
SKÅNSK ÄPPLEKAKA

Recept och historik kring en traditionell dessert med 
många varianter

Skåneländska Gastronomiska Akademien



2

© Skåneländska Gastronomiska Akademien och författarna
ISBN 978-91-637-7100-2

Utgiven av Skåneländska Gastronomiska Akademien 2014
www.skga.se

Layout och sättning: Kimmo Rumpunen

Fotografier: Klas Andersson (sid. 7), Håkan E Bengtsson, Bengtssonmedia (om-
slag, sid. 6, 13–21), Marie Jonasson Schmidt (sid. 26), Reimar Schmidt (sid. 22), 
Kimmo Rumpunen (sid. 22–26, 28–34), Kristina Rumpunen (sid. 27)



SKÅNSK ÄPPLEKAKA

Recept och historik kring en traditionell dessert med 
många varianter

Skåneländska Gastronomiska Akademien



4



Innehåll

Förord 6

Jan Hedh: Mårtenstid och Skånsk äpplekaka 7

Brösarps Gästgifveri & Spa 13

Grand Hotel i Lund 14

Grand Hôtel Mölle 15

Hammenhögs Gästgivaregård 16

Karlaby Kro 17

Margretetorps Gästgifvaregård 18

Salt & Brygga 19

Vellinge Gästis 20

Årstiderna 21

Marie Jonasson Schmidt: Äpplepaj och äpplekaka –                
en lång och läcker historia 22

Kimmo Rumpunen: Äpplet i Skåneland 27

Kontaktuppgifter till medverkande restauranger 35



6

Förord
I november 2013 höll Skåneländ-
ska Gastronomiska Akademien ett 
minisymposium kring den skånska 
äpplekakan med mål att visa på olika 
möjligheter att inom ramen för den 
traditionella desserten utveckla va-
rianter av hög gastronomisk kvalitet, 
och introducerade samtidigt ”Äpp-
lekakans dag”. Till symposiet inbjöds 
kvalificerade restauratörer i Skåne-
land att medverka. Symposiet inleddes 
med några kortare föredrag kring den 
skånska äpplekakan och dess tillbehör 
samt kring äpplet i Skåneland varefter 
samtliga äpplekakebidrag presentera-
des och provsmakades.

I denna skrift kan du läsa och lära 
mer om både skånsk äpplekaka och 
skåneländska äpplen. Du hittar dessut-
om recept till alla de olika varianterna 
på skånsk äpplekaka som presentera-
des på symposiet och också några ut-
valda historiska recept. Låt nu texter-
na och recepten inspirera dig att både 
laga äpplekaka och besöka de ställen 
där den serveras! På så sätt hålls tra-
ditionen med den skånska äpplekakan 
levande samtidigt som både kropp 
och själ berikas.

Stort tack till Sparbanksstiftelsen 
Färs och Frosta för bidrag som möj-
liggjorde symposiet och denna skrifts 
sammanställning!

Per-Olof Hegg och Kimmo Rumpunen
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Mårtenstid och Skånsk 
äpplekaka
Av konditor- och bagarmästare Jan 
Hedh – några personliga reflektioner.

November i Skåne. Tung himmel, grå da-
gar som tidigt mörknar mot kväll. Okto-
bers färgprakt är förbi och färgerna nu 
är grönt och brunt. Då stundar det mot 
mårtenstider, mot mårtensafton, som 
inträffar den tionde november. Gässen 
har ätit sig stinna på havre, för att sedan 
möta sitt öde i gryningen en november 
dag – då mister de livet för att bestå hu-
vudrätten till mårtensaftons festsupé.

När jag växte upp på 50- och 60 talet 
var mårtensfirande en självklarhet i 
min familj. Jag minns när man hämtade 
gåsen på saluhallen på Lilla torg och 
det hängde fullt av gäss och ankor i 

butiken fästade med ett snöre genom 
näsborrarna.

Äkta gåsblod tappat på flaskor 
fanns att inhandla och extra krås till 
att göra svartsoppa på, liksom lutfisk, 
som också serverades i vissa familjer 
innan gåsen, med skånsk senapssås 
till. Rökt gåsbröst och gåsleverpastej 
fanns också att köpa.

Rimmad gås kunde man beställa 
som sedan kokades med grönsaker 
och fick kallna i sitt spad. Sprängd gås 
serverades ofta kall med glaserade 
grönsaker och brysselkål och röd-
kål samt potatismos och pepparots-
grädde. Fantastiskt gott tycker jag! Vi 
serverade det på julbordet också på 
Savoy Hotel minns jag, och även stekt 
rimmad gås.

Min mamma köpte oftast färdig 
svartsoppa på ett litet hem-charkuteri 
på Mariedalsvägen i Malmö. De hade 
också god hemlagad gåsleverkorv som 
var fylld i halsskinnet och var smak-
satt med bland annat mejram och rus-
sin. Samt korvkaka med gåslever som 
många serverade till svartsoppan.

Mamma köpte också alltid en limpa 
vörtbröd i saluhallen, för det bakade 
man alltid till Mårten i Malmö. Det var 
en försmak på vad julen hade att er-
bjuda. Många i Skåne kallade Mårtens-
afton för lille julafton. På den tiden var 
det alltid skållat saftigt vörtbröd och 
inte dessa uppblåsta industrivörtbröd 
som svämmar över i butikerna idag. 
Till den serverade man en tjock ski-
va bigat, riktig kalvsylta, med inlagda 
rödbetor ovanpå – kan det bli godare.

Konditorierna var fulla av petit-
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chou gäss som var fyllda med hal-
lonsylt och vaniljkräm, och toppade 
med vispad grädde. Vingarna stacks in 
vid sidorna och en hals av petit-chou 
stacks ner i bakelsen. Det hela pudra-
des med florsocker. Gässen stod där 
nästan förnäma i diskarna med sträck-
ta halsar. Det bakades i 3 veckor innan 
Mårten och 2 veckor efter. Gässen är 
fortfarande populära i Skåne!
Jag minns själv när vi bakade hundra-
tals sådana till mårtensafton, speciellt 
på Conditori Lundagård. Där såldes 
också mycket marsipangäss till mår-
ten, både s.k stekta gäss och häng-
ande gäss efter slakt som formades 
i svavelformar. De stekta gässen 
karamelliserades med en gaslåga så 
att marsipanen såg stekt ut. Många 
konditorier bakade skånsk äpplekaka 
och äppletårta med maräng, som var 
specialitet på gamla anrika Conditori 
Lundagård.

Många familjer i Lund beställde 
också frusen pudding med spunnet 
socker som dessert efter gåsen. Ovan-
på placerade vi pileträd i choklad med 
en målad skånelänga av marsipan och 
omgärdat med små marsipangäss. Min 
gode vän konditorimästare Calle Wi-
dell har berättat att på anrika Brauns 
Conditori i Malmö så skyltade man 
alltid med äpplekaka och marsipangäss 
och petit-chou gäss samt med frusen 
pudding med spunnet socker och gäss 
och pileträd av marsipan och choklad. 
Calle berättade att han kunde ha fle-
ra hundra beställda till mårtensafton 
som dessert efter gåsen.

Frusen pudding, glasspudding, har 

fallit i glömska, tyvärr eftersom det är 
en mycket god dessert som består av 
olika sorters fruktgrädde som varvas 
med likördränkta biskvier och syltad 
frukt och fryses sedan ned.

Olika konditorier hade sina egna 
frusna puddingar. Conditori Lunda-
gårds bestod av apelsingrädde med 
syltad frukt och biskvier och be-
römda Conditori Brauns på Gustav 
Adolfs Torg fodrade sin form med 
jordgubbsgrädde och fyllde den med 
nougatgrädde och syltade frukter och 
biskvier. Båda var mycket goda och 
populära.

Äpplekakan bakade alltid min 
mamma själv och äpplena till detta 
inlöptes alltid på Kiviks äpplebutik på 
Storgatan i Malmö. ’Cox’s Orange’ var 
de enda mamma skulle ha till sin äpp-
lekaka och jag kan inte annat än in-
stämma. Mamma var uppvuxen bland 
äpple i Rörum och hade flera släk-
tingar som var äppleodlare på Öster-
len. Mamma köpte alltid Mellbykavring 
som skulle rivas till äpplekakan, ingen 
annan kavring dög tyckte min mamma 
Kerstin, som var fotograf men hade 
stort intresse att laga riktigt god mat.

Mamma läste alltid recept och 
sparade recept och lagade riktigt tra-
ditionell skånsk mat, som hon hade 
fått lära sig av en prästfru i Tomelilla 
när hon arbetade som hushållshjälp i 
prästgården när hon var ung. 

Mårtensafton var en viktig dag 
hemma hos oss, och lukten och ösan-
det av gåsen spred sig i köket. Lukten 
av rödkål och nypasserat äpplemos 
doftade i hela huset. Mamma servera-
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de också alltid kokta äppelhalvor med 
svart vinbärsgelé till gåsasteken, och 
stekte små kulpotatis som pudrades 
med finhackad persilja. Den viktiga så-
sen till gåsen smaksattes med madeira 
och svart vinbärsgelé och äppelspad 
och lite katrinplommonspad till an-
genäm sötma. Den fick inte vara för 
tunn.

Gott rödvin av märket Bourgogne 
i glasen till de vuxna och Tomelilla 
svagdricka till oss barn. Under mål-
tiden såg man alltid fram emot den 
ljumma äpplekakan och den iskalla va-
niljsåsen full av svarta prickar av äkta 
vanilj. I matsalen lyste ljusen på bordet 
och stärkta linneservetter fanns också 
på bordet. De vackra putsade glasen 
och de nypolerade silverbesticken var 
viktiga.   

När jag var arton år började jag 
som Commis Pâtissier på konditoriet 
på Savoy Hotell i Malmö. Det var myck-
et förberedelser i både kök, kallskänk 
och i konditoriet. Rödkål marinerades 
och kokades och Pommes Parisien-
ne blancherades och gåshalsskinnet 
fylldes med gåsleverkorvsmassa och 
syddes samman. De fick inte vara för 
välfyllda för då sprack korven när den 
skulle pocheras i ljus gåsbuljong och 
lök och äpple. Jag minns att köksmäs-
tare Einar Pettersson var en fantastisk 
köksmästare med roliga och mustiga 
kommentarer, vi kom alltid bra över-
ens.

Krås skulle rensas och kokas på 
soppspisen. Äpplehalvor skulle poche-
ras och fyllas med svartvinbärsgelé.  
Kallskänkorna kokade och passerade 

äpplemos som skulle serveras till gå-
sen. I konditoriet kokade vi äpplekom-
pott och vaniljsås till äpplekakan. Vi 
rostade brödsmulorna i smör och ba-
kade äpplekakorna i smorda tårtring-
ar. I botten hade vi alltid en supertunn 
mördegsbotten för att vi skulle kunna 
skära snygga bitar äpplekaka som inte 
ramlade sönder på tallriken. Vi använ-
de alltid en träslev istället för en visp 
när vi värmde upp vaniljsåsen till s.k. 
rosprov (85°C). Det gör att vaniljså-
sen blir krämigare i konsistensen än 
när man använder visp. Vi gjorde små 
dekorationer till borden i blåst och 
dragen karamell med gäss och pileträd 
som placerades ut på borden.

Dekorationerna förvarade vi 
under mårtensfirandet i skåp med 
osläckt kalk så att vi kunde använda 
dem flera gånger.

Svartsoppan skulle göras en vecka 
innan mårtensafton och gäss skulle 
gnidas med salt och salpeter, och ma-
rinera till nästa dag. Saltlag med salpe-
ter och socker koktes och fick kallna. 
De marinerade gässen skulle sedan 
efter några dagar bli till sprängd gås. 
Sprängd gås var också populärt då, vil-
ket man inte ser så ofta på menyn idag.

Akademiledamoten Köksmäs-
tare Helmut Prössel serverade alltid 
sprängd gås när han var gästgivare på 
Skanörs Gästis. Den godaste gås jag 
någonsin ätit var hos Helmut på Ska-
nörs Gästis, med riktigt knaprigt skinn 
och saftiga krispiga lår och rätt syra 
och sötma på rödkålen. Intensiv härlig 
sås med rund, riktig gås-smak. Hatten 
av för Helmut Prössel och hans gås 
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och fantastiska svartsoppa.
Bönderna skulle alltid ha risgryns-

gröt som dessert och i vissa hem 
serverades spettkaka med glass och 
fruktsallad. Men för en riktig skåning 
är det bara skånsk äppelkaka som är 
det rätta. Själv tyckte jag bäst om äp-
pelkaka med vaniljsås på mårtensafton 
när jag var barn. Vaniljen var oftast från 
Madagaskar och kallades för Bourbon-
vanilj. Den inhandlades på Nyströms 
speceriaffär på Gustav Adolfs Torg på 
hörnan vid Engelbrektsgatan. Jag minns 
dessa aftnar som något fantastiskt var-
je höst hemma hos mamma och pappa 
och mormor och andra släktingar. Till 
kaffet efteråt bjöds det alltid på äkta 
skånsk spettekaka. Mamma inhandlade 
den alltid på Jeppsons spettkaksbageri 
vid Värnhemstorget i Malmö.

Alla moderna tolkningar av äp-
pelkaka som jag blivit bjuden på olika 
gåsmiddagar tycker jag inte passar. 
Man brukar säga att äpplekaka är så 
mäktig, och visst är den det, men var-
för inte servera en mindre portion is-
tället, så har man löst problemet. Nu 
till vaniljsåsen och äpplekakan!

Vanilj
Vanilj är dessertmakarens och 
konditorns viktigaste krydda. Använd 
helst Tahitivanilj eller vanilj från Ma-
dagaskar, som kallas Bourbonvanilj. 
Bourbonvaniljen är den s.k. klassiska 
vaniljen, men Tahitivaniljen är något 
större och sötare och rundare i sma-
ken. Till vissa recept passar Bourbon-
vanilj bäst och till andra Tahitivanilj. 

Mexikansk vanilj är kryddig och god 
och passar också bra till vaniljsås. Per-
sonligen tycker jag att vaniljsås och 
glass med Tahitivanilj smakar bäst.

Recept på Vaniljsås
(klassisk Crème Anglaise)

500 g vispgrädde, 40% fett
500 g standard mjölk 3% fett
1 tjock Tahitivaniljstång eller 2 Bourbon-
vaniljstänger
240 g äggulor, ca 12 st
250 g strösocker

Gör så här:
• Dela vaniljstängerna på längden och 
skrapa ur dem med hjälp av en kniv.
• Koka upp mjölk och grädde med va-
niljstängerna och vaniljfröna.
• Tag kastrullen av spisen och sätt på 
ett lock och låt stå i 15 minuter att 
dra åt sig vaniljsmaken.
• Vispa upp äggulor och socker och 
slå över den varma gräddblandningen 
och värm upp alltsammans till 85°C 
eller gör ett s.k. rosprov (man doppar 
en slev i såsen och blåser på den, är 
den tillräckligt uppvärmd så blir det 
ett rosliknande mönster på sleven).
• Sila vaniljsåsen genom en chinoise 
och kyl den så snabbt som möjligt.
• Förvara i kyl tills nästa dag. Passera 
den genom en silduk innan den sere-
ras.

Tips:
Det är viktigt att se till att temperatu-
ren är den rätta (85°C). Blir den 82°C 
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blir vaniljsåsen för tunn och vattnig. 
Blir den 87°C så skär sig vaniljsåsen 
och blir oduglig att äta. Koka alltid va-
niljsåsen dagen innan och låt den svälla 
över natten så blir den krämigare och 
godare. Hållbarheten är ca 3 dagar i en 
kyl vid 4°C.

Skånsk äpplekaka
Den s.k. skånska äpplekakan med äpp-
lemos och rivebröd är föga skånsk 
till sitt ursprung utan nämns första 
gången i Cajsa Vargs kokbok. Äpplena 
är den viktigaste ingrediensen och 
smaken från dem avgör om äppleka-
kan blir en delikatess eller en tristess.  
Vilka äpplen ska man då använda?

Ett äpple som älskas av alla finsma-
kare är ’Cox’s Orange’. Detta speci-
ella äpple har allt en finsmakare kan 
önska sig. Härlig konsistens - fasthet 
och mörhet på samma gång. Det är 
ett underbart äpple att äta färskt men 
passar också bra till matlagning. Det är 
också min absoluta favorit till Skånsk 
äpplekaka.

Andra goda äpplen är ’Gravenstei-
ner’ och ’Ribston’. ’Belle de Boskoop’ 
är också ett utmärkt äpple till mat-
lagning med härlig sötma och smak. 
’Cellini’ är ett annat härligt äpple som 
passar bra till äpplekakor. Det finns 
naturligtvis många fler äpplesorter 
som också passar till äpplekakor. Helst 
ska de komma ifrån Kivik!

Kanel i skånsk äpplekaka ska inte 
dominera utan bara finnas där som 
bakgrundssmak. Kanel är en bark-
krydda. Det är kanelträdets bark som 

har skördats och används som krydda. 
Äkta kanel eller ceylonkanel är den 
art av vilken man får den dyraste sor-
ten. Den odlas bland annat i Sri lanka, 
Kenya och Tanzania. Hushållskanel 
eller Kassiakanel, som vanligen före-
kommer i Sverige, kommer från Kina, 
Vietnam och Indonesien, och har en 
grövre barkstäng, Den äkta kanelen 
kännetecknas av ljusare brun färg, be-
tydligt tunnare bark och längre kanel-
stång. Mal gärna kanelen strax innan 
du skall baka med den så smakar den 
mycket godare!

Recept på Skånsk äpplekaka
(8–10 personer)

Springform, 22 cm i diameter

50 g smör att smöra formen med
250 g ströbröd
250 g kavring
250 g osaltat smör
15 g malen kanel

1 kg äppleklyftor, helst ’Cox’s Orange’
75 g citronjuice
350 g strösocker
50 g osaltat smör

Gör så här:
• Bryn 250 g osaltat smör tills det 
börjar lukta nöt.
• Tillsätt ströbröd och kavring och 
malen kanel.
• Rosta brödblandningen i smöret tills 
den fått färg.
• Koka en kompott av äppleklyftor, ci-
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tronjuice, socker och smör.
• Koka på hög värme tills kompotten 
börjar släppa i kastrullens kanter.
• Lägg en tredjedel av brödet i botten 
på den smorda formen.
• Lägg på hälften av äpplekompotten, 
ytterligare en tredjedel av brödet, och 
resterande kompott.
• Täck med resterande bröd, och 
tryck till äpplekakan med en plåt så 
att den blir kompakt.
• Lägg på ytterligare 50 g smör i klick-
ar ovanpå och strö på lite socker.
• Baka äpplekakan gyllenbrun i 200°C 
i ca 30 minuter.

Tips:
Skall man portionera snygga bitar 
äpplekaka snabbt till många kan det 
vara en fördel att lägga en 2 mm tjock 
mördegsbotten av formen så blir det 
mycket enklare att lyfta äpplekakan 
och bitarna går inte sönder. Tänk bara 
på att botten skall vara så tunn att den 
inte märks.

Recept på Mördeg
(klassisk 1–2–3 deg)

100 g florsocker
200 g smör
300 g vetemjöl
1 ägg

Gör så här:
• Arbeta samman ingredienserna till 
en deg så snabbt som möjligt utan att 
överarbeta degen.
• Rulla in den i en plastfilm och låt 

ligga i kyl 1 timma innan den kavlas ut.
• Nagga mördegen med en gaffel och 
stick ut runda bottnar som läggs i bot-
ten av formen.
• Man kan halvbaka mördegsbotten i 
200°C för att inte riskera att den inte 
blir genombakad i botten som extra 
försäkring.

Tips:
Vi brukade alltid skära ut en liten 
schablon av en gås och sikta den på 
kakan när den skulle serveras med 
den iskalla vaniljsåsen till.

Glöm inte att servera rikligt med 
sås till äpplekakan! Den behöver 
mycket sås för att lättare glida ner i 
magen.                                 
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Brösarps Gästgifveri & 
Spa

”Inom Gästgifveriets varmröda väggar 
lever den äkta skånska gästgivartradi-
tionen vidare. Här serverar vi mycket 
skånska specialiteter med råvaror från 
trakten. Fisken handlar vi vid hamnen i 
Simrishamn, vildsvin köper vi av lokala 
uppfödare, och vi använder oss gärna av 
ekologiskt odlade grönsaker.”

Brösarps Gästgifveris Skånska 
äpplekaka med vaniljsås
(4–6 personer)

1 kg äpple från Österlen
Ca 2 dl socker
1 msk kanel
2 dl ströbröd
100 g smör

2.5 dl vispgrädde + ½ dl innan serve-
ring
100 g socker
1 vaniljstång
3 äggulor

Gör så här:
• Skala och skiva äpplena.
• Varva de skalade och skivade äpplena 
med socker, kanel och ströbröd i en 
form.
• Avsluta med hyvlat smör på toppen.
• Baka äppelkakan i ugn i 175°C tills 
äpplena är mjuka och kakan fått fin 
färg.
• Koka upp grädde med socker och 
vaniljstång.
• Vid kokning tillsätt äggulor, låt koka 
upp och ta av från plattan, låt svalna.
• Blanda sedan i ½ dl uppvispad gräd-
de innan servering.

Malin Jönsson
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Grand Hotel i Lund

”Ett besök i Grands Matsal betyder ett 
gastronomiskt möte med vår lokala mat-
kultur. Maten vi serverar är köksmästa-
rens personliga tolkning av det nordiska 
köket. Rustikt och elegant på samma 
gång. God mat där skånsk finess möter 
rejäl matglädje. I köket är det råvarorna 
som talar och det innebär en levande 
meny som växlar med årstiderna. Res-
pekt för djur och jord är en del av vår 
filosofi och vårt dagliga arbete.”

Grand Hotels Skånska Äpp-
lekaka
Recept: Martin Hansen, kökschef
(4 personer)

2 dl vitt ströbröd
1 dl mixad kavring
1 dl skirat smör
0.5 dl brunt farinsocker
5 st äpplen av ’Ingrid Marie’
4 msk socker
2 msk äpplejuice
1 st kanelstång
100 g smör
 
Gör så här:
• Mixa kavringen och blanda med 
ströbrödet. Värm upp en stekpanna 
och lägg i smöret. Stek brödet, tillsätt 
därefter farinsockret och knaperstek 
sedan.
• Skala, kärna ur och tärna äpplena 
grovt. Spara skal och kärnhus.
• Lägg skal och kärnhus i en kastrull 
med socker, äppeljuice och kanelstång. 
Låt koka tills det tjocknar och sila se-
dan bort skräpet.
• Koka de grovt tärnade äpplena i den 
silade lagen tills de mjuknar.
• Varva brödet med äpplekompotten 
i cirka 12 x 4 centimeter stora spring-
formar och avsluta med hyvlat smör. 
Baka i ugn vid 175°C i cirka 30 mi-
nuter.

Robert Nilsson
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Grand Hôtel Mölle

”Närodlat och ekologiskt är något som 
präglar och inspirerar vårt kök. Traktens 
specialiteter är förstås vad havet har att 
erbjuda, men också jordens olika goda 
frukter.”

3 tsk kanel
500 g smör
6 st äpplen, gärna äppelsorten ’Karmijn’
6 dl äppelmos

Gör så här:
• Riv kavringen.
• Sätt ugnen på 175°C och smöra en 
pajform.
• Stek den rivna kavringen/ströbrödet 
i 350 g smör.
• Rör i socker och kanel.
• Skala och riv äpplena grovt.
• Sprid ut halva brödet i bottnen på 
pajformen, täck med äppelmos och ri-
vet äpple.
• Täck äpplena med resterande riven 
kavring.
• Skär smöret som är kvar (ca 150 g) 
i skivor och sprid ut överst på äppel-
kakan.
• Grädda äppelkakan i en halvtimme i 
mitten av ugnen.

Äpplemos

1.5 dl råsocker
8 st äpple, gärna äpplesorten ’Karmijn’

Gör så här:
• Tag  1 dl råsocker och karamellisera 
i en gryta.
• Skala, kärna ur och skär ned äpplena 
i bitar.
• Låt sjuda ca 30 minuter. 
• Mixa till slätt mos.

Grand Hôtel Mölles Skånska 
äpplekaka
(10–12 personer)

7 dl riven kavring
3 dl ströbröd
2.5 dl råsocker

Rikard Johansson
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Hammenhögs Gästgivare-
gård

”Vi gräver där vi står, med en fot i den 
skånska mattraditionen och den andra i 
ett kliv mot framtiden. Vi värnar om det 
skånska genom att använda råvaror som 
producerats här, ju närmre desto bättre. 
Bäst blir det när vi hittar något gammalt, 
en traditionell råvara eller tillagningsme-
tod, dammar av denna och gör en ny 
tolkning.”

3 kg goda matäpplen, gärna ’Belle de 
Boskoop’
1 st pressad citron 
1 kg strösocker
 
Mängdangivelserna i receptet är en-
dast grovt uppskattade. Det viktiga är 
att smaka sig fram. Lita på dina sinnen. 
Är det gott är det bra!

Gör så här:
• Skiva kavringen tunt, gärna i skär-
maskin. Lägg på en plåt och torka tills 
den är riktigt spröd. 50°C över natten 
brukar funka.
• Riv den torkade kavringen fint i en 
matberedare. Det ska bli som skorp-
mjöl med lite klumpar i.
• Stek kavringen med smör och farin-
socker.
• Skala äpplena och skär i bitar, ca 2 x 
2 cm. Koka en kompott av äpple och 
strösocker. Beroende på äpplenas be-
skaffenhet kan det behövas lite vatten 
i botten av kastrullen för att få äpple-
na att vätska sig. Balansera syran med 
pressad citron. Koka inte längre än att 
det finns äpplebitar kvar i kompotten.
• Täck botten på en form med ett 
tunt lager av kavringsmulorna. Lägg ett 
lager äpplekompott, ca 3 cm. Lägg se-
dan ett lager kavringsmulor till, denna 
gång lite tjockare. Om det känns för 
torrt och nyttigt kan man hyvla över 
lite smör med hjälp av en osthyvel.
• Baka kakan i ugn vid 175°C tills äpp-
lekompotten börjar bubbla så smått i 
kanterna. Ta ut och svalna av. Servera 
äppelkakan ljummen med en god va-
niljsås.

Hammenhögs Gästgivare-
gårds Skånska äpplekaka
(12–14 personer)

1 st hård skånsk kavring
3–4 dl farinsocker 
500 g smör 

Jonas Sundström
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Karlaby Kro

”Vårt kök lagar mat som förstås är in-
spirerat av Skåne men vi flörtar gärna 
med det franska köket. Råvaror kommer 
i största möjliga mån från våra lokala le-
verantörer på Österlen och är en viktig 
utgångspunkt för att det vi serverar alltid 
skall vara av högsta möjliga kvalitet.”

½ dl strösocker
½ dl vatten
1 msk torkad grönpeppar
 
5 st äggulor
1 dl strösocker
5 dl vispgrädde
1 st vaniljstång av bra kvalitet
 
Gör så här:
• Skiva 4 st skivor kavring så tunt som 
möjligt. Pudra dem med liten mängd 
florsocker. Torka skivorna mellan 2 
bakplåtspapper i press mellan två plå-
tar i 130°C ca 25 min.
• Koka strösocker och vatten. Krossa 
grönpepparn och tillsätt den i socker-
lagen och låt koka ca 5 min. Drag av 
från värmen och låt stå i 20 min för att 
grönpepparn skall ge bra smak.
• Skala äpplena och tärna i 1 cm stora 
kuber. Bryn äpplena försiktigt i smöret 
utan att de får för mycket färg. Tillsätt 
sockerlagen och låt koka ihop utan att 
äppelbitarna blir mos.  Lyft upp äpp-
lena och placera dem i önskad form 
och låt svalna.
• Dela och skrapa ur vaniljen, koka 
upp grädden tillsammans med vanilj-
stången och urskrapet. Låt stå och dra 
15 min. Vispa äggulorna och strösock-
ret poröst och blanda ihop med gräd-
den. Sjud upp blandningen till 89°C 
(Får ej koka!). Sila och låt svalna.
• Servera äpplekakan rumsvarm top-
pad med kavring tillsammans med en 
klassisk vaniljsås.

Karlaby Kro – variant på 
Skånsk äpplekaka
(4 personer)

4 skivor kavring
2 st ’Aroma’ äpplen
2 msk normalsaltat smör
 

Linus Hornwall
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Margretetorps Gästgifva-
regård

”Utan att tumma på den skånska matt-
raditionen erbjuder vi våra gäster välla-
gad mat från grunden på ett modernt 
och nyskapande sätt. Vi tillagar en klas-
sisk äppelkaka från äpplen i vårt närom-
råde med kryddor såsom ingefära och 
kardemumma som får harmoniera till-
sammans med kanelen i vår äppelkaka.”

Margretetorps Skånska äpp-
lekaka
(4–6 personer)

1 kavring
1 msk ingefära
1 msk kanel
1 msk kardemumma
100 g smör
50 g farinsocker
50 g ströbröd

5 st ’Belle de Boskoop’ äpplen
5 st vanliga äpplen
1 dl socker

Gör så här:
• Mixa kavringen och stek med smö-
ret, kryddorna och farinsockret tills 
den fått fin färg och rostats lite.
• Blanda sedan med ströbrödet.
• Gör en kompott på äpplen och 
socker.
• Smaksätt med kanel.
• Varva kavringen och kompotten i en 
form, och hyvla smör och täck kakan 
med.
• Baka av i 165°C i ca 40 minuter. 
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Salt & Brygga

”Våra kockar ger köket en mångkulturell 
prägel med inspiration från Medelhavet 
men med rötterna i skånska myllan.  
Vi köper in de flesta av våra råvaror 
från lokala producenter som tillämpar 
ekologisk sund odling.  Vi följer säsongen 
så mycket som möjligt när det gäller 
grönsaker och frukt.”

4–5 äpplen av fastare karaktär
250 g kavring, den skall vara lite torr
100 g smör
1 kanelstång
1 vaniljstång
1 tsk kardemummakärnor
75 g socker
1 dl äpplejuice
2 dl vispgrädde
1 msk äpplelikör

Gör så här:
• Riv kavringen på rivjärn eller kör 
den i mixer.
• Stek kavringen med 50 g smör, 50 g 
socker, krossade kardemummakärnor, 
mald kanelstång och vanilj i 5 minuter, 
ta av från värmen så att det inte brän-
ner.
• Skala äpplena och kärna ur, spara 
skal och kärnhus.
• Skär äpplena i mindre bitar.
• Koka upp lite vatten tillsammans 
med äppleskal, kärnhus och äpplejuice 
samt 25 g socker.
• Sila bort skal och kärnhusres-
ter efter en stund, och koka upp 
äpplelbitarna i spadet en kort stund 
tills de är ”al dente”.
• Varva kavring och äpplebitar och 
tryck till.
• Lägg smör på toppen och baka i ca 
15 minuter på 150°C.
• Vispa ett par dl grädde med en mat-
sked äpplelikör till serveringen, eller, 

om du föredrar, vaniljkräm.

Salt & Bryggas Skånska äpple-
kaka i portionsglas
(4 personer)

4 glas som klarar värme, gamla värme-
ljusglas fungerar fint

Björn Stenbeck
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Vellinge Gästis

”Tanken med äppelkakan, precis som 
med all mat hos oss, är att erbjuda en 
skånsk variant med klassiska ingredien-
ser samt att den ser trevlig och aptitlig ut 
vid serveringen.”

Vellinge Gästis Äpplekaka – 
en skånsk variant
(10–12 personer)

1 liter ströbröd
½ liter mixad kavring
500 g smält, skirat smör
250 g farinsocker
500 g äpplemos på ’Ingrid Marie’ och 
’Aroma’
500 g tärnade äpple
smör att täcka kakan med

Gör så här:
• Bryn först ströbröd och kavring i 
smält och skirat smör.
• Tillsätt därefter farinsocker och 
knaperstek allt.
• Smöra en springform.
• Varva det knaperstekta brödet med 
äpplekompotten i omgångar och av-
sluta med bröd.
• Lägg ett tunt lager smör på toppen.
• Baka av kakan vid 170°C i 40 minu-
ter i varmluftsugn.
• Frys in kakan när den svalnat och ta 
fram den en timma före servering.
• Det är lätt att skära perfekta por-
tionsbitar när kakan är lättfryst.

Frans Xaver Ziegerer
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Årstiderna

”Årstiderna står för ett svenskt kök 
präglat av både tradition och kvalitet. 
Ett kök där internationella klassiker går 
hand i hand med en kärlek till regionens 
och årstidens råvaror.”

Årstidernas Skånska äpple-
kaka
(10 personer)

200 g riven kavring
200 g gott ströbröd
250 g osaltat smör
15 g kanel

1 kg skalade, urkärnade äppleklyftor
75 g citronsaft
350 g socker
50 g osaltat smör

Gör så här:
• Bryn riven kavring tillsammans med 
ströbröd och kanel i 250 g osaltat 
smör.
• Koka en kompott på hög värme av 
äpple, citronsaft, socker och 50 g smör.
• Varva i form som klätts med tunna 
äppleklyftor i botten.
• Avsluta med brödsmulor och hyvlat 
smör.
• Grädda i 200°C i 15–20 minuter.
• Servera med en krämig god vaniljsås.

Wilhelm Pieplow
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Äpplepaj och äpplekaka 
– en lång och läcker his-
toria
Av arkeolog Marie Jonasson Schmidt

Vem älskar inte smaken och doften 
av en ljummen äpplepaj serverad med 
vaniljsås? I ett historiskt perspektiv är 
vi långt ifrån ensamma! Äpplepaj och 
äpplekaka har avnjutits i olika varian-
ter ända sedan medeltiden. Munkarna 
i klostren odlade mycket äpplen och 
jobbade med att förädla de äpplesor-
ter som fanns. Vanligt folk odlade ock-
så äpplen. De medeltida stadslagarna 
ger höga böter för den som bryter av 
en gren på någons äppleträd. Stadsbor 
uppmanades av myndigheterna att 
odla äpplen och päron i sina kålgårdar, 
små odlingslotter som låg i anslutning 
till staden. Fastän äpplen inte har sär-
skilt höga halter av vitamin C var äpp-
len ändå en viktig källa till vitaminer 

i en tid då citrusfrukter knappast var 
något folk i allmänhet kunde få tag på.

Hur avnjöt man då sina äpplen 
genom vår historia? Den stora idéri-
kedomen och mängden äpplerecept 
i många historiska kokböcker och 
receptsamlingar visar vilken populär 
frukt äpplet var. Allt från medeltidens 
pompösa glaserade pajskal till bräd-
den fyllda av äpplen och kryddor till 
andra världskrigets kristidslösning: 
smulpajen! 

Äpplepaj från 1390-talets 
England
(”Hur man gör pajer av äpplen” ur 
The Forme of Cury, ca 1390)

”Tag goda äpplen och goda kryddor och 
fikon och russin och päron och när de 
är väl mosade och färgade med saffran, 
lägg dem i ett pajskal och baka väl.”

Recepten såg helt annorlunda ut på 
medeltiden, om man jämför med da-
gens noggranna måttangivelser, ugn-
stemperatur och tider. En kock på 
medeltiden kände till de olika råva-
rornas egenskaper och visste att olika 
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ugnar krävde olika mycket eldning och 
baktid. 

Vilka kryddor använde då Richard 
II:s kock, som komponerade receptet 
ovan? Många gånger anges att man 
ska använda en kryddblandning som 
kallades ”powdour fort”, dvs stark 
kryddblandning. Olika kockar blan-
dade säkert denna kryddblandning på 
olika sätt, men vanliga ingredienser var 
kanel, ingefära och kryddnejlika.

En paj kunde ofta fungera som 
prydnad på ett festbord. Locket kunde 
smyckas med vapensköldar, löv eller 
mytiska djur. Pajskalen kallades ”co-
fyn” dvs kista. De kunde vara ganska 
tjocka och det var inte självklart att de 
skulle ätas. Ofta förtärdes bara inne-
hållet i ”kistan”. Ibland ger recepten 
instruktioner att en finare sorts deg 
ska användas, ofta med socker och 
kryddor i. Då var sannolikt tanken att 
man även skulle stoppa i sig degen. Yt-
terligare ett recept ”Appulmoy (äpp-
lemos)” från samma receptbok visar 
på hur olika vis man kunde laga sin 
äpplekaka:

”Tag äpplen och sjud dem i vatten. Drag 
dem genom en sil. Tag mandelmjölk och 
honung och rismjöl, saffran, ”powdour 
fort” och salt och sjud i vattenbad.”

Även idag menar vi helt olika saker 
när vi pratar om äpplepaj. Någon vill 
ha smulpaj, någon äpplen i smördeg i 
ett rutmönster, skåningen vill ha ugns-
bakat äpplemos med ströbröd och 
dansken vill ha äpplemos med kanel 
och vispgrädde med en liten mördegs-

kaka på toppen. 
Tittar man i en kokbok från slutet 

av 1800-talet möts man av en oerhörd 
mängd recept; svensk äpplekaka, tysk 
äpplekaka, äpplepaj på fat, äpplekaka 
med ägg osv. Många av dessa varian-
ter har motsvarigheter i äpplepajens 
äldsta historia. Idag vill nog de flesta 
ha kanel och socker i sin äpplepaj. 
Här kommer ett recept från 1400-ta-
lets England med en lite annorlunda 
kryddning!

Äpplepaj med peppar och 
lakrits
(”Hur man gör bakade äpplen” ur 
Harleian MS 5401, ca 1480-1500)

”Rensa och dela äpplen och koka dem i 
vatten tills de är mjuka. Tag honung och 
mosa äpplena med honungen tills de är 
släta. Tag en tredjedel så mycket honung 
som äpplemos. Tillsätt sandelträ, lite saff-
ran, svartpeppar, malen anis och lak-
ritsrot. Tag därefter ströbröd och blanda 
i. Lägg smeten i ett förgräddat pajskal. 
Baka i ugnen tills den fått färg”.
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1500-, 1600- och 1700-talens äpplepa-
jer innehöll också en mängd kryddor 
och ingredienser vi kanske inte skulle 
valt att krydda med idag; apelsinskal, 
rosenvatten och kryddnejlika. Vissa 
recept föreskriver att man ska koka 
äpplehalvor i rödvin och socker innan 
de läggs i pajskalet tillsammans med 
kryddorna.

För oss svenskar dyker en vari-
ant av en kändis upp på 1700-talet i 
Cajsa Wargs kokbok; äpple och strö-
brödspajen, mycket lik den vi idag kall-
lar ”Skånsk äpplekaka”. Cajsas variant 
görs med rivet äpple istället för mos. 
I mitten av 1800-talet hittar vi äpple-
mosvarianten i Gustafwa Björklunds 
”Kokbok för Tjenare och Tarfliga hus-
håll”. Hon kallar den kort och gott 
”äppel-kaka”.  I Eva Hellmans kokbok 
från 1895 kallas den ”Svensk äppleka-
ka”. Bland hennes många äpplerecept 
finns inte mindre än 7 äpplekakor!

Cajsa Warg: Rifwen äple-kaka
(ur Hjelpreda i Hushållningen för unga 
Fruentimber, 1755)

”Skala äpplen och riv dem på ett rivjärn, 
blanda dem sedan med socker efter be-
hag och riv lite limpbröd. Smörj sedan en 
form med smör och strö först i botten ett 
finger tjockt  av brödet. Häll med en sked 
lite skirat smör därpå och sedan ett varv 
med äpplen. Fortsätt så tills kakan blir så 
hög som man önskar. Överst ska det vara 
bröd. När smör hällts över sista brödvar-
vet, så hälles lite vin överst, så pass att 
kakan inte blir för torr, ej heller får för 

Gustafwa Björklund: Äppel-
kaka
(ur Kokbok för Tjenare och Tarfliga 
hushåll, 1851)

”Äpplen skalas och kokas, som till äpp-
lemos, med litet citronskal och kanel. En 
eller ett par kryddlimpor rivas och stekas 
med smör uti en tackjärnspanna. En kak-
form smörjes med kallt smör och beströs 
med rivebröd. När bägge delarna hava 
kallnat, lägges ett varv bröd i formen och 
därpå äppelmos, med detta fortfares tills 
formen blir full, men sista varvet bör vara 
rivebröd. Därefter insättes det i ugnen 
och gräddas och under gräddningen på-
hälles litet rött eller vitt vin. När kakan är 
färdiggräddad och därefter något avsval-
nad är den tillreds att anrättas.”

mycket vätska. Låt den sedan gräddas”.
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Eva Hellman: Svensk äpple-
kaka
(ur Illustrerad kokbok, 1895)

1 kryddat vetebröd, en dag gammalt
Smör
Socker
Kanel
Äppelmos
Vaniljsås
Grädde

”Brödet rives och brynes i smör med litet 
socker och kanel. En form smörjes och 
bröd och äppelmos nedlägges varvsvis. 
Första och sista varvet bör vara bröd. Ka-
kan sättes in i ugn och gräddas ½ timme, 
stjälpes på fat och överöses med socker. 
Eller ock lägges sockret i rutor med kniv. 
Serveras med grädde eller vaniljsås.”

Att göra en god efterrätt på en be-
gränsad budget kunde vara svårt i slu-
tet av 1800-talet. Eva Hellman ger sina 

läsarinnor ett recept som även min-
dre bemedlade familjer kunde njuta av. 

Eva Hellman: Äpplepudding 
med potatis
(ur Illustrerad kokbok, 1895)

10 ordinära potatisar
5 ägg
6 skedar socker
6 skedar grädde eller god mjölk
1 tsk stött kanel
Citron
10 á 12 goda, syrliga äpplen

”Potatisen rives. Äggulorna, grädden, 
sockret, kanelen och lite riven citron till-
sättes. Äpplena skalas och skäras i tunna 
skivor samt läggas i smeten. Sist slås vi-
torna till hårt skum och iröras. Smeten 
hälles i smord och bröad form samt gräd-
das i ganska god värme 2 timmar”. 
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En variant av vår välkända bröd- och 
äpplemoskaka, som känns välbekant, 
men ändå annorlunda, hittar man i 
Hanna Kamkes ”Praktisk kokbok för 
hemmet” från 1909.

Hanna Kamke: Äppelpudding 
på annat sätt
(ur Praktisk kokbok för hemmet, 
1909)

”1 lit. äppelmos blandas med 3 äggulor 
och några stötta skorpor; sist iblandas de 
vispade äggvitorna. Smeten måste vara 
tämligen fast. Rivebröd av grovt rågbröd 
eller limpa blandas med socker, 2 te-
skedar stött kanel, 4 stötta nejlikor och 
litet citronskal. I en form eller pannkaks-
lagg smältes smör, hälften av rivebrödet 
ilägges, därpå äppelmoset och så an-
dra hälften av rivebrödet. Överst lägges 
smörklickar. Gräddas i ugn och serveras 
varm eller kall med vispad grädde eller 
vaniljsås.” 

Äpplepaj och äpplekaka har således 
en lång historia i vår gastronomiska 
kultur – prova gärna originalrecepten 
och låt dem inspirera dig till nya läckra 
äpplekakevarianter!

Bon apétit!
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Äpplet i Skåneland
Av hortonom och agronomie doktor 
Kimmo Rumpunen

Av alla frukter och bär som växer vil-
da eller odlas i Sverige förknippas äpp-
let med all rätt i första hand med Skå-
neland i stort och kanske allra mest 
med Österlen. I Sverige odlas äpple 
kommersiellt på ca 1700 ha. Hela 88% 
av odlingen sker i Skåne, 5% i Halland 
och 1% i Blekinge. Detta innebär att 
de gammaldanska landskapen står för 
94% av all svensk äppleodling!

Anledningarna till denna dominans 
i söder är naturligtvis flera. Inte minst 
har det milda klimatet i de kustnära 
områdena där odlingarna företrädes-
vis är placerade varit en förutsätt-
ning för produktion av kvalitetsfrukt. 
Närhet till inspiration och kunnande 
i andra länder, med längre odlingstra-
dition än den i Skåneland, har natur-
ligtvis också bidragit till fruktodlingens 
gynnsamma utveckling. Viktigast av allt 
är dock alla strävsamma och kompe-
tenta fruktodlare som anammat mo-

derna metoder och tekniker, och där-
med radikalt lyckats öka avkastningen 
och upprätthålla lönsamheten.

Tack vare moderna lagringsfacili-
teter kan numera svenskodlade dess-
ertäpplen finnas i handeln i princip 
året om. Totalt produceras omkring 
21000–24000 ton äpple årligen vilket 
endast täcker ca 20% av den svenska 
marknaden! För att få tag i svensk 
frukt gäller det därför att bo i närhe-
ten av en butik som har valt att satsa 
på kvalitetsfrukt – och att frukten inte 
tagit slut! Ökad efterfrågan har gjort 
att det idag är brist på svenska äpplen!

I en modern äppleodling planteras 
upp till 3000 träd per ha. Genomsnit-
tet i svenska odlingar ligger för när-
varande på 1700 träd. Odlingarna för-
nyas kontinuerligt eftersom den bästa 
frukten produceras på yngre träd, och 
eftersom nya sorter med bättre od-
lings-, lagrings- och kvalitetsegenska-
per successivt tas i produktion och 
ersätter de äldre sorterna som röjs. 
Omloppstiden på en modern odling 
är ca 15–20 år. 25% av äppleträden i 
svenska fruktodlingar är därför högst 
fyra år gamla. 

Att anlägga en modern fruktodling 
innebär höga investeringskostnader. 
Man brukar räkna med en kostnad på 
drygt 300 000 kronor per hektar. Då 
inbegriper det markberedning, äpple-
träd, stödstolpar, stängsel och bevatt-
ningsutrustning.

Exempel på sorter som för när-
varande planteras mest är ’Aroma’, 
’Frida’ och ’Rubinola’. Några få sorter 
är riktigt stora. Den danska äpplesor-
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ten ’Ingrid Marie’ (365 ha) och den 
svenska äpplesorten ’Aroma’ (305 
ha) utgör tillsammans hela 43% av 
alla äppleträd! Tredje största sorten 
är ’Discovery’ (181 ha) och som god 
fyra kommer ’Cox’s Orange’ (95 ha), 
båda med engelsk ursprung. ’Frida’ är 
en ny svensk äpplesort från Balsgård 
som Äppelrikets odlare planterar i 
stor mängd. 

Att utveckla en äpplesort tar lång 
tid. Från korsning till marknadsintro-
duktion räknar man med ca 20 år. Där-
till kommer den tid det tar för uppför-
ökning av träd i tillräcklig mängd för 
att äpplevolymerna ska bli så stora 
att sorten kan säljas till butiker i hela 
landet. Tack vare växtförädlingen kring 
äpple som allt sedan 1940-talet sker 
på Balsgård utanför Kristianstad kan 
vi framöver räkna med att få tillgång 
till än fler svenska sorter som förut-
om att de har god anpassning till vårt 
klimat också har resistens mot skorv 
samt  motståndskraft mot andra all-
varliga svampsjukdomar.

Under de senaste 20 åren har växt-
förädlingsarbetet varit särskilt inriktat 

på äpplets olika kvalitetsegenskaper, 
inte minst munkänslan där krispigt 
fruktkött prioriterats. Upplevelsen av 
krispighet påverkas av cellväggarnas 
struktur och kemiska sammansättning. 
Hos ett mjöligt äpple lossnar cellerna 
från varandra medan cellväggarna hos 
ett krispigt äpple istället bryts sönder 
när vi biter i äpplet! Krispighet är en 
egenskap som till stor del är genetiskt 
styrd och därmed möjlig att relativt 
enkelt påverka. Idag används såväl ge-
netiska molekylära markörer som or-
dinära provsmakningar för att avgöra 
vilka föräldrar som bär på anlagen och 
vilka sortkandidater som förvärvat 
den önskade egenskapen.

Intresset för närproducerade livs-
medel har gjort att även efterfrågan på 
äpplen för musttillverkning ökat.  Vid 
musttillverkning används oftast äpp-
len som utseende- eller storleksmäs-
sigt ej håller måtten som dessertfrukt. 
När det gäller övriga kvalitetskrav är 
dessa lika höga som för dessertäpp-
len. Fallfrukt får absolut ej användas då 
det finns risk för kontaminering med 
både mögeltoxiner och jordbakterier. 

’Ingrid Marie’ – en dansk äpplesort som 
är det äpple som odlas mest i Sverige!

’Aroma’ – en svensk äpplesort som är 
näst störst i odling i Sverige!
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Att tillverka sort-ren äpplemust är 
inte alldeles enkelt. Det är endast ett 
fåtal sorter som lämpar sig för detta! 
Exempel på premiumsorter för sort-
ren must är t ex ’Aroma’,  ’Belle de 
Boskoop’, ’Cox’s Orange’, ’Graven-
steiner’ och ’Rubinola’. Flera nya och 
krispiga dessertäppelsorter som ej 
fungerar sort-rent kan i blandningar 
ge en bra äpplemust. Dessutom finns 
ett tämligen tydligt samband: ju senare 
sorten mognar desto fylligare och ri-
kare blir smaken både hos äpplet och 
musten. Några tidiga och medeltidiga 
sorter utgör dock undantagen som 
bekräftar regeln: ’Alice’ (30 ha), ’Dis-
covery’ och ’Katja’ (21 ha) kan ge god 
sort-ren must med tydlig äpplesmak 
och egen karaktär om de pressas i rätt 
(dvs tidigt) mognadsstadium.

Tidiga sorter kännetecknas annars 
generellt av hög syrahalt (äppelsyra) 
och jämförelsevis lågt sockerinnehåll 
(fruktos och glukos). Högst sock-
erinnehåll hittar man oftast hos sent 
mognande sorter. Exempel på en sort 
som regelbundet får hög sockerhalt 

är ’Belle de Boskoop’. Likväl upplevs 
sorten inte särskilt söt eftersom den 
också har ett mycket högt innehåll av 
syra. När ett äpple mognar omvandlas 
stärkelse till socker. Vid lagring bryts 
främst syran ner vilket innebär att 
smaken upplevs sötare och sötare ju 
längre äpplet mognar fram. Smakupp-
levelsen beror mycket på just balansen 
mellan socker och syra. Ett övermo-
get äpple upplevs fadd i smaken helt 
enkelt därför att det saknar syra! Vid 
såväl skörd och lagring som vid vida-
reförädling av äpplen är det därför 
mycket viktigt att undersöka socker- 
och syranivåerna. Kunskap om dessa 
gör det också möjligt att optimera 
nivåerna så att t. ex. äpplemusten får 
den sammansättning som gör att sma-
ken upplevs behaglig vid konsumtion. 
Genom att välja mognadsgrad och 
sort och därmed styra balansen kan 
både söta och syrligare muster med 
olika användningsområden tillverkas. 
På samma sätt gäller det att välja rätt 
mognadsgrad när äpplen ska användas 
i bakverk av olika slag. En och samma 

’Discovery’ – en medeltidig engelsk äpp-
lesort med bra mustegenskaper.

’Alice’ – en tidig svensk äpplesort som 
ger tydlig äpplesmak i must.
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sort kan smaka syrligt eller sött helt 
beroende på hur mogen frukten är!

Fruktköttet i olika äpplesorter har 
olika benägenhet att brunfärgas. Brun-
färgningen startar när ett enzym (po-
lyfenoloxidas) som finns i cellväggarna 
hos äpplet kommer i kontakt med luf-
tens syre. Detta sker t. ex. när vi biter 
i äpplet eller när äpplet sönderdelas 
med kniv eller mals i en kvarn. Äpp-
lets oxidationsbenägenhet påverkar 
därför både smak och utseende hos 
de produkter som tillverkas av äpple. I 
industriella processer tillsätts normalt 
höga halter askorbinsyra (vitamin C) 
för att förhindra oxidation vid tillverk-
ning av grumliga fruktjuicer. Då und-
viker man oönskad brunfärgning och 
negativa smakförändringar. Genom att 
använda sorter med låg benägenhet 
att oxidera eller genom att tillföra an-
dra frukter och bär med hög halt as-

korbinsyra kan samma effekt uppnås. 
Det behövs heller inte särskilt höga 
halter för att få en positiv effekt. ’Rubi-
nola’ är en sort som visat sig ha natur-
ligt mycket låg oxidationsbenägenhet 
vilket ger en mycket attraktiv färg på 
juice och äpplemos. Ytterligare sätt att 
minska brunfärgningen i äpplemust är 
att sänka pH (t. ex. genom att tillsätta 
citronsyra), att utesluta syretillförseln 
(t. ex. lägga äppleklyftor i vatten) eller 
att denaturera enzymet (genom hastig 
upphettning till 70–90°C). Faktum är 
att vid pastörisering av äppeljuice så 
kan brunfärgningen till viss del rever-
seras vilket innebär att juicen blir lite 
ljusare än vad den var före behand-
lingen.

Äpple i sig innehåller i allmänhet 
endast låga nivåer av askorbinsyra. I 
en nyligen publicerad studie med 71 
danska äldre äpplesorter var innehål-
let av askorbinsyra i medeltal endast 
6 mg/100 ml äpplejuice med en varia-
tion från mindre än 1 mg upp till 27 
mg/100 ml. Högst halt fanns i juice 
från några äldre lokalsorter. Tilläggas 
skall att den naturliga askorbinsyran 
i äpplejuice bryts ner mycket fort – 
inom 5 minuter från pressning är den 
i princip helt borta! Det bästa sättet 
att tillgodogöra sig askorbinsyra från 
äpple är därför att äta färska äpplen! 
Då får man dessutom i sig andra häl-
sobefrämjande ämnen som fruktfibrer 
(t. ex. pektin), bioaktiva skalkompo-
nenter (t. ex. ursolsyra) och polyfe-
noler som i särskilt hög utsträckning 
finns i skalet (och som vanligen inte 
ingår i äpplemusten).

Ofiltrerad äpplemust innehåller mer häl-
sobefrämjande ämnen än klar äpplemust!
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I många epidemiologiska studier 
har man sett tydliga samband mellan 
regelbunden konsumtion av äpple och 
minskad risk för hjärtkärlsjukdom, 
typ II diabetes, lungcancer och astma. 
Äpplekonsumtion har också kopplats 
till förbättrad lungfunktion och vikt-
minskning. I en nyare italiensk studie 
fann man att personer som åt ett eller 
fler äpplen om dagen hade minskad 
risk för alla undersökta cancerformer: 
mun och strupe, bröst, tjocktarm, liv-
moder och prostata. Medan epidemi-
ologiska studier visar på möjliga hälso-
samband ger de inga svar på orsaken. 
För detta krävs verifierande djurför-
sök och kliniska tester.

Det finns ännu få kliniska studier 
där olika hälsoeffekter av äpplekon-
sumtion undersökts. I djurförsök har 
färska äpplen visat sig kunna motverka 
åldersbetingade förändringar i hjärnan 
relaterade till ångestkänslighet, nerv-
signalfunktion och kroppsegna antiox-
idativa enzym. Djurförsök har dess-
utom visat att både malda äpplen och 
äppeljuice kan motverka riskfaktorer 
för hjärt-kärlsjukdom orsakad av en 
kolesterolrik kost. I djurförsök med 
äpplepektin har man funnit att pektin 
både kan begränsa kolesterolupptaget 
och ha positiva effekter på tarmarna. 
Djurförsök har också visat att äpple-
fenolextrakt i form av procyanidiner 
verkar hämmande på tjocktarmscan-
cer. Extrakten påverkar celldelning och 
celltillväxt, samt initierar programme-
rad celldöd. Intressant att notera är 
att grumlig äpplejuice i dessa försök 
har haft större effekt än klar äpple-

juice. Juice från cideräpplen och juice 
som processats för ett högt innehåll 
av polyfenoler har haft större effekt 
än vanlig filtrerad eller klar äpplemust. 
Vid traditionell framställning av äpple-
must bevaras endast 3–10% av äpplets 
antioxidativa aktivitet och det mesta 
av de hälsobefrämjande kostfibrerna 
filtreras bort! Genom anpassning av 
processtekniken kan innehållet av nyt-
tiga ämnen ökas avsevärt. Grumliga 
äpplejuicer har både mer kostfibrer 
och högre andel antioxidanter jämfört 
med klara äpplejuicer. 

Att odla dessertäpplen är den form 
av äppleodling som hittills varit mest 
lönsam. Odlingen av traditionella syr-
liga matäpplen är idag blygsam. Sorter 
som ’Belle de Boskoop’ och ’Bramley’ 
går nästan inte att uppbringa fastän 
de har överlägsna egenskaper vid till-
verkning av äpplemos. ’Gravensteiner’, 
en sort som både kan sägas vara ett 
dessertäpple och matäpple odlas dock 
fortfarande i olika varianter i ganska 
stor omfattning (69 ha) även om den 
knappast planteras längre. Efterfrågan 

’Bramley’ – en äldre engelsk syrlig äpple-
sort som ger utmärkt äpplemos.
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på industrifrukt, främst frukt för till-
verkning av förstklassig äpplemust, har 
dock ökat under senare år och därför 
har det också blivit aktuellt att plan-
tera regelrätta industrifruktodlingar. 
Förutom att sorterna ska ha de önsk-
värda kvalitetsegenskaperna så an-
vänder man sig av träd med starkare 
tillväxt. Detta uppnås genom att ympa 
dem på något starkare grundstammar. 
Avsikten är att få större och än mer 
produktiva träd där frukten också ska 
kunna skördas maskinellt utan att trä-
det tar skada. Frukten måste under 
sådana förhållanden mogna fram lite 
längre på trädet och processas i ome-
delbar anslutning till skörd! Detta kan 
i sin tur innebära logistikproblem när 
stora volymer ska vidareförädlas vid 
ungefär en och samma tidpunkt!

Fruktodlingar har stor betydelse 
även för landskapsbilden. Blommande 
och bärande fruktträd bidrar till den 
regionala identiteten och skapar mer-
värden för turistnäringen. Kulinarisk 
turism är en nyare företeelse som 
utan tvekan kommer att få allt större 

betydelse i framtiden. Allt som kan 
bidra till att måltidsupplevelser och 
produkter verkligen blir unika är då 
av stort värde. Finns det dessutom en 
lång tradition kopplat till t. ex. odling 
och användning så förstärks möjlighe-
terna att utveckla inkomstbringande 
attraktioner och produkter.  En möj-
lighet när det gäller äpple skulle kunna 
vara att i större utsträckning använda 
sig av lokalsorter för vissa exklusivare 
produkter. Skåne och i än större om-
fattning Bornholm har många äldre 
äpplesorter bevarade. Skånska lokal-
sorter som skulle kunna lyftas fram är 
t. ex. ’Flädie’, ’Oretorp’, ’Villands glas-
äpple’ och ’Vrams järnäpple’. Halländ-
ska äpplesorter är t. ex. ’Granatäpple’ 
och ’Brunnsäpple’. Ursprunget till sor-
terna är inte alltid känt och det är till 
och med troligt att flera av sorterna 
kommit från utlandet. Äldre danska 
äpplesorter som i viss utsträckning 
odlas eller odlats i Skåne är t. ex. ’Ar-
reskov’, ’Guldborg’, ’Maglemer’, ’Signe 
Tillisch’, ’Pederstrup’, ’Filippa’, ’Eldrött 
Duväpple’ och ’Dronning Louise’. Ur 

’Flädie’ – en skånsk lokalsort av äpple för 
exklusiva produkter.

’Brunnsäpple’ – en halländsk lokalsort för 
unika produkter.



33

den kulinariska turismens synpunkt är 
ursprunget i sig inte det viktigaste. Det 
mest betydelsefulla är att sorten kan 
bidra till att stärka uniciteten i hela 
måltidsupplevelsen! Att det finns en 
historisk lokal koppling både när det 
gäller odling och användning är där-
för mycket viktigt, samtidigt som det 
ger möjligheter till att utveckla nya 
produkter med stark lokal identitet. 
Produkterna blir omöjliga att kopiera 
om de kopplas till råvaror som präglas 
av platsens förutsättningar och kultur. 
Finns det dessutom en entreprenör 
som kan berätta historien om både 
ursprunget, kulturen och hantverket 
förstärks helhetsupplevelsen och be-
talningsviljan!

Det är därför en glädjande utveck-
ling med alla mindre musterier som nu 
startas. Från att under lång tid varit ett 
fåtal finns idag tiotalet skånska mus-
terier som alla tillverkar äppelmust 
från äpplen som odlats i dess närhet. 
Några av musterierna tar även emot 
och pressar frukt från privatpersoner. 
De skånska musterierna har nyligen 

börjat samarbeta och bildat en fören-
ing: Svenska Musterier. Ambition är att 
bli en nationell branschorganisation 
för att bättre kunna marknadsföra sig 
och sina produkter. Ingen must är den 
andra lik – allt från val av råvara till 
hanteringsmetod vid musttillverkning 
påverkar mustens egenskaper. En så-
dan mångfald av lokal äppelmust som 
vi nu har tillgång till har inte funnits 
på många årtionden. Botanisera bland 
sortimentet av äkta must och hitta 
dina egna favoriter!

Äpple odlas i dag över hela jord-
klotet där klimatiska förutsättningar 
så medger. Varifrån kommer då kul-
turäpplet? Den allmänt spridda upp-
fattningen att odlade äpplen har sitt 
ursprung i europeiska vildaplar (Ma-
lus sylvestris) stämmer inte! Istället 
visar forskning att kulturapeln direkt 
härstammar från en centralasiatisk 
vildapel (M. pumila, tidigare benämnd 
M. siversii) som växer i Kazakstan i an-
slutning till bergskedjan Tian Shan. Där 
finns naturligt vildaplar med söta fruk-
ter av samma storlek och form som 

’Eldrött duväpple’ – en äldre dansk sort 
med fin smak som också odlats i Skåne.

’Röd Gravensteiner’ – en äpplesort med 
utsökta egenskaper också för must.
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de vi i dag odlar! Att en kulturväxt är 
så närstående sitt vilda ursprung, trots 
årtusende av odling och urval är ovan-
ligt. 

Kulturapelns spridning västerut 
startade efter den senaste istidens 
slut då människor började färdas ge-
nom Tian Shan-områdets dalgångar 
som en följd av framväxande agrar 
kultur och handel. Spillning från olika 
djur (t. ex. hästar) men även via äpplen 
som plockats av människor och tagits 
med som färdkost liksom direkt sådd 
av frö, från fina och stora frukter som 
samlats från vildaplar, har förmodligen 
bidragit till spridningen. Även plantor 
av självsådda vildaplar kan ha grävts 
upp och planterats i kulturmark.

Efterhand började man även ympa 
utvalda äpplesorter. Det finns arkeo-
logiska fynd som gör det troligt att 
ymptekniken först utvecklades av 
perser. Konsten att ympa äppelträd 
fördes därefter av greker till Europa. 
Romarna vidareutvecklade kunnandet 
och spred tekniken vidare. Från denna 

tid finns både bilder och texter beva-
rade som beskriver ympning. Efter-
som äppleträd är svåra att föröka med 
sticklingar var kunskap om ymptekni-
ken en förutsättning för spridningen 
av olika sorter.

När introducerades då kulturapeln 
i Skåneland och övriga Norden? För-
modligen skedde detta under vikinga-
tiden men här behövs mer belägg. 
Att äppleodling spreds via klostren är 
däremot väldokumenterat och under 
1700–1800-talet blev äppleodling vid 
herrgårdar och prästgårdar vanligt. 
Egentliga svenska yrkesfruktodlingar 
startade dock först under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet. 

Spaljéträd av äpple och päron i formträd-
gården på Helmershus, Kristianstad.
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Kontaktuppgifter till med-
verkande restauranger

Karlaby Kro
Adress: 272 93 Tommarp
Telefon: 0414 - 20300
E-post: info@karlabykro.se
Hemsida: www.karlabykro.se

Margretetorps Gästgifvare-
gård
Adress: Kägle väg 9, 266 98 Hjärnarp 
Telefon: 0431 - 45 44 50
E-post: info@margretetorp.se
Hemsida: www.margretetorp.se

Salt & Brygga
Adress: Sundspromenaden 7,
Västra hamnen, 211 16 Malmö
Telefon: 040 - 611 59 40
E-post: post@saltobrygga.se 
Hemsida: www.saltobrygga.se

Årstiderna
Adress: Frans Suellsgatan 3, 201 22 
Malmö
Telefon: 040 - 23 04 10
E-post: info@arstiderna.se 
Hemsida: www.arstiderna.se

Vellinge Gästis
Adress: Malmövägen 2, 235 36 Vellinge
Telefon: 040-42 02 20
epost: info@vellingegastis.nu
Hemsida: vellingegästis.se

Brösarps Gästgifveri och Spa
Adress:  Albovägen 21, 273 50 Brö-
sarp
Telefon: 0414-736 80
epost: info@brosarpsgastgifveri.se
Hemsida: www.brosarpsgastgifveri.se

Hammenhögs Gästgivaregård
Adress: Ystadsvägen 34, 276 50 Ham-
menhög
Telefon: 0414-44 02 88
epost: info@gastis.se
Hemsida: www.gastis.se

Grand Hotel Mölle
Adress: Bökebolsvägen 11, 263 77 
Mölle
Telefon: 042-36 22 30
epost: info@grand-molle.se
Hemsida: www.grand-molle.se

Grand Hotel Lund
Adress: Bantorget 1, 221 04 Lund
Telefon: 046-280 61 00
epost: info@grandilund.se
Hemsida: www.grandilund.se
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Denna skrift är resultatet av ett minisymposium kring 
Skånsk äpplekaka med inspirerande föredrag och pre-
sentationer av unika äpplekakor från olika restauratörer. 
Prova gärna deras recept som vi sammanställt och passa 
på att besöka de restauranger där äpplekakorna serveras 
för att avnjuta dem i sin rätta miljö! På så sätt hålls tra-
ditionen med den skånska äpplekakan levande samtidigt 
som både kropp och själ berikas!
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