou
skänkte bort: tre ton till chokladfestivalen i
Stockholm. Bearbetad till praliner, härliga i
sin art.

Tillverkarna köper kakaomassa på världsmarknaden och förfinar den sedan till praliner
och tryfflar genom olika tillsatser.
– När jag arbetade i Schweiz hade vi ett rör till
kakaofabriken och tankade av så mycket massa
vi behövde åt gången. Råsocker är nödvändigt
vid pralintillverkning, och själv tycker jag att

vanilj är en viktig krydda i chokladhanteringen,
säger Jan Hedh och avslutar sessionen med en
bekännelse:
– När jag är trött, tar jag en bit choklad, låter
den smälta sakta i munnen och vips, det är
som att sticka i kontakten, batterierna är
laddade och man kan fortsätta ett bra tag till.
Text: Kaeth Gardestedt
Foto: Håkan E Bengtsson
och privat (sid 47)

Kakao har länge varit en stor och viktig handelsvara. Tre olika sorter finns på marknaden:
• Criollo, som anses vara den bästa kakaon
i alla avseenden. Den kan liknas vid
vinvärldens Grand Cru och har en len smak
med lite beska.
• Forastero ger stora skördar och är den vanligaste varianten. Den har en dominerande
bitterhet i smaken.
• Trinitario är en blandning av Criollo och
Forastero.
Ursprungligen kom kakaobönorna från de
tropiska regnskogarna i Syd- och Mellanamerika,
men har spridits av kolonialmakterna till andra
länder. Idag får vi mycket kakao från Afrika,
där man kan skörda i princip hela året.
– Kakaobönorna, som egentligen är kärnor
inne i ca 20 cm långa frukter från kakaoträdet,
påminner i form och färg om mandlar. Efter
3-6 dygns jäsning delar sig kakaobönan,
berättar Jan, vars kakaointresse väcktes vid
besök på odlingar i Karibien. – Därefter är det
dags för rostning och krossning av bönorna.
Massan värms så att kakaomassan skiljs
från kakaosmöret, vilka båda används vid
tillverkningen av choklad.
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Sockerrör
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Så, nu är vi i Indien!

Så, nu är vi i Indien!

Skribent:

Presentatör:

Agneta Weiland

Ulf Griwell

Indiska kök & kryddor

Agneta Weiland är faktaskribent med med inriktning på mat och
dryck med bl.a. ICA-förlaget som uppdragsgivare – t.ex. kokböcker
som Amerikas bästa mat och Mat med smak. Utbildningsansvarig för
fakta- och kommersiellt skrivande på Berghs skola i Stockholm. Föreläsare på bl.a. universiteten i Lund, Stockholm, Jönköping samt ett
stort antal företag som ASEA, Frigosandia, Findus, ICA.
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Indiska kök & kryddor

Ulf Griwell är kock med rötterna från Röstånga Gästis och har vidareutbildat sig till livsmedelstekniker och marknadsekonom. 20 år på
Procordia i Eslöv som produktutvecklare, teknisk chef och industriförsäljare samt 23 år på Lyckeby Culinar som bla utvecklingdirektör.
(I bakgrunden kocken Roland Persson, Culinar).
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Så, nu är vi i Indien!
Sällsamma dofter mötte oss redan vid
ytterdörren. Vi är cirka nittio förväntansfulla,
som har bänkat oss i gamla aulan för
seminariet ”Indiska kök och kryddor”. Vi
lagar indiskt och botaniserar kring en garam
masala.

tillbehör serveras ris, ofta bröd, t.ex. det tunna
naan-brödet, som bakas på tandoriugnens
insida, och en raita, som är en svalkande sås
baserad på yoghurt.
Vi ska få se nyckelmomenten i en klassisk
meny: tandori chicken, lammcurry, linsgryta,
champinjon- och lökcurry samt raita. Eftersom
vissa moment kräver mer än ett dygns
tillagningstid har Ulf och Roland, liksom
kockarna i TV, gjort förberedelser för att klara
showen på tilldelad programtid.

Längst fram tronar en spis med stora löftesrika
grytor. På långborden på ömse sidor samsas
en extraspis, skärbrädor, bleck, skålar med
olika ingredienser, knivar och burkar med
hemlighetsfullt innehåll. Bakom alltsammans
samsas Culinars forskningsdirektör Ulf Griwell
och hans assistent Roland Persson, från
Culinars utvecklingsavdelning. De har jobbat
med förberedelser hela förmiddagen.

Med en simultanbegåvning av nästan kvinnliga
mått lagar, rör, marinerar och kryddar Ulf,
medan han med jämna mellanrum kommenderar fram olika ingredienser (väldigt ofta
vitlök). Samtidigt berättar han om kryddornas
natur, den värld där de produceras och den
gåtfulla garam masalans sammansättning.

Med en magisk gest fäster Ulf ett vackert rött
kastmärke mellan ögonbrynen på seminariets
moderator Eva Tornberg.
— Så, nu är vi i Indien, förklarar han bestämt.
Och de gröna trädstammarna på fonddraperiet
liksom skälver till och får liv.

De minuter som spisen klarar sig själv, byter
han snabbt sleven mot en tung, extralång
pekpinne för att med bilder ur kryddornas
vardagsverklighet verifiera detaljer i det han
säger. Till exempel det här:

Det finns många indiska kök. Liksom i t.ex. Kina
är maten kryddstarkast i söder och mildare i
norr. Medan ris är basen i söder, bildar spannmål
basen i norr. Medan lamm och kyckling är
den vanligaste huvudingrediensen i inlandet,
är fisk ett viktigt inslag längs kusterna o.s.v.

Peppar (Piper nigrum) är världens mest
använda krydda. Pepparbusken slingrar på ett
värdträd som ger både stöd och skugga. De
långa bärklasarna skördas för hand med hjälp
av enkla bambustegar. De gröna bären, inlagda
i saltlag eller frystorkade, blir grönpeppar. De
som får sitta kvar något längre skördas, läggs
till tork med fruktkött och allt på presenningar
direkt på marken och handtröskas sedan från
stjälkarna och blir svartpeppar. Vitpepparn är
kärnorna i de mogna bären, som lagts i lake,
befriats från fruktkött och torkats.

— Men, som ni vet, säger Ulf diplomatiskt,
ingår tre slags rätter i en indisk måltid. Det är
en tandorirätt, lagad i tandoriugn (den som
ser ut som en stor lerkruka med eld i botten),
en curry, d.v.s. en rätt av oftast kött, fisk eller
kyckling tillagad i en sås, och en vegetarisk
rätt, baserad på t.ex. linser eller bönor. Som
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Garam masala (betoning på första stavelsen)
är en kryddblandning som finns över hela
Indien, och vars ofta hemliga recept växlar
med landsända, bruk och familjetradition. De
vanligaste grundkryddorna är svartpeppar,
kardemumma, muskotnöt, spiskummin,
nejlika och kanel, allt torrostat och malet. Om
var och en av dem och flera andra hinner Ulf
berätta utan att försumma sin kocksyssla.

Muskotnöt är kärnan i det ständigt gröna
muskotträdets (Myristica fragrans) stenfrukter.
Muskotblomman är det vackert röda fröhyllet,
som sitter runt den bruna nöten.

Kardemumma (Elettaria cardamomum) är
fröna av en ettårig liljeväxt med flera meter
höga blad och oansenliga vita blommor på
korta stänglar strax ovan marken. Kapslarna
skördas, torkas långsamt i särskilda torkrum
i temperatur upp till 60 grader och sorteras
därefter för hand i olika kvaliteter. De säljs
antingen malda eller i hela kapslar.

Kanel är den torkade barken från något av de två
kanelträden Cinnamonum cassia (cassiakanel)
eller Cinnamonum ceylanicum (äkta kanel).
Den äkta är enkelt hoprullad, cassian, som är
den vanligaste och den vi hittar här hemma,
rullar ihop sig från två håll till en ”dubbelrulle”.

Kryddnejlika är de torkade blomknopparna från
det likaledes ständigt gröna kryddnejliketrädet
(Eugenia aromatica). Den har liksom många
andra kryddor även medicinsk användning.

Ingefära (Zingiber officinalis) är släkt med
gurkmeja (Curcuma longa). Av båda används
roten, som får soltorka på marken, befrias för
hand från trådrötter och sedan rökes med svavel
för att färgen ska förstärkas och bakterierna
avlivas. Gurkmeja används främst för sin gula
färg. Ingefäran med sin karaktäristiska smak
förknippas ofta med det kinesiska köket men
används också mycket i Indien.

Spiskummin (Cuminum cyminum), en av det
indiska kökets karaktärskryddor, är fröna av
en ettårig flockblommig ört. Den tillhör samma
familj men är bara på håll släkt med vår vanliga
kummin (Carum carvi). Smak och doft är så
olika att de definitivt inte kan ersätta varandra.

Curryblad är blad från curryträdet (Chalcas
koenigii). De torkade bladen är en huvudingrediens i den kryddblandning som kallas curry.
Curry däremot är ingen krydda. Det är ett ord
som i sig själv betyder blandning. I Indien
betyder det en rätt av kött eller grönsaker
anrättade i en sås. Här i Västeuropa är det en
kryddblandning, vari ingår bl.a. gurkmeja och
just curryblad.
Seminariet ger oss också glimtar ur kryddhandlandets äventyrliga värld. Ulf ger inblickar
i det vietnamesiska bankväsendet.

Kryddnejlika
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Recept

– Det är så bräckligt att pepparhandlarna hellre
förvarar sina pengar i svarta sopsäckar i garaget
än på banken. Vid affärer i dessa trakter är
det för övrigt lämpligt att medföra en sjal eller
större näsduk vid affärer. När pengar ska byta
ägare, lägger man detta tygstycke över både
sin egen och mottagarens hand, så att ingen
utomstående i onödan ska vara underrättad
om summans storlek.
Vid pepparköp på Borneo används andra
metoder. Här har Ulf varit i kontakt med
huvudjägare men klarat sig välbehållen tack
vare praktisk frånvaro av det, varmed ett gott
huvud kan hängas upp till allmänt beskådande.
Medan dofterna från spisen tätnar skickas små
fina träskrin med garam masalakryddorna
omkring för att ge ännu en dimension åt vår
upplevelse.
De färdiga rätterna dukas efterhand fram till
en läcker buffé. Ulf och Roland bjuder till
bords. Trots den förnämliga lunch vi har ätit
för mycket av bara ett par timmar tidigare,
griper vi oss ivrigt an allt detta kryddstarka och
väldoftande. Vi låter oss väl smaka och känner
oss särskilt nöjda med vårt seminarieval. Med
oss ut i Alnarpsparken får vi en gurkmejegul
låda med kryddburkar för att genast ha
möjlighet att omsätta våra nya kunskaper i
egen köksverklighet.

Malabar Mutton Curry
(Lammcurry med lök och kokos)
4 - 6 portioner

4. Hetta under tiden upp oljan i en kastrull
och fräs kardemumma, kanel, fänkål och nejlika någon minut på medelvärme. Tillsätt lök,
grön chili, ingefära, vitlök och curryblad. Låt
fräsa utan att ta färg tills löken är mjuk.

Med mycket smak och doft från många av
kryddhyllans burkar. Curryn skall vara mediumtjock och gulbrun i färgen.

5. Tillsätt chilipulver, koriander, resten av
gurkmejan, kokosmjölken samt, om det behövs, lite vatten.

1 kg benfritt lammkött
1 tsk gurkmeja
2 dl rapsolja (eller annan olja)
2-3 tsk malen kardemumma
2-3 tsk malen kanel
2-3 msk malen fänkål eller 1 msk fänkålsfrön
2-3 tsk malen nejlika
4-5 medelstora gula lökar, skalade, skivade
1-2 gröna chilifrukter, urkärnade, strimlade
1-2 tsk riven färsk ingefära
1-2 vitlöksklyftor, krossade
10-12 curryblad
1 tsk chilipulver (kryddblandning)
3 tsk malen koriander
2 burkar kokosmjölk
1-2 röda chilifrukter, urkärnade, finhackade
1 tsk Colmans senap
salt efter smak

6. Lägg i lammet, blanda och låt koka c:a 1/2
timme eller tills köttet är mört.

1. Putsa köttet rent från hinnor och onödigt
fett och skär det i tärningar som till kalops.
2. Blanchera köttet (koka upp det i vatten och
låt koka häftigt någon minut) och spola av så
att skummet försvinner.
3. Häll på nytt vatten så att det precis täcker
köttet och sätt till halva mängden gurkmeja.
Koka upp och låt köttet koka på låg värme under lock c:a 1 timme.

Torkade blomknoppar av kryddnejlika
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7. Ge en slutlig studs med röd chili och senap
(sätt till i omgångar och smaka av emellan)
samt smaka av med salt och eventuellt mer av
kryddorna till personlig hetta och smak. Servera med kokt ris, gärna en grönsaksrätt och
raita.
Bockhornsklöver

Tandoori chicken
6 portioner
Den här rätten måste du förbereda dagen innan. Bäst resultat får du i varmluftsugn, vars
värme mest liknar tandooriugnens hetta. Fettet putsar du bort för att det inte ska fatta eld
och bränna kycklingen. En klassisk tandoori
chicken är alltid röd.
1 kg kycklingfilé (lår eller bröst)
Marinad 1
2 citroner
1 msk salt
1 msk röd chilipasta		
1 msk malen ingefära eller 1-2 msk riven färsk
1 msk vitlökspulver eller 3-4 vitlöksklyftor
Marinad 2
1 liter naturell yoghurt, 3 % fetthalt
2 msk olja, t.ex. rapsolja
1 msk garam masala (indisk kryddblandning)
1 msk röd chilipasta		
1 msk ingefärspasta
1 msk vitlökspasta
2-3 msk bockhornsfrö
några droppar röd hushållsfärg
lite olja till långpannan
1. Häll yoghurten till marinad 2 genom ett melittafilter och låt stå och rinna av ca 1 timme.
Slå bort vätskan.
2. Putsa bort allt fett från kycklingfiléerna.
Dela bröstfiléerna i några bitar.
3. Blanda alla ingredienserna till marinad 1 i
en skål. Lägg i kycklingbitarna och blanda om
ordentligt så att kryddorna kommer åt överallt. Låt stå i kyl i 30 minuter.
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4. Rör samman den avrunna yoghurten med
övriga ingredienser i marinad 2 till en slät,
klumpfri blandning. Ta upp kycklingbitarna
ur marinad 1, och lägg dem i yoghurtblandningen. Blanda om så att de täcks. Låt stå i kyl
över natten.
5. Sätt ugnen (helst varmluftsugn) på högsta
värme. Ta upp filéerna ur marinaden och låt
dem rinna av. Låt lite av marinaden vara kvar.
Lägg filéerna i en smord långpanna. Stek i ugn
i 15-20 minuter så att kycklingen blir genomstekt men inte torr.
Servera med ris, en raita och gärna någon av
grönsaksrätterna.

Kheere Ka Raita
(Yoghurt med gurka och mynta)
10 - 12 portioner

Mushroom & Peas Curry
(Champinjon- och ärtcurry)
10 - 12 portioner

Dal
(Indisk linsgryta)
6 - 8 portioner

Raita är ett klassiskt tillbehör till indisk mat.
Dess uppgift är att svalka hettan i andra rätter.
Här får du ett förslag till en traditionell kryddning. Det finns inga regler för hur kryddningen ska vara, så använd din egen fantasi och
det du har i kryddhyllan.

1 kg champinjoner
1 dl rapsolja
3 stora gula lökar, skalade och skivade
1 tsk gurkmeja
1 tsk malen kummin
1 msk krossad vitlök
1 msk malen koriander
1 tsk senapsfrö, stötta i mortel
1 msk chilipulver (kryddblandning)
3 burkar (à 400 g) krossade tomater
färska korianderblad

Den här kryddoftande linsgrytan måste du
förbereda dagen innan. Och dessutom låta
den puttra drygt 4 timmar den dag du ska servera den. Ät den som vegetarisk ensamrätt eller servera den t.ex. till tandoorikyckling.

6 dl matlagningsyoghurt
1 stor slanggurka		
1 msk spiskumminfrö
1 knippa färsk mynta
1 krm chilipeppar
1 tsk salt
1 krm malen svartpeppar
Skala gurkan och klyv den på längden, skrapa
ur kärnorna med sked och strimla köttet.
2. Rosta spiskumminfröna några minuter i
het torr stekpanna och stöt dem i mortel. Finhacka den färska myntan. Spara några blad
till garnering.
3. Vispa yoghurten lätt så att den blir slät och
krämig. Blanda ner samtliga kryddor och saltet. Smaka eventuellt av med mera kryddor
och salt, så att du får raitan som du vill ha den.
4. Låt raitan stå en stund i kyl före servering
så att smak och arom utvecklas.
Garnera gärna med hel mynta och lite malen
svartpeppar och chili på toppen.

drygt 3 dl svarta (eller gröna) linser
knappt 1 liter vatten
50 gr smör
1/2 msk ingefärspasta		
1/2 msk vitlökspasta
1 msk röd chilipasta
knappt 2 msk Kockens/Knorrs garam masala
(indisk kryddblandning)
knappt 1 msk malen muskotblomma
1 tsk salt
5 dl vispgrädde
1 dl tomatpuré

1 tsk malen ingefära
1 msk salt
3 dl vispgrädde
600-800 g gröna ärter, frysta eller på burk
1. Skölj och dela champinjonerna i bitar. Fräs
dem på måttlig värme i lite av oljan och häll
bort vätskan.

1. Blötlägg linserna i vatten över natten.
2. Fräs gurkmeja, kummin, vitlök, koriander,
senapsfrö och chilipulver i resten av oljan.

2. Slå bort blötläggningsvattnet och koka linserna i vatten med alla ingredienser utom
grädden och tomatpurén på låg värme i c:a 2
timmar.

3. Tillsätt löken och sautera (småkoka) på
svag värme tills den mjuknar.

3. Tillsätt tomatpurén, rör om och koka i ytterligare ca 1 timme.

4. Tillsätt först champinjonerna och sedan
tomater, färsk koriander (cilantro), ingefära,
salt och vispgrädde.

4. Tillsätt grädden, rör om och koka 1/2-1 timme. Grytan är färdig när den börjat tjockna
utan att linserna har mosat sig. Smaka eventuellt av med mer salt och kryddor.

5. Rör om och låt koka i ca 1/2timme. Låt ärterna koka med de sista 10 minuterna. Smaka
av med salt och eventuellt mer chili.

Här rör kocken Roland Persson i de
doftande grytorna!
(I bakgrunden Eva Tornberg).

Text: Agneta Weiland
Foto: Håkan E Bengtsson
och privat (sid 54)
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