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Hjärtligt välkomna till detta rotfruktssym- 
posium, som bär undertiteln ”Underjordens 
läckerheter” och som organiseras av Skåne- 
ländska Gastronomiska Akademien i samarbete 
med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i 
Alnarp. Dess dekanus eller, som vi brukar säga, 
rektor Roland von Bothmer kommer efter mig 
att hälsa oss alla välkomna till SLU Alnarp.

Detta symposium är i många avseenden en 
direkt fortsättning på vårt förra symposium 
här år 2003, som då handlade om kryddor 
och kryddning. Att det blev rotfrukter nu var 
egentligen ett ganska naturligt val, eftersom de 
utgör en mycket väsentlig del i människans föda 
sedan urminnes tid. Vem minns inte beskriv- 
ningarna av jägar- och samlarfolk där männen 
skötte jakten och kvinnorna samlade rötter? 

Denna del av kosten har tidigare haft och har fort- 
farande i vissa länder en ganska låg status som 
”bukfylla” och exempel på detta är vårt nedlåt-
ande skällsord, ”sopprot”. På samma sätt kan 
man undra varför engelskan har tagit upp 

Välkomsthälsning  
”Rotfruktssymposiet Alnarp 2005”

ordet ”swede” för kålrot. Är det månne i nedsätt- 
ande syfte om svenskarna eller är det så att de  
ansåg att det var ett karakteristikum för svenskar 
att de åt kålrot? Det sistnämnda är väl troligt, 
men det kan ha ett inslag av det förra också. 

I dag är det annorlunda, eftersom rotfrukterna 
fått sin stora renässans genom sina gast- 
ronomiska förtjänster och våra nya veten- 
skapliga fynd om bland annat fibrernas och 
antioxidanternas stora betydelse för vår hälsa. 
Rotfrukter har generellt sett ett väsentligt 
innehåll av bådadera. Gastronomiskt spelar 
rotfrukterna en stor roll genom sin textur och 
som färg- och smakgivare – därmed ger de oss 
njutning för både öga och smak. 

Rotfrukter har vi ett fantastiskt utbud av, 
vilket utställningen här utanför försöker visa. 
Vi har fått ihop nästan 70 olika sorter. Inför 
detta symposium gjorde jag en genomgång 
av Nordiska Genbankens förråd plus en del 
kommersiellt tillgängliga rotfrukter och kom 
upp till ett antal av lite mer än 700 olika sorter. 
De som dominerade i sortantal var utan tvivel 
morötter med 147 stycken, kålrötter 106, 
rödbetor 50, potatis 90 och majrovor 79.

Varför vill vi ha så många sorter? Först och 
främst behöver vi ett så stort genetiskt bas- 
material som möjligt för att kunna föra växt-
förädlingen framåt. Sedan vill våra kockar och 
industritekniker kunna välja ut sorter, som har 
egenskaper som passar deras applikationer 
bäst. Dessutom och inte minst vill vi inom 
gastronomin kunna variera smaker, textur och 
färg så mycket som möjligt. 

För att få fram optimala sorter tror vi på intimt 
samarbete mellan odlare, genetiker, industri- 
tekniker och framförallt kockar. Det är i dag 
nödvändigt att vi alla hjälps åt att föra fram de 
individuella sorterna av olika produkter. Det 
räcker inte med att köpa en kålrot utan man 
måste veta om man skall ha en ”Gul svensk”, 
en ”Willhelmsburger” eller en ”Östgöta”. På 
samma sätt som vi idag inte bara beställer vin, 
utan vi preciserar mycket noga vilken sort vi vill 
ha. Lyckligtvis har detta synsätt slagit igenom 
även för äpplenas del, men det behövs för alla 
råvaror.

Hur har man sett på dessa knölar tidigare? 
Orrelius skriver år 1797 följande: ”Rotfrukter, 
äro dels Köks-rötter, såsom Ingefära, Lökar, 
kåhl-rötterr, Morötter .., dels Medicinal-
Rötter, såsom: Angelika, Ålands- och Galgorot, 

En korg med två olika morotssorter och 
jordärtskocka.

Baggesöta.., dels Färg-rötter, såsom Gurkmäja, 
Krapp, etc”. Således skilde man på rötter 
för användning inom köket, medicinterapin 
och inom färgningen. I Svenska Akademiens 
Ordbok framhåller man också distinktionen 
mellan trädgårdsrotfrukter såsom exempelvis 
morötter, palsternackor, rödbetor; och jord-
bruksrotfrukter såsom socker- eller foderbetor 
och rovor. Denna skillnad håller väl i dag på att 
utjämnas i den moderna odlingen?

Sedan är det väl slutligen så att rotfrukter 
inte är några frukter alls utan knölar i jorden 
som hellre skulle kallas för rotsaker eller 
rotgrönsaker eller som vi skriver i inbjudan 
”Underjordens läckerheter”

Text: Sven-Olle Olsson
Foto: Håkan E Bengtsson

En vacker installation, som dekoration, av rotfrukter, grönsaker, bär och
blad gjord av eleverna på Hvilans lantbruksskola.
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Roten till det goda
För drygt 10 000 år sedan började människor i 
Mellanöstern odla växter. Man kallar området 
för den bördiga halvmånen och utgrävningar 
visar att man först odlade enkla sorter av vete 
och korn. 

Människor som odlar växter kan, och måste, bli 
mer eller mindre bofasta och skall klara hela sin 
försörjning inom ett begränsat område. Detta 
var kanske den största förändringen någonsin 
i människans levnadsvillkor. 

Märkligt nog började människor odla växter 
även på andra håll i världen, uppenbarligen utan 
kontakt med folket i den bördiga halvmånen. 
Man odlade ris i tropiska Asien och majs i 
Mellanamerika. Sädesslagen var sålunda den 
växtgrupp som först togs i odling och den 
följdes snart av ärtväxter. 

Dessvärre vet vi inte särskilt mycket om odling 
av rotfrukter. Dessa grödor lämnar inga spår 
i det arkeologiska materialet, men de har 
naturligtvis ätits i alla tider. 

Innan människan blev bofast var hon samlare, 
fiskare och jägare. I flockar strövade människor 
omkring över väldigt stora områden. När en 
plats var aväten, var man tvungen att vandra 
vidare till en ny. 

Jakt och fiske var, då som nu, heroiska äventyr 
men de kunde också lätt slå fel. Då fick man 

Roten till det goda
ge sig ut och leta efter växter och väl också 
smådjur som larver och annat lättfångat. 

Kunskaperna om vad som kunde ätas var 
alldeles säkert enorma. Blad och frukter fanns 
till hands under stora delar av året, men i 
områden med utpräglade torrtider eller vintrar 
kunde de tryta. Då fanns det rotfrukter.

Underjordiska lökar och knölar är växternas 
organ för att kunna överleva perioder med 
torka eller kyla. Växter som har denna 
överlevnadsstrategi kallas geofyter och metoden 
för överlevnad är vitt utbredd i växtsystemet. 

Det finns sålunda ingen bestämd familj eller 
annan grupp av växter som kännetecknas av 
underjordiska knölar. Ett undantag är förstås 
lökar, som är begränsade till några familjer av 
enhjärtbladiga växter. 

Trettionio arter av rotfrukter upptagna i ”Roten 
till det goda” (Botaniska trädgårdens småskrif-
ter, 2005) fördelar sig över tjugo växtfamiljer. 
Fem familjer är enhjärtbladiga (utan att lökar 
är med) och femton tvåhjärt- bladiga. 

Störst bland familjerna är den flockblommiga 
(Apiaceae) med nio olika arter, varav några är 
mycket viktiga som t.ex. morot, palsternacka och 
rotselleri, en del saknar ekonomisk betydelse 

Taro

Rotselleri Prinz
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som nötkörvel och jordkastanj. Andra viktiga 
rotfruktsfamiljer är korgblommiga växter 
(Asteraceae) och kålväxter (Brassicaceae).

Två- och fleråriga växter
Frön av en tvåårig växt gror på sommaren och 
hinner vanligen anlägga en kraftig bladrosett 
innan vegetationssäsongen är över. Bladen 
producerar mängder av kolhydrater genom 
fotosyntesen, där solenergi tas upp och lagras 
med hjälp av luftens koldioxid. Viktigast för 
växten är naturligtvis att ha en knopp beredd 
till nästa års tillväxt, men knoppen måste förses 
med näring för övervintring och för att komma 
igång snabbt nästföljande säsong. 

En rotfrukt är alltså det knyte, där växten har 
samlat sin sparade, energirika näring. Knölen 
får ju inte börja växa för tidigt och därför har 
lökar och knölar en genetiskt inprogrammerad 
viloperiod som är svår att bryta. För människan 
är detta idealiskt, för då kan rotfrukterna 
förvaras hela vintern utan att börja växa och 
bli urlakade och fördärvade.

Våra viktigaste rotfrukter är sålunda normalt 
tvååriga växter, som vi sår på våren och skördar 
på hösten, då knölarna är fulladdade med 
energirik näring. Enstaka arter kan mycket väl 
sås på hösten för att skördas under sommaren 
eller hösten påföljande år.

Fleråriga rotfrukter hör normalt hemma i 
varma länder och knölen har måhända en 
annan uppgift än hos de tvååriga växterna. 
Taro och tannia är växter som trivs bäst i 
regnskogsklimat, där marken aldrig torkar ut 
och där frost inte kan förekomma. Maniok är 
också en tropisk växt men är särdeles torktålig 
och har knölar som kan bli liggande i marken i 
några år utan att ta nämnvärd skada.

Näring som lagras i knölar består huvudsakligen 
av kolhydrater i form av t.ex. stärkelse, inulin och 
socker. Knölarna är alltså energirika men ensidig 
 diet av dem kan ge upphov till proteinbristsjuk-
domen kwashiorkor.

Nu är det ju ingenting som är unikt för rot- 
frukterna, att människan tar hand om växtens 
reservnäring. Det är ju precis det vi gör när vi 
använder sädesslagen, äter ärtor och bönor 
eller pressar olja ur frön. Hos frukter och frön 
är näringssammansättningen annorlunda 
än hos knölar och de olika växtprodukterna  
kompletterar varandra. 

Vad är en rotfrukt?
Termer som kryddor, grönsaker och rotfrukter 
har inga exakta definitioner. Så där till vardags 
har vi inga problem med dem, men ibland 
uppstår debatten om vad orden egentligen 
innebär. Vi vet ju t.ex. att grönsaker inte 
alltid är gröna, att vissa vill göra skillnad på 
kryddor och örter och att många menar att 
lök inte är en rotfrukt.  Om man definierar en 
rotfrukt som ”en huvudsakligen underjordisk 
växtknöl som går att äta” blir emellertid även 
löken en rotfrukt. Ord som rotfrukt, rotsak och 
rotgrönsak innebär rimligen samma sak.

Ur strikt botanisk synpunkt är ingen av ter- 
merna riktigt bra, eftersom många rotfrukter 
inte består av rötter. Det är därför som man 
använder det något dunkla ordet växtknöl i 
definitionen. 

Maniok

Rotfrukten gul lök består av en mycket kort 
stam, på vars ovansida det sitter många blad, 
vars nedre delar är köttiga och saftiga och 
tillsammans bildar lökens ätliga del. Eventuella 
blomskott bildas på stammen och skjuter upp 
mellan lökbladen. Det kan man ibland se på 
lökar som har blivit lite väl gamla. 

Hos vitlök knoppar stammen av sig i många 
små stambitar, var och en med ett enda tjockt 
blad. Varje sådan utgör en vitlöksklyfta. 

Lökar är enhjärtbladiga växter och sådana gör 
sig av med huvudroten omedelbart efter det 
att fröna har grott. Dock måste ju växten ha 
rötter och de utgörs av birötter som utbildas 
på stamskivans undersida. På den ansade löken 
som vi köper, är rötterna borttagna men nya 
lockas snabbt fram om man sätter löken i lite 
vatten.

Det finns emellertid också rotfrukter som 
faktiskt är rötter, åtminstone till större delen. 
Morot och palsternacka är plantornas huvud-
rötter, som under första växtsäsongen lägger 
på sig mycket näring för övervintring. Om 
vi inte skördar dem på hösten, kommer de 
att blomma andra året och sätta frön. Roten 
töms och som rotfrukt är den då värdelös. Ur 
växtmorfologisk synpunkt behöver det inte 
alltid vara huvudroten som lagrar näring. 
Många växter har svullna sidorötter, men det 
är få som vi äter. 

Dahliaknölar är sidorötter liksom de för de 
flesta okända salepsrötterna, som säljs i bl.a. 
Turkiet och används som livsmedel. De är 
torkade knölar av marklevande orkidéer och 
används t.ex. i en särskild sorts glass. 

När ett frö av en tvåhjärtbladig växt gror, 
anlägger groddplantan två hjärtblad med en 
knopp emellan. Knoppen växer ut och bildar 
större delen av växtens ovanjordiska del. 
Huvudroten bildas redan vid groningen och 
utvecklas vidare. Mellan hjärtbladen och roten 
finns en bit stam som kallas hypokotyl (= under 
hjärtbladen). 

Hos de allra flesta växter kommer hypokotylen 
helt att försvinna och den går inte ens att spåra 
mellan rot och stam. Hos några få växter finns 
den kvar och svullnar upp och blir till en stor 
knöl. En rödbeta och en rädisa består till allra 
största delen av en svullen hypokotyl med en 
råttsvanslik rotspets i nedre ändan. Därför 
växer dessa grödor mycket riktigt mest över 
marken, om man inte kupar raden. Sockerbeta 
hör till samma växtart som rödbeta, men ändå 
består knölen till större delen av den uppsvällda 
roten med en övre del av hypokotylen.

Vattenkastanjer

Sötpotatis
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Alla som odlar fleråriga växter stöter på termen 
jordstam, ibland kallad rhizom eller rotstock. 
Det handlar då faktiskt om underjordiska 
stammar. Ofta ligger de horisontellt i jorden 
och de allra flesta tror väl att de är rötter. 
Jordstammar kan vara korta och tjocka eller 
ibland långa och smala som snören. De kan 
skiljas från rötter på att de har fjällika blad eller 
ärr efter sådana, och att de anlägger knoppar 
för vidare tillväxt. 

Kålrabbi 
Karlek

Från jordstammar utgår det rötter, som suger 
vatten och näring. Anatomiskt skiljer sig 
stammar från rötter, men det är ju inte så lätt 
att se. Rötter och jordstammar kan ha exakt 
samma uppgifter och se väldigt lika ut, trots 
att de har olika ursprung.

Potatis är ett bra exempel på underjordiska 
stammar. Ögonen på knölarna är knoppar 
till nästa års tillväxt. Ofta använder man 
uttrycket stamknölar på jordstammar som 
är mer knöliga än långsträckta. Sålunda kan 
potatis kallas stamknöl liksom jordärtskockor, 
jordmandel och många fler. 

Det finns många exempel på att stamdelar 
ingår i rotfrukter utan att de egentligen är 
jordstammar. Hos både rotselleri och kålrot 
ingår rejäla bitar av stammen, medan den 
nedre delen av knölarna utgörs av hypokotylen. 
Kålrabbi består enbart av en uppsvullen stam 
med blad och bladärr, och därför räknar vi den 
vanligen inte till rotfrukterna.

Rotfrukter på bordet
I Sverige är vi dåliga på att äta rotfrukter. Många 
menar visserligen att mängden rotfrukter vi 
äter har ökar de senaste åren. Faktiskt handlar 
det bara om ett tiotal arter som äts regelbundet. 
Av dem äts några av olika orsaker i väldigt liten 
mängd. Pepparrot är välkänd för alla, men den 
personliga årskonsumtionen är väldigt liten, så 
liten att växten kanske mer skall betraktas som 
en krydda än en rotfrukt. 

Man har konstaterat att folk nästan bara 
handlar och äter sådana växtprodukter som 
man känner till. Man är väldigt konservativ 
med vad man äter, kanske beroende på att man 
inte vet hur man skall tillaga okända arter. De 
rotfrukter som dominerar stort är potatis och 
morot. Dessa känner alla till, liksom rödbeta 
och rädisa. Jordärtskocka, kålrot, palsternacka, 
rotselleri och svartrot är märkligt nog okända 
av många människor, så trots att de hör till de 
tio i den vanligaste gruppen är förbrukningen 
liten. Dock finns de alltid till salu.

Några få arter finns ofta men inte alltid i 
våra affärer. Hit hör rotpersilja, rättika, rova 
och möjligen också wasabi. Gammaldags 
rovor hittar man numera inte i handeln, men 
snabbväxande och späda majrovor blir allt 
vanligare. På samma sätt är det med rättika. 
De gamla sorterna med svart skal anses inte 
värda att saluföra, men vi har accepterad de 
vita, asiatiska sorterna som kallas diakon.

Rotpersilja

Vårt sortiment av grönsaker, kryddor, frukter 
och rotfrukter har utökats väsentligt med 
tillkomsten av allt fler invandraraffärer. 
Under några decennier har nästan 100 arter 
tillkommit, varav drygt tio är rotfrukter. 
Några av dem har vi tidigare kunnat köpa som 
konserver eller i särskilda blandningar. 

En sådan är vattenkastanj. Batat, som är 
detsamma som sötpotatis, säljs numera i sådan 
mängd att den har fått en plats i den vanliga 
butikens grönsakshyllor. Jams, jamsbönerot. 
knölpilblad, liljelökar, lotus, maniok och taro 
är alla arter som fordrar specialkunskap vid 
tillagningen, men några av dem står på tur att 
introduceras i alla kök.

En särskild kategori utgör alla de rotfrukter 
som kan sättas under rubriken ”kuriosa”. 
Några av dem har tidigare odlats i landet, men 
försvunnit därför att de inte har varit tillräckligt 
bra. Smaken kan vara utmärkt, men det kan ju 
vara så att de är svårodlade eller ger för liten 
avkastning.

Till de stora delikatesserna hör ardacker, som 
när den är vild kallas knölvial. Den är en ärtväxt 
med små, spolformiga rotknölar, inte olika 

Jamsbönerot

möss, som kokas med skalet på och äts med 
smör. Under 1700-talet propagerade man för 
att den skulle användas i stället för potatis, men 
mest kom den att odlas på slott och herresäten. 
Från Skåne berättas att Gustav V alltid skulle 
serveras ”jordmöss” när han var nere för att 
skjuta fasaner. Den har en behaglig smak som 
påminner om äkta kastanj. 

Mycket beröm har även rotkörvel fått. Den kom 
till Sverige i början av 1800-talet och prisades 
bl.a. av författarinnan Amelie Posse, som hade 
ätit den på Ericsbergs slott. Den är krånglig att 
odla, så till vida att den bör sås på hösten.

Sockerrot, jordkastanj och nötkörvel är andra 
udda rotfrukter bland de flockblommiga 
växterna. Sockerrot har haft betydelse som 
gröda fram till 1700-talet medan de båda andra 
har varit marginella grödor. Surklöverrova, 
knölkrasse och oka är alla urgamla andiska 
grödor som då och då odlas i Europa utan 
att bli fast etablerade. Alla dessa rotfrukter 
och ytterligare ett halvt dussin till omhuldas 
i trädgårdar och frö eller annat utsäde går att 
få tag på.

Text: Lennart Engstrand
Foto:  Björn Lundquist

Teckning: Marie Widén

Ardacker 
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Presentatör:

Jan-Öjvind Swahn
Professor Jan-Öjvind Swahn, folklorist, gastronom men framförallt 
enzykolpedist, känd för sitt mycket omfattande författarskap och med-
verkan i många radio- och TV-program bland annat det mycket upp-
skattade ”Fråga Lund” och skäggenprogrammen.

Det finns knölar, Sofie!

Det finns knölar, Sofie!
Innan jag sätter i gång på riktigt, vill jag bara 
påpeka den lydelse som titeln på detta mitt 
anförande har fått i det tryckta programmet. 
Där står det alltså inte att jag ska tala om 
rotfrukternas historia, utan om deras kultur- 
historia. 

Om palsternackan började odlas i Grekland 
eller Egypten, om japaner eller kineser hittade 
på rädisan eller var i Medelhavsländerna 
morotens förädling inleddes, är väl inte sär-
skilt angelägen kunskap. Medan däremot 
förhållandet, att de två sistnämnda sannolikt 
infördes till Norden, tillfölje klosterväsendets 
behov av fasteriktiga råvaror, ja, det vet väl 
de flesta redan. Mindre allmänt bekant är väl 
kanske att palsternackorna fordom hade en 
användning även utanför den soppsfär till 
vilken de hos oss numera är mer eller mindre 
inskränkta. Den som äter mycket palsternacka 
blir därmed bättre rustad för tungt arbete, sa 
man i Danmark på 1500-talet. 

Palsternackornas roll inom läkekonsten fram-
hävdes redan i början av 1200-talet av den 
danske läkaren Henrik Harpestræng, den 
nordiska medicinens fader. Han skrev bl.a. att 
palsternacka hjälper mot tandvärk samt ”väcker 
lust till kvinnor”. Att den tydligen även ansågs 
kunna väcka de senares lust till män, framgår 
av att palsternacka inte borde ätas i vare sig 

munk- eller nunnekloster, i varje fall inte enligt 
en 1600-talsexpert på hithörande ting, Simon 
Paulli, en av detta sekels största medicinska 
auktoriteter. Män med svullna testiklar borde 
bära en palsternacka i ett snöre om halsen, sa 
han, vilket dessutom även medförde immunitet 
mot huggormsgift. Och blev man stungen av 
en skorpion, vilket inte bör ha varit någon 
förstahandsrisk i 1200-talets Danmark, skulle 
man strax svälja ett glas palsternacksjuice. 
Palsternackans användning är hos oss numera 
ganska obetydlig. Vilket egentligen är synd, för 
palsternackans lite säregna arom passar som 
tillbehör till många rätter. 

Ordet palsternacka kunde dessutom ännu för 
100 år sedan användas som invektiv – jämför 
det nutida bruket av ordet ”sopprot”! Intet av 
mig känt språk utom svenskan nyttjar för övrigt 
denna smakassociationsrika term, sopprot, 
som skällsord – det säjer en del om vårt folks 
ställning som det kanske mest soppnegativa 
på jorden. Men – vadan palsternackans besyn-
nerliga namn? Ja, därom tvista de lärde. Men 
den tolkning som faller bäst på min läpp är 
väl att det kan härledas ur ett latinskt ord 
för jordbearbetningsredskapet hacka, som 
onekligen har anknytning till denna läckra rots 
både plantering och skördande. 

På medeltiden skilde man just inte mellan 
palsternackor och morötter, så när endera 
arten nämns i medievala källor kan det likväl 
gälla den andra. 

Men även den milda moroten hade ett gott 
rykte som medikament ännu på 1770-talet. Den 
danska farmakopén rekommenderade morötter 
mot det mesta, som hade med underlivets 

Morot  
Pfaelzer
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sjukdomar att göra. Men dess medicinska 
egenskaper botade även andra organ. Så till 
exempel skulle den som led av gulsot ta en 
morot och urholka den ovanifrån. Sen skulle 
han eller hon pinka i den sålunda skapade 
morotsbägaren och så hänga upp den i ett 
snöre i skorstenen. När moroten jämte innehåll 
hade skrumpnat ihop till ett tomt skal skulle 
gulsoten vara försvunnen. Metoden är känd 
även i skånsk folkmedicin och utgör ett vackert 
exempel på folkmedicinens likhetsmagiska 
tankegångar: gul urin i gul morot botar gulsot, 
som torkar bort tillsammans med medicinen. 

Om man lägger en morot under en sjuklings 
huvudkudde och vederbörande strax därpå 
börjar sjunga, så är det ett säkert tecken på att 
han snart ska dö, men om han inte ger några 
dylika läten ifrån sig, kommer han eller hon att 
överleva den åkomma som lagt vederbörande 
på sjukbädden.

Både rädisor och rättikor är i Norden kända 
sedan 1400-talet. Bägge spelade i århundraden 
en roll i både lärd och lekt läkekonst, vartill 
den sannolika orsaken var rötternas ganska 
bitska smak. Medicin skulle smaka illa, det som 
smakade tillräckligt illa visade sig därmed ha 
medicinska kvaliteter.

Mot håravfall skulle man massera skalpen med 
rädisemos, medan rädisesaft var urindrivande 
och halp mot förstoppning. Rättika, intagen 

Morot Kuttiger
som frukost tidigt på morgonen, sades vara ett 
utmärkt kräkmedel och kunde driva ut onda 
vätskor även ur övriga kroppsöppningar. 

Vårt sätt att äta rädisor, som en crudité med 
lite salt på, är en relativt sen sed, ty länge 
skulle både rot- och grönsaker anrättas, d.v.s. 
kokas eller stekas, så och rädisorna, och så 
ännu i Hagdahls kokbok från 1879. I ett recept 
rekommenderar han att man ska koka knippen 
av små rädisor med salt, lägga dem på skivor 
av rostat bröd samt äta dem som sparris med 
skirat smör. Då ”äro de rätt angenäma”, skriver 
Hagdahl. Men han ger oss också ett recept på 
stuvade rädisor med persiljesås att ätas till 
kotletter. 

Hagdahl lade ofta sociala aspekter på både 
rätter och råvaror. Om rädisan säger han 
att den, från att ha varit proletär, på sistone 
”svingat sig upp bland de högre klasserna och 
till och med blivit presenterad vid hovet och 
numera intager en aristokratisk ställning vid 
varje finare bord, särdeles om våren, då den 
firas såsom dess efterlängtade representant”.  

Om dess lite grövre kusin rättikan, berättar 
Hagdahl, att den stod i högt anseende hos 
grekerna och att den i Apollons tempel i Delfi 
frambars i gyllene skålar. Nu, fortsätter han, har 
den sjunkit ner till en vanlig köksväxt som mest 
har insteg hos enkelt folk. Mja, kommenterar 
jag för min del detta påstående. Det är faktiskt 

Rädisa 
Raphanus

manställning av måltidstexter från lertavlor 
med kilskrift i Yale Babylonian Collection 
som fransmannen Jean Bottéro gav ut, över- 
satte och kommenterade 1995, möter vi även 
rotfrukter, bland vilka en bör, eller åtminstone 
kan, vara rovan (eller möjligen en sorts beta; 
identifieringen är osäker). Den användes 
bl.a. enligt ett recept som buljongförstärkare 
vid kokning av fårkött. Dessa babyloniska 
recept anser utgivaren i stor utsträckning vara 
nedärvda från den kokkonst som babyloniernas 
föregångare, sumererna, skrivkonstens upp-
finnare, hade utövat och skulle alltså numera 
vara över 4000 år gamla. 

Om rovans ställning i det mesopotamiska 
köket för fyra årtusenden sedan av filologiska 
skäl kan betecknas som något osäker, så kan 
man med desto större säkerhet yttra sig om 
babyloniernas lust till lök, som dock stegrades 
ytterligare i det av dem sannolikt starkt 
influerade äldsta egyptiska köket. Tyvärr ryms 
ju inte de kulturhistoriskt ytterst intressanta 
lökarna inom ramen för det här symposiet, men 
apropå den i min inledning citerade, anonyme 
schweiziske klosterdiktarens syn på nyttan av 

rovor för peristaltiken, kan jag inte underlåta 
att citera den romerske naturforskaren Plinius 
d.ä., som i sin Naturalhistoria framhöll att 
av samma skäl lök var särdeles nyttig föda, 
eftersom den ”satte tarmvinden i rörelse”, 

Majrova,
gammal svensk

Rättik
a

som basföda för grovarbetare, vid sidan av lök, 
som rättikan gör sin entré i mathistorien. De 
jobbare, som byggde faraonernas pyramider, 
världens största byggnadsverk vid sidan av 
Kinesiska muren, de avlönades nämligen 
in natura med just rättikor ad lib. Ja, även 
rotfrukter har gjort sina klassresor, somliga 
upp, andra ner. 

Nu följer en stunds lyrik.

 Rapa radix bona
 dat comedenti dona,
 ventrem purgat,
 vocem clarificat
 et bene bombat.

Ja, så skaldade nån gång på medeltiden en 
schweizisk munk. Med tanke på den alltmer 
utbredda bristen på klassisk bildning, bör jag 
kanske översätta detta vackra lilla poem, dock 
utan slutrim, det får räcka med uddrim, d.v.s. 
alliteration:

 Rova, rara rot,
 Du bättrar bröders bord,
 du tömmer tarmar tröga,
 gör rostiga röster rena
 och hjälper oss att präktigt prutta!

Denna, den sistnämnda av rovans förtjänster, 
omtalar doktor Charles Emil Hagdahl i sin 
berömda kokbok, där han varnar för kolikplågor 
efter rovrätter, men samtidigt konstaterar att 
denna olägenhet inte inverkat menligt på 
våra, som han uttrycker det, ”uppblåsta fäders 
förtjusning” inför denna råvara. 

Det fädernet sträcker sig förvisso lika långt 
tillbaka som våra äldsta källor i fråga om 
matkultur överhuvudtaget når. I den sam- 
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en ganska elegant eufemism för intensifierat 
pruttande. Detta numera mindre salongsfähiga 
naturljud uppfattades förr, även i Sverige, 
liksom för övrigt rapandet, som ett tecken på 
kulinariskt välbehag. Ett av de mest spridda 
svenska måltidsrimmen uppmanade bords-
sällskapet att ”äta tills röven spelar”, var en 
eloge till värdfolket. 

Men nu åter till rovan, med vars mångtusenåriga 
traditioner i främre Orienten, som jag pratade 
om inledningsvis. Strängt taget kan den ha lika 
åldriga anor här i Norden, och det faktum att 
dess namn i lite olika utformningar återgår i 
snart sagt alla europeiska och många asiatiska 
språk, är ett viktigt indicium i denna riktning. 

Rovorna, på latin Brassica rapa ssp. rapa, 
jämför vårt skånska ord för kålrötter, rabbor, 
har ju en uppsvälld s.k. rot, som består av både 
en bit stam och en bit rot. Den är med säkerhet 
en av Skandinaviens äldsta kulturväxter, 
kanske odlad redan under stenåldern. Den var 
på det gamla svedjebrukets tid regelbundet den 
första gröda som såddes på en nyss svedjad 
åker, helst medan askan ännu var ljummen, 
varvid såningsmannen brukade ha fröna i 
munnen och spotta ut dem åt höger och vänster 
medan han vandrade fram och tillbaks över 
svedjan. Saliven, som fröna därmed fick bada 
i, ansågs befrämja deras grobarhet. Hur det 
förhåller sig därmed överlåter jag åt våra herrar 
botanici att yttra sig om. 

Rovor åts in på 1900-talet främst av kossor 
samt av fattigt folk i glesbygderna och kunde 
anrättas på flera sätt, men vanligen stektes de, i 
enklare kök i härdens askmörja. De kunde även 
hackas och kokas till välling eller rivas till mos. 

Klarälvsrova

Om Mathilda Langlets kokbok, ”Husmodern i 
staden och på landet”, vars första upplaga utkom 
1892, kan man säja att den fyllde tomrummet 
mellan Hagdahls högreståndsmässiga köksbibel 
och de mera småborgerliga, moderna, som t.ex. 
”Bonniers kokbok” eller ”Stora kokboken”. I den 
sistnämnda nämns rovorna överhuvudtaget 
inte, i den förra avfärdas de som tänkbart 
alternativ till kålrötterna i rotmos, men i övrigt 
som kreatursfoder. 

Langlet har faktiskt flera enkla recept på 
rovrätter och därtill en så att säja kalasvariant, 
som jag faktisk någon gång på 1940-talet stötte 
på i skogsbygden mellan Småland och Blekinge. 
Rovan skulle förvällas och ett lock skäras av. 
Sen tog man ut inkråmet – enligt Langlet skulle 
denna operation utföras med en silversked; 
därmed fick rätten kanske högre status. Sedan 
mosade man inkråmet med grädde, rivebröd, 
rätt mycket smör, socker, krossad bittermandel 
och några uppvispade ägg. Med denna smet 
fylldes så rovskålen och sattes med locket på i 
en ganska het ugn och serverades till fläskkorv, 
stekt gås, rimmad oxbringa eller stekt fläsk. På 
den hembygdsgård där jag gjorde min hittills 
enda rovkontakt, vill jag minnas att man åt 
geggan till rimmad fläsklägg. Jag vill minnas 
att jag nöjde mig med min första portion. 

Att rovorna också kunde hamna på högre- 
ståndsbord, visar en rad recept hos Hagdahl, 
bl.a. stekta ankungar med glaserade rovor och 
stekt anka med rovor. 

Blasten kunde ätas som nödföda, eventuellt 
inblandad i bröd. Längst dröjde sig de små 
läckra majrovorna kvar på svenska bord, och 
ännu under mina år som stockholmare på 
1970-talet kunde man stundom hitta sådana 
i Östermalmshallen. Förfrågningar på Lunds 
grönsaksmarknad har däremot inte gett några 
napp.

Rovan uppvisar en ganska rik folkloristisk 
kontext, som klart anger att den varit väl 
integrerad i matkulturen. Det finns till att 
börja med talesätt om rovor; jag skulle tänka 
mig att alla närvarande någon gång tagit 
uttrycket ”sätta en rova” i sin mun. Vad har 
denna rotfrukt att göra med att man trillar 
på ändan? Jo, det utredde redan vid mitten 
av 1700-talet den tidens främste svenske 
språkvetare, Johan Ihre, i sitt uppslagsverk 
”Glossarium sviogothicum”, 1769. Han ansåg 
att uttrycket gick tillbaka på en ungdomslek 
som hette ”sätta rovor”.  Den har faktiskt varit 
populär in på 1900-talet, särskilt i Norrland. 
En i gänget utses till bonde. Han tar sen 
den ene efter den andre av de lekande och 
trycker omilt ner dem på rumpan i en ring på 
golvet eller marken, Och för var och en som 
han placerar i ringen säjer han: ”Sätta, sätta 

rovor!” Sen går han runt ringen och ruckar på 
varje rova och ”väger” dem genom att lyfta lite 
på dem och sedan sätta tillbaks dem med en 
omild stöt. Han klappar dem så på huvet och 
döper dem med olika nedsättande namn, som 
alla fnissar åt. Så avlägsnar han sig en stund. 
Under tiden låssas alla rovorna dö, så att när 
han återkommer ligger de huller om buller 
på golvet. Då väcker bonden dem till liv igen 
genom att kittla dem tills de skriker av skratt 
och särskilt skojigt var det förstås att kittla 
flickrovorna. Ja, det följde fler turer i leken, 
men det här något rumphuggna reportaget 
får räcka för att visa att Ihre nog prickade rätt 
i sin etymologi. 

En skånsk ungdomslek hette ”mala rovor”. 
Man ställde runt ett bord lika många stolar som 
lekdeltagare – minus en. Sen gick dessa runt 
bordet med dess stolar varv efter varv, medan 
lekledaren deklamerade en vers:

 Mala. mala rovor!
 Änkan lejer sej en dräng.
 För sin åker, till sin säng.
 Mala, mala rovor.

Plötsligt slår lekledaren knytnäven i bordet 
och slutar samtidigt någonstans mitt i versen. 
Då gäller det för lekdeltagarna att snabbt hitta 
var sin stol och sätta sig ner, varvid alltså en 
blir utan. Han eller hon blir nu ledare för nästa 
omgång. Och så kan man hålla på tills man 
tröttnar.

Men det fanns även andra lekar med rovnamn, 
t.ex. ”nacka rovor” och ”koka rovor”, men dem 
går jag förbi.

Ett särskilt bland nordsvenska ungdomar 
utövat fastlagsnöje var att ”åka för stora rovor 
och långt lin”. Man kopplade ihop kälkar eller 
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sparkstöttingar i en lång radda och så åkte 
man i kapp med gäng från andra gårdar utför 
en snöig backe medan man skrek för full hals: 
”Stora rovor och långt lin! Bara skit ska grannar 
få!” Då skulle för det vinnande teamet – det 
som kom först eller längst innan färden tog 
slut - årets rovskörd med likhetsmagins hjälp 
maximeras och lintågorna bli extra långa.

Men rovorna har trängt sig in även i folkdikten, 
i visor och sagor. När jag var liten sjöng min 
farmor för mig visan om den stora rovan. Jag 
ska dock inte pina er med att sjunga den, men 
texten börjar: Gubben å gumman fick en rova, 
men hur de streta och hur de drog, så inte fick 
de upp rovan. Hade vi bara Enberg här, nog 
fick vi upp rovan! Och Enberg kom, Enberg 
drog, Enberg och gubben å gumman de streta å 
drog, men inte fick de upp rovan. Hade vi bara 
Tvåberg här, nog fick vi upp rovan! Å Tvåberg 
kom, Tvåberg drog, Tvåberg och Enberg å 
gubben å gumman de streta å drog, men inte 
fick de upp rovan. De följande verserna handlar 
om hur även Treberg, Fyrberg och Femberg 
misslyckas. Så kommer då till slut Sexberg 
och Sexberg och Femberg och Fyrberg och 
Treberg och Tvåberg och Enberg och gubben 
och gumman de streta och drog, och då fick de 
opp rovan. Den visan var kanske en praktisk 
övning i matematik för småbarn.

Det finns inte många folksagor som handlar 
om rotfrukter. Den enda rovsaga som jag 
känner är i gengäld en våra i särklass vanligaste 
djurfabler. Der är sagan om hur räven och 
björnen ska bruka en åker tillsamman. Första 
året sätter de rovor, och när det är dags att 
dela skörden ser björnen den frodiga gröna 
blasten och säjer att han vill ha den del av 
skörden som växer ovan jord. Och så får räven 
alla rovorna, björnen bara blad. Nästa år sår 

de råg och då säjer björnen: I år vill jag ha det 
som växer under jorden så får du ta det som 
växer ovanpå jorden. Ja, sen dess är björnen 
och räven fiender, slutar sagan, som faktiskt 
har upptecknats i över hundra varianter bara 
i Sverige. 

Men rovan har förstås även en mera låt oss säja 
direkt mathistorisk aspekt. Dess roll i kosthållet, 
innan potatisen vid mitten av 1800-talet blev 
svenskarnas dominerande basföda, har disku-
terats livligt av både våra klassiska och nutida 
matetnologer, som Nils Keyland, Gösta Berg, 
Sigurd Erixon och Phebe Fjellström. Den 
sistnämndas dotter, Christina Fjellström, har i 
en viktig artikel i Gastronomisk kalender 2003 
kommit till den konklusionen att basfödan 
i stora delar av vårt land varit en blandning 
av utbytbara livsmedel, som rovor, kål, ärter 
och diverse rötter, ungefär som vi nu för tiden 
växlar mellan potatis, bröd, pasta och så vidare. 
Hon gör dock undantag för vissa områden, 
främst de med större finskt befolkningsinslag 
och utbrett svedjebruk, där rovan i varje fall 
periodisk varit den dominerande basfödan, 
t.ex. i delar av Norrland. 

Text: Jan-Öjvind Swahn
Foto: Björn Lundquist 
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Svenska, nordiska och internationella närings- 
rekommendationer innefattar samstämmiga 
råd om att äta mycket frukt och grönt. Ett halvt 
kilo per dag, fem om dagen, är olika sätt att 
uttrycka denna rekommendation. Rotfrukter 
innefattats, men däremot inte potatis. 
 
I Danmark har man plussat på till ”sex om 
dagen”, av kommunikationstekniska skäl 
sägs det, inte minst för att nå yngre män. 
Och man har faktiskt lyckats nå både yngre 
män och andra delar av befolkningen med 
välorganiserade, stora samordnade kampanjer 
i samarbete mellan myndigheter och näringsliv, 
så att frukt- och grönt-konsumtionen ökat med 
50 procent på fem-sex år.  Så visst går det att 
påverka och ändra matvanor om man bara gör 
på rätt sätt!

Mat och motion i balans
Roten till hälsa och välbefinnande är en god 
balans mellan mat och motion, det vill säga 
inkomsterna skall motsvara utgifterna när det 
gäller kroppens energiförsörjning. Motion har 
seglat upp som ett av de viktigaste kostråden 
i senare års rekommendationer. Motion ökar 
inte bara energi(kalori)förbrukningen. Den 
stärker muskler och ledband, och förbättrar 
koordinationen så att vi får lättare att räta upp 
oss när vi håller på att sätta en rova.
  
Vi har på senare år fått allt starkare belägg för att 
fysisk aktivitet påverkar ämnesomsättningen 

positivt. Insulinkänsligheten ökar, vilket är 
viktigt för att förebygga diabetes. Det ”goda” 
kolesterolet, HDL-kolesterolet ökar. Dessutom 
frisätts substanser som direkt påverkar belö-
ningscentra i hjärnan – en förklaring till det 
välbefinnande man känner efter ett ordentligt 
motionspass. 

Minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag, 60 
minuter om man har problem med vikten, är 
rekommendationen. Det behöver inte vara 
att springa i skogen till blodsmak i munnen 
– trappor är ett utmärkt motionsredskap och 
man kan cykla eller promenera i rask takt. 

Motion påverkar nästan allting i kroppen 
positivt. Följaktligen har den nya amerikanska 
matpyramiden försetts med en trappa på ena 
sidan. I nordiska (NNR) och svenska närings-
rekommendationer (SNR) från 2004/2005 har 
motion en framträdande plats.

Varför är frukt och grönt nyttigt?
I de amerikanska rekommendationerna  
poängteras mörkgröna (dark-green) och 
gula (orange) grönsaker som morötter och 
sötpotatis. Morotens gula färg beror på beta-
karoten som finns i unikt hög halt i morötter, 
10mg/100g, sötpotatisen har ungefär halva 
den halten.  Beta-karoten är en antioxidant 
som liksom andra antioxidanter blivit mycket 
uppmärksammade på senare år (Tabell 1). 

Bakgrunden till rekommendationen att äta 
mycket frukt och grönt är epidemiologiska 
studier (observationsstudier) som visar ett 
omvänt samband mellan frukt- och grönt-
konsumtion och både hjärt-kärlssjukdomar 
och vissa cancerformer, det vill säga att per-

soner som äter mycket frukt och grönt löper 
mindre risk att drabbas av dessa sjukdomar. 
Vi vet inte säkert vad det beror på. 

Antioxidanter är en intressant grupp av bio- 
aktiva ämnen, men det finns hundratals 
andra som vi vet ännu mindre om. Området 
är komplicerat: Studier där man gett ett eller 
flera antioxidanter som kosttillskott har inte 
kunnat verifiera någon skyddseffekt – i två 
stora studier med beta-karotentillskott till 
rökare som löper stor risk att få lungcancer 
har man till och med sett en motsatt effekt som 
gjorde att man fick avbryta studierna i förtid. 
Kanske berodde detta på att man plockat ut 
en antioxidant från sitt sammanhang. Mycket 
talar för att vi behöver ett batteri av olika 
antioxidanter så som de förekommer naturligt. 
Och i båda dessa studier och andra studier var 
en hög beta-karotennivå i blodet, beroende 
på frukt och gröntkonsumtion före studien, 
förenad med lägre sjuklighet.

Hur mycket rotfrukter äter vi?
Hur mycket rotfrukter äter vi då? Och har 
det skett en ”boom” i konsumtionen de 
senaste åren? I Sverige har vi bra siffror på 
konsumtionen från Riksmaten, det vill säga 
de kostundersökningar som Livsmedelsverket 
gjorde 1997-1998. Rotfruktskonsumtionen 
var då i genomsnitt 14 g/dag hos kvinnor och 
12g/dag hos män (Tabell 2). Både kvinnors 
och mäns konsumtion ökade med stigande 
ålder, men ökningen var signifikant endast för 
kvinnor. De 5 procent mest rotfruktsälskande 
svenskarna konsumerade i genomsnitt 47 g/
dag, vilket inte heller är så imponerande. Och 
minst 25 procent åt över huvud taget inte 
rotfrukter. Vad som hänt efter 1998 har vi inte 
siffror på ännu, så man kan inte utesluta att 
konsumtionen gått upp sedan dess.

Jams

Rosettoxalis

Vad betyder rotfrukter för näringsintaget?
Vad betyder då rotfrukterna för vårt intag av 
näringsämnen?  Ur kalorisynpunkt ger 12-14 
gram rotfrukter 0.1-0.3 procent, kolhydrater 
mindre än 1 procent av rekommenderat 
intag, kostfiber 1-2 procent (det finns 2-5 
gram/100gram), C-vitamin 4-33 milligram, 
pepparroten sticker ut med hög C-vitaminhalt 
men äts ju normalt inte i större mängder, så 
det blir bara någon procent av dagsbehovet 
för C-vitamin också. Man kan alltså konstatera 
att det skulle behövas en tiofaldig ökning av 
konsumtionen för att rotfrukterna skulle ha en 
egentlig betydelse för näringsintaget. 

Kålroten är en gammal kulturväxt särskilt popu- 
lär i Sverige (den heter swede på engelska!), 
Norge och Tyskland, härdig i hela Sverige. 
Den var mycket en viktig basföda för både 
människor och kreatur innan potatisen kom 
in i slutet av 1700-talet. 

 Jordärtskocka

Roten till hälsa och välbefinnande
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Tabell 3 visar näringsinnehåll i kålrot och 
potatis. Energiinnehållet i kålroten är bara 
32 kcal/100 gram, för att täcka energibehovet 
med enbart kålrötter behövs 10 kilo per 
dag. Potatis har mer än dubbelt så högt 
energiinnehåll beroende på högre stärkelsehalt. 
C-vitaminhalten är låg i både kålrot och potatis 
om man jämför med t ex citrusfrukter, men har 
varit viktiga C-vitaminkällor som varit viktiga 
för att hålla skörbjuggen borta. Kålroten ger 
även en del beta-karoten, dock 20 gånger 
mindre än moroten. Så ur näringssynpunkt var 
bytet från kålrot till potatis inte positivt, men 
fler kunde födas när man började odla potatis.

Fiberinnehållet i frukt och grönt hjälper oss att 
präktigt prutta, men tarmvind får man i ännu 
större utsträckning av jordärtskockor. Det 
beror på att dessa knölar, liksom t ex svartrötter 
lagrar upp kolhydrater i form av inulin istället 
för stärkelse. Men våra enzymer kan inte 
bryta ned inulin som därför åker igenom 
tunntarmen rakt ut i grovtarmen. Där blir de 
mums för bakterierna och stimulerar tillväxten 
av ”nyttiga” bakterier, främst bifidobakterier 
och laktobaciller. Sådana fibrer kallas numera 
prebiotika.
Sockerfritt och osötat skall det ju helst vara 
nuförtiden, därför intressant att naturen sötat 

våra rotfrukter ganska ordentligt, 7.1 procent i 
rödbetan, moroten 3.8 och rotselleri 2.6 (Tabell 
4). Och med helt vanligt socker. I topp ligger 
förstås sockerbetan med 17-18%.

Folsyra eller folat är ett viktigt vitamin som 
bland annat behövs för normal tidig foster- 
utveckling.  Kvinnor i barnafödande åldrar 
rekommenderas därför 400 mikrogram/dag, 
övriga 300 mikrogram/dag. Ett folsyraintag på 
denna nivå minskar risken för ryggmärgsbråck 
– en allvarlig missbildning som ofta leder till 
bestående förlamning i benen. Mycket talar 
för att folsyraintaget är viktigt också för att 
minska risken för hjärtkärlssjukdomar och för 
nervsystemets funktion i högre åldrar. Men 
i vilken utsträckning bidrar rotfrukter med 
folsyra? Rotpersilja har det högsta värdet – 
180 mikrogram/100g. Kålrot, rödbeta och 
palsternacka innehåller också en del folsyra.

Vid tillagning förloras näringsämnen i 
varierande utsträckning, främst genom att 
vattenlösliga komponenter löses i kokvattnet. 
Det är därför fördelaktigt att koka i så lite 
vatten som möjligt eller ångkoka. Tillagning 
kan också ha positiva effekter: Beta-karoten 
tas upp bättre efter kokning eftersom en större 
andel då tas upp.

Sammanfattningsvis

Det finns goda skäl att äta betydligt mer 
rotfrukter än vad vi gör idag: 
• Bra för det de inte innehåller mycket av 

kalorier. Rotfrukter har låg kaloritäthet, 
det vill säga stor volym per kalori. Vi 
därför kan därför äta mycket och bli mätta 
av utan för mycket kalorier.

• Vacker form och färg och god smak.
• Goda källor för beta-karoten – mycket som 

talar för att detta är nyttigt åtminstone 
när det tillförs i naturlig form tillsammans 
med andra komponenter. Antioxidant, men 
också förstadium till A-vitamin – viktigt 
om man inte får i sig färdigt A-vitamin från 
animaliska livsmedel. Moroten har en unikt 
hög halt av beta-karoten.

• Folatkälla om konsumtionen ökar.
• C-vitamin, men inte så viktigt idag eftersom 

vi har tillgång till frukt och juice året om.
• Hundratals bioaktiva ämnen som det forskas 

mycket kring men som vi idag inte kan säga 
så mycket om betydelsen av. Sambanden 
mellan frukt- och gröntkonsumtion och 
bättre hälsa är starka men vi vet inte vilka 
ämnen som förmedlar skyddseffekterna. 
Idag kan vi därför inte säga att vissa grön- 
saker är nyttigare än andra utan får nöja oss 
med den allmänna rekommendationen att 
äta mycket frukt och grönt av varierande 
sorter, inklusive rotfrukter.

Liljelökrot

Sockerrot
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Text: Nils-Georg Asp
Foto: Björn Lundquist 

och Håkan E Bengtsson (sid 21 överst)

Tabell 1. 

Effekter av antioxidanter
• Kanske en viktig del av förklaringen till 

skyddseffekter av frukt och grönsaker mot 
hjärt-kärlsjukdomar och cancer

• Men tillsats av enskilda antioxidanter ger 
inga påtagliga skyddseffekter, i vissa fall 
t.o.m. negativa effekter

• Antagligen behövs ett batteri av olika 
antioxidanter i balans för att uppnå 
skyddseffekter

Tabell 3.

Näringsinnehåll i kålrot och potatis 
(Livsmedelsverket, www.slv.se)

Per 100g Energi Protein Kolhydrater Kostfiber C-vitamin Beta-
karoten

Kålrot 32 kcal 1.2 g 6.3 g 1.8 g 25 mg 0.43 mg

Potatis 73 kcal 1.8 g 16 g 1.4 g 11 mg Obetydligt

Tabell 4.

Sockerinnehåll (sackaros, vanligt 
socker) i rotfrukter i gram per 100g 
(Livsmedelsverket, www.slv.se)
Rödbeta, kokt  7.1 
Morot    3.8 
Rotselleri   2.6

Tabeller
Tabell 2.

Rotfruktskonsumtion 1997-1998 enligt 
Riksmaten (Livsmedelsverket)
• ”Konsumtionen av rotfrukter var i 

genomsnitt 14 gram/dag bland kvinnor 
och 12 gram/dag bland män

• Både kvinnors och mäns 
rotfruktskonsumtion ökade med 
stigande ålder, men endast kvinnornas 
konsumtionsökning var signifikant

• De 5 procenten mest rotfruktsälskande 
svenskarna åt i snitt 47 gram/dag, 25 
procent åt inga rotfrukter alls!

Presentatör:

Frederik Fogelberg
Hortonomen och agr dr Fredrik Fogelberg  är verksam vid JTI - In-
stitutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, där han arbetar med 
odlingssystem för specialgrödor och fodergrödor, speciellt baljväx-
ter. Fogelberg har bl annat introducerat den moderna sojabönan till 
svenskt lantbruk för produktion av olika typer av livsmedel.

Att odla rotfrukter  
i stort och smått
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Att odla rotfrukter i stort och smått
Odling av kulturväxter vars rot används som 
mat eller i vissa fall djurfoder, har mycket 
gamla traditioner i Norden. Dessa grönsaker 
kallas ofta för rotfrukter. Ett flertal växtsläkten 
och familjer ingår i rotfruktsgruppen. De är 
ofta tvååriga, men odlas som ettåriga eftersom 
växternas andra år i naturen är till för att 
blomma och sätta frö. Rotfrukterna lagrar 
näring i huvudroten som tillgodogörs av 
människor och djur. Växterna är ofta mycket 
härdiga och kan därför odlas i nästan hela 
Sverige. 

De grönsaker som brukar hänföras till 
rotfrukterna är:
• Morot (Daucus carota)
• Palsternacka (Pastinaca sativa)
• Kålrot (Brassica napus v. rapifera)
• Jordärtskocka (Helianthus tuberosum)
• Rädisa (Raphanus sativus v. radicula)
• Rättika (Raphanus sativus v. niger) m fl.
• Potatis (Solanum tuberosum)
• Rödbeta (Beta vulgaris v. Rubra)

Några rotfrukter är mer ovanliga, men kan 
odlas i Sverige:
• Svartrot (Scorzonera hispanica)
• Kålrabbi (Brassica oleracea v. gongylodes)
• Pepparrot (Amoracia rusticana)
• Rova – majrova (Brassica rapa ssp. 

rapifera)
• Persiljerot (Petroselinum crispum v. 

tuberosum)
• Rotselleri (Apium graveolens v. rapaceum)
• Havrerot eller haverrot (Tragopogon 

porrifolius)
• Sockerrot (Sium sisarum)

Självfallet finns det fler växter i världen där 
man på något sätt använder roten till mat, men 
dessa är sällan möjliga att odla i Norden. Den 
intresserade läsaren finner mer information 
om dessa grönsaker i bland andra H.D. 
Tindalls bok ”Vegetables in the tropics” och M. 
Yamaguchis ”World vegetables”.

Det finns egentligen inga regler för hur en viss 
sort skall se ut, det vill säga en morot kan vara 
gul, röd, vit, lila eller orange och fortfarande 
vara en morot, låt vara med olika sortnamn. Inte 
heller formen (fig. 1) påverkar en rotfrukts vara 
eller icke vara. Indelning i olika typer (fig. 2)  
förekommer främst hos morot, men även för 

rödbeta och rädisor. Man kan sålunda tala om 
”karottyp” eller ”nantestyp” utan att därmed 
ange en viss sort (Bolero, Maestro etc). 
Däremot finns det i många länder nationella 
kvalitetsregler för grönsakens utseende. Dessa 
regler ger en generell beskrivning av vad man 
skall förvänta sig av en grönsak för att den 
skall säljas i handeln. Ofta är det fråga om 
storlekskrav för att uppfylla ett kvalitetskrav 
(I:a och II:a sortering), att varan inte skall ha 
färgfel, skador av insekter eller liknande. Dessa 
regler är satta för att konsumenter och handeln 
skall kunna förvänta sig att grönsakerna man 
köper uppfyller vissa karakteristika. Dåligt 
odlade rotfrukter med skador från sorteringen 
eller av sjukdomar skall därmed inte komma 
ut i handeln.

Några av växtförädlingens mål
I växtförädlingen arbetar man generellt med 
att möta de krav som odlaren, industrin, 
grossisten, transportören och konsumenten 
har på grönsaken. Ibland kan dessa krav vara 
motstridiga. Det är inte självklart att odlarens 
krav på rotfrukten är de mest intressanta. 
En gröda som i industrin skall bli inlagda 
rödbetor eller morotsjuice behöver främst 
uppfylla krav på genomfärgning respektive 
låg torrsubstanshalt. I andra fall kan sorter 
som har ett tilltalande yttre bli ointressanta att 
odla i de fall konsumenten istället efterfrågar 
inre kvaliteter som söt smak och krispig textur. 
Nedanstående lista ger en översiktlig bild av 
hur kraven på sorter kan variera mellan olika 
grupper.

Odlaren vill att rotfrukten:
• ger hög skörd
• är lätt att skörda
• har jämn avkastning mellan odlingsår
• har enhetligt utseende och storlek
• är motståndskraftig mot sjukdomar och 

insekter
• är lagringsduglig
• klarar såväl kalla som varma 

odlingssäsonger
• antingen är skördemogen på olika 

tidpunkter eller vid endast en tidpunkt

Livsmedelsindustrin behöver en råvara som:
• har enhetlig storlek 
• håller en jämn kvalitet
• är lagringsduglig
• håller form och färg i processning
• ser sådan ut att spill i form av skal, rötter, 

blast minimeras
• är lätt att processa (skala, koka, mosa, 

skiva)
• är fri från oönskade smakämnen

Grönsaksgrossisten vill ha en rotfrukt som:
• är lagringsduglig
• lätt att packa och transportera utan 

försämrad kvalitet
• finns att få tag på hela året
• håller jämn kvalitet
• finns i rätt storlek för konsumenten
• är hållbar i butik
 
Konsumenten vill att grönsaken de köper är:
• vacker till form och färg
• lagringsduglig i hemmiljön
• smaklig 
• näringsrik och fri från oönskade ämnen

Figur 2. Typsortering av rotfrukter.

Figur 1. Morotsformer (efter Rubatsky, 
Quiros & Simon, 1999).

Rödbeta Merlin
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Att välja rätt sort
Den som slår upp och studerar en frökatalog 
finner ett mycket stort urval av sorter och ställs 
då inför flera val; skall man välja en tidig eller 
sen sort? Vilken färg eller form är intressant? 
Hur är det med lagringsdugligheten och måste 
sorten skördas för hand eller med maskin?
Det finns tusentals sorter av de mest odlade 
grödorna, men alla används inte. Orsaken till 
detta beror på:

Odlingsklimat för sorten
Eftersom odling av rotfrukter sker över hela 
världen måste sorterna anpassas till klimatet. 
Detta medför att sorternas behov av värme, 
solinstrålning eller köldperioder varierar. En 
sort som är anpassad till klimatet i sydeuropa 
kan inte med automatik antas vara odlingsduglig 
i norra Sverige.

Tradition
Den mattradition vi lever i styr också våra 
förväntningar på en rotfrukts utseende. Vi 
vet alla hur en morot skall se ut; jämn, avlång 

med avrundad rotspets och en attraktiv orange 
färg, krispig textur och en söt, men tydlig 
morotssmak. Morötter i andra färger eller 
annan form känns annorlunda och oaptitliga. 

Flertalet konsumenter reagerar t.ex. mot 
potatissorten ’Blå Kongos’ blåvioletta färg och 

dömer ut den som osmaklig utan att ha provat. 
I länder som Peru och Bolivia är det däremot 
självklart att potatis finns i olika färger och 
former. Vilken sort vi väljer att odla styrs 
därmed också av våra traditioner.

Användningsområde
Vad vi skall använda rotfrukten till styr 
också valet av sort. Om potatisen skall bli 
potatismos, chips, pommes frites eller vodka 
styr naturligtvis sortvalet. 

Figur 3. Kommersiell morotodling vid Bjuv.

På samma sätt, men inte lika strikt, måste man 
ta hänsyn till sorten i sin fritidsodling. Det är 
inte alla sorter som är anpassade till att äta 
direkt ur trädgårdslandet, helt enkelt därför att 
de är framtagna för att klara en processning i 
industrin till blancherade och frysta produkter.

Krav på avkastning
För hemmaodlaren är ofta skörden av mindre 
vikt, det vill säga huruvida man får 10 eller 15 
kilo från sin odlingslott spelar mindre roll för 
hushållets ekonomi. För den kommersielle 
producenten är däremot avkastning en 
betydligt viktigare fråga eftersom varje kilo 
säljbar vara innebär en bättre odlingsekonomi.

Figur 4. En liten täppa med rotfrukter 
skapar trevnad.

Intresse och efterfrågan
Vilken sort som odlas är naturligtvis också 
en fråga om odlarens personliga intresse 
och marknadens efterfrågan, vilken i sin tur 
styrs av händelser i media, prisförändringar, 
forskningsrapporter om nyttighet, hälsa 
med mera. Skicklig marknadsföring kan 
skapa efterfrågan på en specifik sort som 
egentligen inte har bättre egenskaper än 
andra, men just för tillfället är i ropet därför 
att en känd TV-kock använder den eller att den 
kanske omnämns som speciellt hälsosam i en 
kvällstidningsundersökning.

Odling av rotfrukter
Rotfrukterna odlas i rader, i kommersiell odling 
(fig. 3) har man ofta 50 cm mellan raderna. 
Antalet plantor per radmeter varierar från 2 - 
4 för kålrot till ca 100 för morötter. Eftersom 
roten är den intressanta delen av växten krävs 
en djup och lucker jord för bästa utveckling. 

Rotfrukter ger ofta en mycket hög skörd, 
80 ton per hektar (8 kilo per kvadratmeter) 

är ingen ovanlig skörd 
för morötter och därför 
behöver man gödsla or- 
dentligt med olika växt-
näringsämnen. Vissa rot-
frukter är däremot inte 
speciellt kvävekrävande 
(t.ex morot). 

Generellt sår man rot- 
frukter men de kan också 
planteras. I det senare 
fallet sår man frön i 
torvfyllda lådor i växthus 
och får en liten planta 
som efter 5 till 7 veckor 
planteras i fält. 

Denna hantering är dyrare jämfört med sådd, 
men ger naturligtvis plantan ett stort försprång 
mot ogräs och skadedjur. Plantan kan också 
skördas tidigare på säsongen. 

Ogräsbekämpning och skydd mot skadedjur 
är viktigt för att få en bra skörd. Professionell 
odling kräver speciella maskiner för upptagning, 
medan fritidsodlaren klarar sig utmärkt med 
spade och grep. Den lilla odlingslotten har 
ofta helt andra krav på sig, den skall kanske i 
första hand vara till trevnad och ge möjlighet 
till rekreativt arbete (fig. 4). 

Efter skörden skall rotfrukterna förvaras utan 
blast i kyl (0 - +3 grader) och i hög luftfuktighet. 
Rätt lagringsförhållanden bevarar rotfrukterna 
fräscha i flera månader.

Smak och färg
Smaken kan variera mellan sorter, produk-
tionsområden och år. Vi har ännu inte kommit 
lika långt som vinbranschen där man beskriver 
vinets sötma och fyllighet samt klär smaken i 

Figur 5. Morotens färg kan variera. Det var först på 1600-talet 
som den övervägande blev orange.
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ord på ett sätt som ger förbrukaren möjlighet 
att välja produkt efter sin smak eller i syfte att 
kombinera varan med andra livsmedel. 

Förhoppningsvis kommer vi att framgent 
kunna välja mellan ”kokrotfrukter” och ”färsk- 
rotfrukter”, alltså välja en viss sort till maträtter 
som kanske skall kokas eller stekas, medan 
andra sorter mer är till för en direkt konsumtion. 

En färsk morot som skall ätas rå ur påsen 
behöver kanske vara söt, krispig med en tydlig 
morotssmak utan att för den delen vara besk. 
En morot som skall koka tillsammans med 
andra grönsaker i en soppa eller tillsammans 
med kött, skall på tallriken vara fast med en 
egen karaktäristisk smak, men inte söt och 
skall inte dominera helhetssmaken i maträtten. 

En rotfrukts färg blir alltmer intressant för 
det moderna köket. Morotens färg (fig. 5) 
eller färgutbredningen i rödbetor (fig. 6) är 
viktig, men på olika sätt. Vi vill ha inlagda 
rödbetor som är genomfärgade, men till en 

Figur 6. Färgutbredning i rödbetor i försök 
på 1950-talet.

Presentatör:

Ingegerd Sjöholm
Civilingenjören och docenten Ingegerd Sjöholm i livsmedelsteknik vid 
Lunds universitet undervisar och arbetar vid Lunds Tekniska Högs-
kola med olika projekt med vegetabilier, exempelvis frukter, grönsa-
ker och rotfrukter, ofta i samarbete med livsmedelsindustrin. 

Morgondagens 
industrirötter 

med färg och smak
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attraktiv modern maträtt är det kanske just en 
polkagrisrandig variant som eftersträvas. 

Gulbetan – en gul rödbeta – fanns knappast på 
var mans tallrik för fem-tio år sedan, men kan 
nu köpas i välsorterade livsmedelsbutiker. Det 
som i vissa fall uppfattades som ett färgfel är 
numera själva adelsmärket för sorten. Troligen 
kommer vi de närmaste åren att uppleva fler 
rotfrukter i butiken som har färger vi inte 
tidigare varit vana vid. Detta kommer i sin tur 
att ge helt nya matupplevelser i hemmet och 
på restauranten.

Text & foto (sid 28-29) + figurer: Fredrik Fogelberg
Foto: Björn Lundquist, 

Håkan E Bengtsson (sid 30) 
och privat (sid  25)



Morgondagens industrirötter 
med färg och smak

Ordet industrirötter rimmar på morötter 
och morot är den rotfrukt som de flesta av 
oss inkluderar i begreppet rotfrukt. Andra 
idag vanliga rotfrukter är kålrot, rotselleri, 
palsternacka och rödbeta. Exempel på mindre 
vanliga rotfrukter är svartrot, som förr kallades 
”fattigmanssparris” och jordärtskocka, som 
är lättodlad och sprider sig som ogräs på 
rätt växtplats. Dessa användes fram till 
mitten av 1900-talet för att variera menyn 
vid lite festligare tillfällen under det långa 
vinterhalvåret. 

Idag är det nästan bara kockar på restauranger 
som vet hur man tillagar svartrot och 
jordärtskockor samt vilka smaksensationer som 
går att skapa med dessa rötter. Tillagningen 
av de mera vanliga rotfrukterna morot, 
palsternacka, rotselleri, kålrot och rödbeta 
har också förändrats under de senaste femtio 
åren. Allt eftersom hemodling på gården 
och i villaträdgårdarna avtog och ersattes 
med djupfrysta produkter och att många 
äter lunchmåltiden i form av färdiglagad 
måltid utanför hemmet, har traditionen och 
kunskapen om hur man lagrar, hanterar och 
tillagar rotfrukter fallit i glömska. 

Att det är nyttigt att äta rotfrukter är det 
ingen som tvivlar på och Livsmedelverket har 

är utmärkt att detta finns idag på marknaden. 
Men vad mer skulle vi kunna göra med våra 
svenska rotfrukter och kanske på sikt med 
betoning på skånska rotfrukter?

En första fråga är naturligtvis om det är 
lämpligt att odla rotfrukter i Skåne? Nästa 
fråga är om vi har kunskap att odla rotfrukter 
på de skånska jordarna?  Svaren blir i båda 
fallen positiva med motiveringen att i de fall vi 
har försökt så fungerar det utmärkt. Det givna 
exemplet är morötter. Det odlas idag stora 
arealer av morötter i Skåne. Det odlas olika 
sorter beroende på användningsområde och 
hur de skall lagras. Import sker endast under en 
kort tid under maj och juni i glappet mellan de 
sista inlagrade från fjorårets skörd och fram till 
primörerna kan skördas i början av sommaren. 

Kunskap, teknik och utrustning för att klara 
dessa odlingar har utvecklats under de senaste 
tjugo åren och utan denna insats hade inte 
denna gröda kunnat bli konkurrenskraftig på 
det sätt som den är idag med både sorterade 
och tvättade morötter som säljs i butik 
samt förädlade produkter som juice och 
minimorötter. 

Vad finns det då för utmaningar att tackla för 
att börja odla kålrot eller palsternacka i samma 
skala? Det första är förmodligen att finna en 
entreprenör som är övertygad om att det går 
att odla de aktuella rotfrukterna med vinst 
och att det finns en långsiktig marknad. Det 
krävs en motsvarighet till Marianne Härning 
Nilsson, Mariannes Farm, som från början 
och fortfarande arbetar med övertygelsen om 
att det går att öka konsumtionen av morötter 
i Sverige till att närma sig konsumtion av 
bananer per capita och år. 

De rotfrukter som säljs idag i butik är inte några 
dörröppnare för ökad konsumtion av kålrot och 
palsternacka. Men som ett resultat av dagens 
växtförädling finns det en lång rad olika sorters 
kålrötter som är härdiga, har olika smaker 
och är klassade som låg-allergena produkter. 
Palsternackor finns på motsvarande sätt med 
olika smaker, växthärdiga och alla med höga 
fiberhalt. Dessa nya sorter skulle mycket 
väl vara en öppning för att starta storskalig 
produktion av kålrot och palsternacka för 
produkter med ett högre förädlingsvärde även 
avseende näringsinnehållet.  

Om man äter 100 gram av vardera kålrot och 
palsternacka så har man tillgodosett 50 procent 
av det rekommenderade intaget av folsyra, 
mer än 20 procent av fiberintaget samt mer än 
50 procent av rekommenderat intag retinol-
ekvivalenter. 

under alla år haft rotfrukter med på sina olika 
modeller om vad vi skall äta för att må bra. I takt 
med ett ökat utbud av frukt och grönt från hela 
värden och under hela året, har många av oss 
ersatt de kokta morötterna med tomater från 
Kanarieöarna och de rårivna morötterna med 
sallad från Kalifornien under vinterhalvåret 
och vi äter alltmer sällan grönsakssoppa kokt på 
rotfrukter som en huvudrätt. Livsmedelsverket 
har hela tiden förordat att vi skall äta mycket 
rotfrukter men för att göra reglerna enklare har 
rekommendationen förenklats till att vi bör äta 
totalt ett halvt kilo frukt och grönt varje dag 
vilket de flesta av oss inte uppfyller trots det 
stora utbudet året runt. 

De traditionella lunchrestaurangerna, såväl 
offentliga som privata, har sedan de djupfrysta 
morötterna och ärtorna introducerades på 
marknaden gått igenom perioderna ”kokta 
sommargrönsaker”, ”kokta ärter” eller ”kokta
ärtor och morötter” som ett måste på serverings- 
tallriken – via perioden med ett litet salladsblad 
och tomatklyfta på tallriken – till idag en 
självserverande salladsbuffé. 

Hur trender uppstår är svåra att förutsäga 
och analysera men de goda smakerna i 
rotfrukter, möjligheterna med att variera 
rätterna och kanske den billiga råvaran har 
inspirerat kockarna på restauranger till att ge 
rotfrukter en framträdande roll sedan ett antal 
år. Detta har i sin tur inspirerat industrin till 
att förnya sitt djupfrysta sortiment med nya 
blandningar, med nya kryddor, med såser 
och i nya lättillagade rätter. Det finns idag 
wokblandningar baserade på rotfrukter. Det 

Svartrötter

Morot Kaempe

När väl någon av dessa produkter finns som 
ingrediens eller halvfabrikat i stor skala så 
kommer förmodligen nya koncept att utvecklas 
på samma sätt som idag då det finns korv med 
endast 3 procent fetthalt eftersom fettet har 
ersatts med morötter. Så vem är beredd att 
börja odla kålrot och palsternacka och att skapa 
ett mervärde i dessa produkter?

Förädling av rotfrukter och även andra rå-
varor kräver en hantering som förlänger 
hållbarheten och förhindrar förskämning. 
All slags konservering av produkter innebär 
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att man på ett eller annat sätt förhindrar 
bakterier och mögel att växa till. Man har två 
sätt att göra detta på, dels att sänka pH så att 
de förskämmande bakterierna inte kan växa till 
eller förhindra mikroorganismerna att kommat 
åt vattnet. Det senare kan man göra genom att 
frysa vattnet till is, torka bort det, binda in det 
i salt eller socker eller helt enkelt att pressa ut 
det mesta av vattnet.  

Exempel på teknik där man sänker pH är att 
låta önskade bakterier som mjölksyrebakterier 
växa till i produkten. Mjölksyrebakterierna 
kan man antingen köpa och sätta till eller låta 
de mjölksyrebakterier som följer med växten 
från naturen föröka sig och sänka pH så att 
man förlänger hållbarheten av rotfrukterna. 
Tekniken används för produktion av surkål och 
för Bostongurka. Vid produktion av mjölksyrade 
rotfrukter skulle man kunna marknadsföra dem 
med följande hälsoargument: naturlig smak, 
utan färgämnen, utan konserveringsmedel, bra 
för din matsmältning, hindrar coloncancer och 
har ett högt folat-innehåll. 
 
Potatischips är ett bra exempel på hur man 
utvecklat ett koncept som skapat ett helt nytt 
sätt att konsumera potatis. Den teknik man 
använder är att man ”kokar bort” vattnet i 
potatisskivorna i het olja, vilket är väldigt effek- 
tivt och går snabbt men en del olja fastnar på 
produkten och har därigenom gett potatischips 
ett ohälsosamt rykte. Men sett ur perspektivet 
totala intaget av fibrer, så är potatischips en 
utmärkt produkt. Under 2005 lanserades chips 
tillverkade av rotfrukter enligt samma princip 
som potatischips. Det är färgglada chips som 
visar att det går att använda redan kända 
tekniker för att skapa nya snacksprodukter med 
spännande smaker. 

Var kan vi då leta efter nya produkter i framtiden 
och vem skall göra dem? Vem bestämmer vad 
som skall komma ut på marknaden? Dessa 
frågor har inte ett givet svar. Men vi har redan 
sett att trendiga restauranger som kommer 
med nya koncept för rotfrukter kan i sin tur 
inspirera industrin till nya rotfruktsprodukter. 
Eller var det konsumenterna som efterfrågade 
bekväma produkter för snabb tillagning av 
rotfrukter? 

Duktiga och udda entreprenörer kommer att 
komma med nya koncept. Debatten om mat 
och vår hälsa i media spelar roll. Politiska 
beslut och rekommendationer om transporter 
och ursprungsmärkning spelar roll. Men 
man kan aldrig lagstifta om att vi skall äta 
mera rotfrukter utan det måste vara den goda 
smaken som avgör vårt val. Hälsoinformation 
om allergener och naturliga näringsämnen 
kommer att vara viktig i morgondagens 
marknadsföring.

Jag tror att vi inom en ganska snar framtid 
kommer att ha nya välsmakande rotfrukter 
på marknaden. Detta kommer att ske så fort 
de rätta förutsättningarna finns för möten 
och samarbeten mellan industrialiserare 
för odling, lagring, hantering, förädling och 
innovativ produktutveckling för funktionella 
och välsmakande produkter möts och är 
kreativa. Kanske Skåneländska Gastronomiska 
Akademiens möte på Alnarp tillsammans med 
SLU i november 2005 har skapat ett embryo till 
nya användningar av rotfrukter. Svaret har vi 
om några år – processen fram till koncept och 
färdig produkt måste få ta sin tid.  

Text: Ingegerd Sjöholm
Foto: Björn Lundquist 
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Rotfrukter i gastronomin, i kort nutidshistoriskt 
perspektiv med beröringspunkter i den gastro-
nomi som finns i hem, institutioner, industri 
och restauranger och i den tolkningsvidd av 
gastronomi som ges, förutom läran om finare 
matlagning, kokkonst på olika nivåer. 

Detta med min egen erfarenhet och gärning 
som referens och mina egna reflektioner. Om 
något dyker upp som kan verka självgott, så får 
ni ursäkta detta, då jag i rotfruktssammanhang 
flitigt figurerat i Sveriges gastronomi och till 
och med blivit benämnd rotfruktsfacist i ett 
större matblad.

Jag vill börja med att i korta ordalag ge en bild 
av min syn på råvaran och mitt sätt att tillaga 
just rotfrukter.

Filosofi råvaran:  
• Årstidsanpassad.  
• Närproducerad. 
• Kvalitetsnormer som bygger på råvarans 

smakintensitet, fetthalt, struktur, färskhet 
och inneboende effekter i exempelvis 
ekologiska råvaror.

Min matlagning: Att få fram höga, med råvaran 
identifierbara, smaker. Identifierbart och enkelt 
formspråk, du skall med andra ord både känna 
smak av produkten och se vad du äter. 

Hur använder jag och tillagar rotfrukter på 
lämpligaste sätt. En snabbguide: 
• Rått: skära tunt; hyvla; riva.
• Koka: vatten; ånga; påse.
• Bräsera: buljong. 
• Lag, exempelvis en kryddlag där rotfrukterna 

bereds.

• Egen fukt, låg värme med en gnutta olja 
under lock i kastrull.

• Ugnssteka Större bitar 175-225 graders ugn, 
ger en färgad yta.

• Grilla. Hårda rotfrukter som t.ex. morot i 
tunna skivor, mjukare som t.ex. selleri kan 
skäras lite tjockare. Avvägningen handlar 
om tillagningstid och att grillytan inte skall 
hinna bränna.

Smakförhöjning: 
• Fett
• Syra
• Sötning  
• Salt

Kombinationen, balansen. 
Mild tillagning – dämpade toner.   
Kraftig tillagning – höjda toner.

Efter denna komprimerade inblick i kokkonst 
går vi över till min personligt färgade nutids-
historia om rotfrukterna i svensk gastronomi.

Från mitten av 1970-talet tar jag mig an fem- 
årsperioder av rotfruktens varande i svensk 
mat fram till i dag, vilket gör att ni är många 
som säkert minns.

Hur medverkade våra goda rötter i de olika 
matmiljöerna och vilka rotfrukter användes 
och hur?

I svenska rotfruktssammanhang är det givetvis 
moroten som står i centrum som vår trognaste 
följeslagare i måltiden. I 1970-talets hem, 
institution, industri och restaurang förekom 
den flitigt djupfryst, konserverad och givetvis 
även färsk, rejäl, frilandsodlad.

En liten lyxlirare hade börjat dyka upp på 
marknaden och kunde ses på elegantare 
restaurangers tallrikar, buntmoroten. Den 
hårt drivna ”Holländaren”, där det lades 
största vikt vid beredningen av rötterna, att 
behålla frikostigt med blast, ofta i längder som 
överskred själva roten. 

Annars härskade i hem och institutioner, 
den i slantar skurna och i saltat vatten kokta 
moroten, ibland förgylld med en klick smör. 
Råriven som en källa till hälsa eller i konserver 
och fryspåsar från svensk livsmedelsindustri.

Oräkneliga är de pensionärsturer och andra 
bussutflykter som serverats plommonspäckad 
grishals med sommarblandning, där den 
legymskurna moroten piggade upp de till 
militärgrönt kokta bönorna och de något 
grånande blomkålsbuketterna.

Vad användes mer? Givetvis kålrot, då i rot- 
mos och sällan något annat. Kunde komma 
som tillbehör till sprängd gås eller anka med 
pepparotsgrädde och då befinner vi oss på ett 
fåtal näringsställen. 

Selleri och palsternacka användes i viss ut- 
sträckning, men oftast presenterades dessa 
i butikerna som gryt- och soppgrönsaker i 
gemensam förpackning där några skamfilade 
bitar erbjöds till ett ganska saftigt pris. 

De restauranger som kokade sina egna fonder 
använde givetvis vita rotfrukter. Det var oftast 
så att desto ”finare” rätt ju mindre rotfrukter i 
presentationen, jag säger bara champinjoner, 
broccoli, sockerärtor, haricot verts och petit pois.

Thomas Drejing i förberedelsen med 
morötterna.  Rättika Misato

Från mitten av 1970-talet till början av 
1980-talet var det lite av en gastronomisk 
revolution inom svensk restaurangnäring. 
Det nya franska köket, denna ibland hånade 
och bespottade företeelse, som byggde på 
att återerövra den naturliga råvaran och 
presentera maten med ett lättare anslag än 
den tidvis mycket stabbiga och tillkrånglade 
restaurangmaten.

Ut genom kökets bakdörrar försvann även 
serveringsfaten då rätterna presenterades 
direkt på tallrik, enkelt och artistiskt arrangerat, 
för gästen i den nya ordningen.

Rotfrukternas gastronomi
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Många minns det som en period av tunn sås och 
korslagda bönor, så såg ofta misstolkningarna 
ut, lagade i kök med dålig kunskap ärvd av 
svensk kokkonst som degenererats de tidigare 
decennierna.

Jag steg in i restaurang Primörs kök vid 
Södertull i Malmö i slutet av 1970- talet, 
där det under ledning av Erwin Lauterbach 
presenterades morötter, selleri, palsternackor, 
jordärtskockor, svartrötter, rättikor, rötter 
som oftast tournerats till olivform, kokades 
i saltat vatten till al dente. Detta uttryck för 
tuggmotstånd som började användas av 
alla de som var med, kockar som gäster och 
hemmamatlagare.

Rötterna blancherades och kyldes av i isvatten. 
Vid servering värmdes de med vatten, en 
klick smör, salt och en gnutta socker för att 
presenteras glittrigt glacerade. Det kokades 
och puréades, röda, vita, beiga släta puréer, 
formade med skedar som ägg, serverade till 
kött och fisk. 

På Primör serverades oftast dessa grönsaker på 
en liten assiett jämte den fisk- eller köttanrättning 
som var egentliga huvudattraktionen. Det 
var samma rotfrukts-grönsakskomposition 
till alla rätter, såväl ugnsbakad rödtunga 
med gräslökssås som timjanstekt duva med 
kantarellsky.

I dagens korta historieperspektiv en enkel men 
för svenska restaurangmåltiden revolution- 
erande tillagning och presentation.

Bland många härliga minnen från Primör vill 
jag berätta om en liten episod som visar vilken 
gröda från myllan som säkert ligger största 
delen av befolkningen varmast om hjärtat.
Ordningen på Primör var den att grönsaker 
och rotfrukter av alla de slag presenterades 
på tallrikarna undantaget en, potatisen! Detta 
stärkte givetvis bilden av ett nytt kök och 
ett tänkande som bröt mönster och gängse 
nordiska restaurangtraditioner.

Vi gästades en afton av tre damer som med 
stort välbehag åt av det nyfranska och med 
glädje drack lätt kyld röd Beaujolais, som tidens 
mode föreskrev. Dock infann sig ett litet mutter 
om det, för en nordbo, ej helt kompletta i att 
servera en varmrätt utan potatis.

Glädjande för oss så gästades etablissemanget 
någon vecka senare av samma damtrio, detta 
trots tidigare saknad av jordpäronen som 
fullbordan av deras måltid. Fantastiskt – här 
hade vi ytterligare tre ”frälsta” till Primörs 
nyfranska lära.    
 
De beställde trerättersmenyer, kylt rött. 
Måltiden kunde starta. Förrätten avnjöts under 
smackande med nöjda miner och ovationer till 
köket. Varmrätterna bars in, arrangerade på 
tallrikar med den obligatoriska assietten med 
aftonens skonsamt tillagade grödor, lika befriad 
från potatis som alltid. Nöjda miner lyste från 
damernas anleten när en av våra flinka flickor i 
servisen presenterade varmrätten. Dragonstekt 
vildandsbröst med syltat lår i sky med aprikos 
och sherryvinäger, glacerade morötter, selleri 
och broccoli, smaklig måltid. 

Då ser vi en av damerna ta fram sin medhavda 
handväska, modell större. Ur denna plockar 
hon upp, ja det ser ut som ett i kökshanddukar 
inlindat paket. Tre par ögon lyser i triumf när 
handdukarna, likt blad från ett kokt kålhuvud, 
skalas av paketet och blottar en liten kastrull! 
Locket lyfts! Det stiger ånga, det serveras 
potatis, lömskt insmugglad i lönndom in i 
hjärtat av den malmöitiska matrevolutionens 
högborg. Vilka underbara gäster! Efter detta 
förekom även en och annan potatis på Primör.       

I Sverige fanns då fyra tongivande restauranger 
i denna skola, Primör i Malmö, Grappe d´Or 
i Stockholm, Johanna och Victors i Göteborg.

Nu hade lite nygamla rötter börjat sin inbrytning 
i restaurangerna vilket till viss del öppnade för 
hemmets kokkonst där man fann svartrot och 
jordärtskocka i fler hemmakök än på månget 
år. 

En del institutionskök piggade till sig men de 
flesta följde svensk industri på rotfruktssidan 
vilket inte innebar några större förändringar.

För min personliga del kom en stor förändring 
under kommande period då jag 1984 öppnade 
Petri Pumpa i Lund. Med mig i bagaget 
hade jag, låt oss säga en demokratisk syn på 
råvaran, där kilopriset inte satte värdet på 
dess förträfflighet. Alla fick vara med och leka, 
morot samsades med hummer, ostron med 
persiljerötter, rödbetor, rovor, sillar och ankor.

Ekologiska grönsaker som begrepp hade börjat 
göra sina inbrytningar på marknaden. Dessa 

ekorötter var oftast odlade av grönavågare 
som upptäckt att odling och försäljning av 
grödorna var en väg till överlevnad. Jag minns 
de varierande kvaliteter av rotfrukter som 
presenterades i konsumkassar av skäggiga män 
i jordskor och palestinasjal, där ekologi var 
synonymt med maskstunget, det fanns mycket 
hjärta, men oftast för lite kunskap.

Precis som okunskapen gav en negativ klang åt 
det nya franska köket, så fanns det nu många 
odlare som gav maskarna i rötterna ett ansikte, 
vilket hängt med i många människors bild av 
en ekologisk rotfrukt.

I hem och institutionskök sker vissa öppningar 
mot ett bredare urval rotfrukter. I industrin 
härskar givetvis den djupfrysta rotfrukten 
i stor- och konsumtionspack såväl som i 
färdigrätter.

I restaurangvärlden bröt användandet av 
obearbetade ej frysta rotfrukter in lite mer och de 
lite mer ambitiöst profilerade restaurangernas 
skara växte under 1980-talets senare hälft, 
många avknoppade av ett fåtal ”nya franska”.

Ju finare/dyrare restaurang, desto dyrare 
råvaror, där den eventuella roten hade en 
underordnad betydelse i exempelvis en 
grönsaksjulienne, då oftast för att ge lite 
färgspel mer än smaksensation.

Rotfruktsfacisten i Lund sökte essensen i 
det enkla i mötet mellan lyx och vardag, där 

Kålrabbi 
Kolibri

Korogi
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mötet mellan en morot och en hummer var 
mer spännande än sista delen av 1980-talets 
svulstiga matfilosofi, med en hummer på en 
sjötunga, toppad med iransk kaviar och där 
rotsaken, på sin höjd, utgjordes av en svart 
tryffel.

Varför inte råsteka, bräsera i goda buljonger, 
koka utan vatten, att hitta smaker och aromer.

Restauranger, hem, institutioner och industrin 
lunkade på, lyxkäket påhejades av tidningen 
”Gourmet”, broccoli och palsternackspajen av 
”Allt om mat”.

Vi rusar in i en för svenskt näringsliv ödesdiger 
tid, men för en pånyttfödelse för rotfrukterna 
på svenska restauranger, slutet av 1980-talet, 
början av 1990, börsen rasar, luften går ur 
fastighetsmarknaden, de fetaste plånböckerna 
försvinner från krogscenen.

Brackigheten byts ut mot nya levnadsvillkor 
för många storfräsare, nu gäller det att visa 
sin nya enkla hållning till livets goda, vilket ger 
rotfrukten en särställning som representant 
för denna nya livsfilosofi. Rotfrukten blev 
en indikator på ekonomiskt förnuft och 
sparsmakad attityd.

Under nittiotalet har rotfrukter varit med i 
rätters namn. Benämnd som rostad, bräserad, 
karamelliserad, äntligen blev det legalt att 
experimentera med den smakkraft som finns 
i våra rötter.

Rotfrukten tillhörde nu råvaruligan på topp- 
restaurangerna. I hemmen lagas mat efter de 
tidskrifter som följer trender, man råsteker mer 
än potatis till söndagssteken, enda köket som 
inte finner essenserna i rotfrukten är industrin 
som fortfarande har sitt djupfrysta mantra och 
fadda mattänkande.

I mitten av 1990-talet och fram mot millenniet 
hittar minirotfrukterna in i restaurangköken. 
Minimoroten en minimalistisk onödighet som 
med sin känslighet i tillagningen kastar många 
kockar femton år tillbaks i tiden. Koka i saltat 
vatten, kyl av. Estetiken i minigrönsakerna 
attraherar många kockar, tänk att kunna stapla 
minisparrisar i kors med minimorötter jämte 
fisken eller köttet. 

Under många år har jag arbetat med juryarbete 
för att få fram årets kockar. Jag har under 
perioden från andra hälften 1990-talet och 
fram till i dag kunnat märka hur de regionala 
skillnaderna blir större i de fyra delar Sverige 
gestaltar i dessa sammanhang, där Skåne 
i större utsträckning än t.ex. Stockholm 
använder sig av rotfrukter tillagade med tanke 
på att ge smak i en anrättning, där det från 
huvudstaden fortfarande i hög utsträckning 
presenteras vattenkokta minimorötter i 
recepten. Jag har inte gjort någon djuplodande 
analys av detta.

De senaste tio åren har min erfarenhet från 
svensk livsmedelsindustri ökat med inhopp i 
olika projekt gällande färdigmat. Ett område 
som jag tycker är spännande och utmanande, 
då möjlighet kan ges att presentera god mat 
till många, med tanke på den enskilda restau-
rangens begränsade möjligheter. 

De brister som finns idag är försörjningen av 
bearbetade färska rotfrukter av stort sortiment 
till den moderna industrin för en produktion av 
färsk kyld färdigmat. Den i Sverige fortfarande 
härskande frysmatsindustrin ger inga bra 
förutsättningar för en vidareutveckling av den 
industriella tillagningen av rotfrukten, med 
tanke på dess inneboende aromer.

I den modernare kylda färdigmaten finns 
möjligheten i tillagningsprocessen att utnyttja 
rotfruktens egensmaker på ett helt annat sätt 
då andra tillagningsmetoder kan användas på 
en färsk rotfrukt.

Rädisa Techno

Kålrabbi Fekara

I mina kontakter med Alnarp och olika odlings- 
projekt, så vet vi att vi i Sverige kan odla ett 
enormt utbud av rotfrukter av god kvalitet.

Jag tror på våra rotsaker och dess framtid, 
om hemmen, institutionerna, den moderna 
industrin och restaurangerna kan förses 
med skurna skalade rotfrukter av ett stort 
utbud. Färdiga för grytan, färdiga för den 
unga moderna människan, färdiga för den 
rationaliserande restaurangens kök. Detta 
sammansatt med kunskap, idéer, symposier 
ser jag med spänning fram mot rotfrukternas 
gastronomi i de svenska köken.

Text: Thomas Drejing
Foto: Björn Lundquist 

och Håkan E Bengtsson (sid 35 & 36)
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En vit, orange o gul morot, små
Ett dussin ostron
Ättikslag:
Strösocker  1 dl
Matlagningsättika  0,5 dl
Vatten  1,5 dl
 
Hyvla lövtunna längstgående skivor av 
morötterna med potatisskalare. 
Koka upp ingredienserna till lagen.
Häll över morotsskivorna, låt stå 15 minuter.
Öppna ostronen, toppa med de syltade 
morötterna,servera i sina skal.  

Kålrot  4 st cmtjocka skivor
Rosmarin, färsk  1 liten kvist
Honung  1 msk
Citronsaft  2 msk 
Hummerbuljong  1 dl
Smör  1 msk
Hummer  1 st om ca 5-600 gr
 
Knäck ur hummerköttet ur skalen och 
fördela hummer i fyra portioner.
Bryn kålrotsskivorna lätt i lite av smöret, 
tillsätt rosmarinsblad, honung, citron, låt 
småputtra under lock i ca 15 minuter. Tillsätt 
buljongen, höj värmen och koka in buljongen 
till det återstår en halv dl av vätskan.
Smaka av med salt o peppar. 
Lägg i hummerbitarna och lägg på lock så att 
hummern ljummas upp.
Arrangera på varma tallrikar, en skiva kålrot, 
hummer och lite sky.
Randbeta kokt skalad   400 gr
Sirap ljus  1 msk

Syltade morötter och ostron. 
4 personer, förrätt

Rosmarinbräserad kålrot med hummer 
4 personer, förrätt
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Ättika  1 msk
Salt o vitpeppar från kvarn
 
Crème fraiche  1,5 dl
Grov osötad senap  1 msk
Salt o vitpeppar
 
Om randbetorna är små behålls de hela, i 
annat fall klyftas de. Värm upp och glacera 
betorna i sirap ättikslagen.
Koka tills lagen reducerat och ligger som en 
glansig yta på betorna, smaka av.
 
Vispa ihop senap och crème fraiche. 
Smaka av.
 
Serveras till stekt fisk, grillad kyckling o 
fläskkött.
Jordärtsskocka skalad,i stora bitar  400 gr
Potatis putsad i bitar stora som skockan  400 gr

Randbeta med grov senapscrème 
4 personer, tillbehör

Blåmusslor , färska  1 kg
Rimmat sidfläsk i skivor  400 gr
Dill , plockad o grovhackad  5-6 kvistar
 
koklag till musselbuljong
Vitt vin  2 dl
Vatten  2 dl
Gul lök, skivad  1 st
Vitlök, skivad  3 klyftor
Timjan, färsk  1 kvist
Lagerblad  2 st
Korianderfrön  20 st
 
Putsa musslorna från alger och andra 
orenheter, kolla så att inga musslor är döda 
(om de är öppna och ej sluter sig, eller 
skadade skal)
Koka upp lagen till musselbuljong. Koka de 
rengjorda musslorna ett par minuter, tills de 
öppnat sig.
Sila ifrån buljongen i en kastrull med 
rotfrukterna och fläsket.
Koka tills skockor o potatis mjuknat, smaka 
av med salt o vitpeppar. Lägg i musslorna i 
grytan, strö över dillen.
Servera med grytan på bordet.
 

Recept: Thomas Drejing
Foto: Håkan E Bengtsson

Gryta på jordärtsskocka med blå 
musslor och rimmat sidfläsk
4 personer, lunchrätt eller kraftig förrätt
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Skribent:

Eja Nilsson
Eja Nilsson är journalist och matskribent och har varit verksam många 
år på Sydsvenskan och senare som frilans. Ett stort antal mycket upp-
skattade kok- och kulturhistoriska matböcker om speciellt Skåne, 
Danmark och Medelhavsländerna har lämnat hennes författarbord.

Rotfrukter inom bageri, 
konditori och till desserter
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Presentatör:

Jan Hedh
Jan Hed är utan tvivel Nordens främste bagar- och konditormästare 
med bakgrund från anrika Hotel Savoy i Malmö och sedan med erfa-
renhet 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.

Rotfrukter inom bageri, 
konditori och till desserter

45



Cheese cake med palsternacksmos, peppar- 
rotsglass, rödbetsglass och sorbet på rotselleri 
med tomat och pepparvodka.
– Det är lätt att experimentera med rotfrukter 
i dessertköket, för de innehåller så mycket 
naturligt socker i sig själva. Och det är inte 
någon ny tanke att göra glass av rotfrukter 
– redan i det medeltida Italien gjorde man 
potatisglass och i det franska dessertköket har 
man i flera hundra år haft sparrisglass med 
smak av bittermandel.

Detta berättade mästerkonditor Jan Hedh på 
sessionen om rotfrukter inom bageri, konditori 
och i bakverk på Skåneländska Gastronomiska 
akademins rotfruktssymposium i november.

Idag är trenden tillbaka och Jan Hedh pekade 
på mästare som Charlie Trotter i Chicago, som 
använder glass som tillbehör i maten. Det kan 
vara en äppelsorbet till pocherad hälleflundra 
med skummande äppelsås. På samma sätt gör 
man hos El Bulli, den kultförklarade restaur- 
angen norr om Barcelona. Det är ett experiment-
erande kök och rotfrukterna kommer också in 
där i form av glass till olika maträtter.
– Man kan till och med göra god glass av fräst, 
 karamelliserad lök om man arbetar omsorgsfullt 
med sockerbalans och syra, menar Jan Hedh.

Glass är så mycket mer än bara efterrätt, menar 
han som nyligen gjort en sorbet med tomater 
och paprika. Knepet var att fräsa paprika-
strimlorna i tre omgångar för att få bort lite 
av det bittra innan de mixades med tomatkött 
och sedan blandades med en vanlig sockerlag 
till sorbet och hälldes i glassmaskin. Sorbeten 

passar exempelvis till en tatar på hackat tomat-
kött och med grillade havskräftor till.

Jan Hedhs fantasi arbetar med sorbet och glass 
till maträtter och pepparrotsglassen – som är 
en lättglass på mjölk – kan han tänka sig till 
rökta fiskfiléer med klippt gräslök och kanske 
nykokt färskpotatis. Rödbetsglassen skulle t.ex. 
passa till gravad torsk med lite hovmästarsås 
till – men vi som deltog i sessionen tyckte 
att den var så god att den också fungerar fint 
som helt vanlig efterrätt. Eller som en liten 
uppfräschare mellan kött och fiskrätten.

Rotfrukter på andra sätt är inget nytt; snarare 
nygammalt. Jan Hedh berättade om sin gesäll-
tid då han bl.a. arbetade som ung i Schweiz, 
där man alltid bakat Rublitorte, morotstårta. 
Han försökte ta med idén hem till den svenska 
konditorvärlden för mer än 30 år sedan, men 
det blev platt fall – inget intresse. Senare kom 
carrot cake från USA och blev en stor succé.
– Tiden ska också vara rätt, fastslår Jan Hedh.

En korg med blandade rotfrukter.
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Han demonstrerade att man kan göra glass 
och sorbet av vad som helst, bara man kan 
grundprinciperna för tillverkningen. Socker- 
balansen är det centrala och för det behöver man 
en sockermätare – antingen mäter man i baumé 
med en slags rör, som sticks ner i lagen, eller 
med en brixmätare, en kolv. En perfekt socker- 
lag ska visa 17-18 % baumé eller 31-32 % 
brix. Så kan man med extra sockerlag eller vatten 
 justera sockerhalten, tills den visar det önskade. 

Grundreceptet på en sorbet är 1 350 gram 
socker, 1 000 gram vatten och 250 gram glukos, 
som kokas till +105 grader. Man får inte röra 
i lagen under tiden. Det är utgångspunkten. 
Glukosen förhindrar sockret i att kristalliseras 
och förbättrar konsistensen. Även invertsocker 
fungerar här. Det kan också vara en sockerlag 
av 200 gram socker och 1 000 gram vatten.

En bra glass ska vara matt på ytan och inte 
glida runt på tallriken. Det förhindras genom 
några gelatinblad, lite pektin eller cremodan 
(fruktkärnmjöl) i lagen.

Jan Hedh pekade på den rödbetsglass han 
bjöd på under sessionen och som stått framme 
i sin behållare i över en timme. Den var fort- 
farande fast i konsistensen, matt på ytan och 
låg stadigt på de små provsmakningsfaten. 
Glassen var gjord av färska rödbetor som 
körts i råsaftcentrifug till en mustig saft, lite 
äppelpuré, gelatin, invertsocker, citron och 
den klassiska sockerlagen. Alltså inget fett och 
ingen mjölk.

Även morotglassen med apelsin och karde- 
mumma väckte jubel i salen.
– Det är lite knepigt att göra glass och sorbet 
men om man kan grundkemin, så får man en 
perfekt produkt, påpekade Jan Hedh.

Gelatin som fungerar som stabilisator är viktig 
på restauranger, där det ofta är en kort väntetid 
mellan uppläggning och servering – och långa 
avstånd mellan kök och matsal. Då får inte 
glassen smälta på vägen.

Och Jan berättade om världens första glass 
som troligen gjordes genom att slavar i det 
gamla Kina skrapade på isblock med knivar. 
I Italien gjordes den första vaniljglassen av 
en kocklärling, som fick fly till Frankrike när 
hans mästare ville ha receptet av honom. 
Där öppnade den unge italienaren i mitten 
av 1600-talet den första glassbaren i Paris, 
Procopé, som funnits kvar in i vår tid. Han 
använde äggvita till sina glassar, vilket gör 
glassen kallare – med äggula (lecitin) får du en 
fetare glass, som smälter snabbare.

Idén med att tillsätta maräng till glassen lär 
ha uppstått i Schweiz på 1760-talet. Marängen 
ger luft i glassmeten. I Italien kokar man ofta 
sockerlagen innan den blandas med äggvitan 
och får då en s.k. italiensk maräng, en kokt 
maräng.

Glass och sorbet är en hel vetenskap, det 
blir man snart varse när man befinner sig 
i konditormästare Jan Hedhs univers. Och 
han citerar gärna sin favoritbok från 1882, 
fackboken ”Konditorn”: ”Glass ska helst göras 
av en icke-cigarrökande person i köket…”

Och när hans fantasi under rotfruktsdagen 
fick arbeta vidare, så kom också palster- 
nackscheesecaken fram, en utsökt delikatess 
– och Jan började redan i tankarna baka 
småkakor av havre och med rivna morötter. 
Rotfrukterna har absolut en strålande framtid 
när entusiaster som Jan Hedh tar sig an dem.
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6-8 pers

125 g margarin
3 dl vetemjöl
4 msk florsocker
1 nypa salt

Fyllning:
3 ägg
2 dl vispgrädde
drygt ½ dl strösocker
150 g Philadelphia cream cheese
2-2 ½ dl palsternacksmos
1-2 msk vetemjöl

Topping:
250 g Philadelphia cream cheese
1-2 dl gräddfil
1 lime
1 msk finrivet apelsinskal
1 msk finrivet citronskal
½ dl pressad apelsin och citron
3-4 msk florsocker efter smak

Sätt ugnen på 225 gr.

Hacka ihop ingredienserna till pajdegen, knåda 
ihop den, rulla till en boll och kavla ut till en 
cirkel. Tryck ut den i en springform (ca 24-25 
cm i diameter), klädd med bakplåtspapper. 
Nagga i botten med en gaffel, låt vila svalt 10 
minuter och grädda sedan mitt i ugnen knappt 
12-15 minuter tills pajskalet är genomgräddat. 
Låt svalna.

Dela äggen i gulor och vitor. Vispa äggvitorna 
till fast skum. Vispa också grädden till skum. 
Vispa gulorna luftiga med sockret.

Rör gräddosten mjuk med palsternacksmoset 
och 1-2 msk vetemjöl. Rör i ägguleblandningen 
och blanda väl. Vänd i den vispade äggvitan 
med lätt hand; lite i taget. Vänd till sist i den 
vispade grädden och blanda allt väl.

Häll upp i pajskalet, täck över formen och lägg 
i fryspåse. Frys minst 4 timmar.

Ta ut cheesecaken minst 30-40 minuter 
innan den ska serveras och låt tina. Blanda 
ingredienserna till toppingen och bred på med 
palettkniv. Garnera ev. med lite raspat lime- 
och apelsinskal.

TIPS. Pajskalet kan bytas ut mot en klassisk 
cheesecakebotten med krossade digestivekex 
och smält smör.

Palsternackscheesecake med citrustopping

Text: Eja Nilsson
Foto: Björn Lundquist 

och privat (sid  44)
Palternacka 

Gladiator
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Skribent:

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

Dryckesprovningar med olika  
rotfruktsanrättningar
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Presentatör:

Mischa Billing
Mischa Billing, lektor i dryckeskunskap och sommelière med rötterna 
i Petri Pumpa och Grand Hotel i Lund och med specialiteten att kom-
binera mat och dryck. År 2011 erhöll hon titeln nasologie dokter efter 
avhandlingen ”Näsan i haptiken”. Både TV och i olika tidskrifter har 
utnyttjat hennes kompetens som vinexpert. Dessutom har hon stor er-
farenhet av central position inom Svenska Sommelierföreningen och i 
världssamfundet ASI. 

Dryckesprovningar med olika  
rotfruktsanrättningar
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Vi var drygt trettio personer som bänkade oss i 
Agricum i Alnarp för att under Mischa Billings 
ledning provsmaka vin i kombination med tre 
små rotfruktsanrättningar:

1. Morot, sockersaltad, bakad lax, dillfrö.
2. Kokt rödbeta, pepparrot, kycklingterrin.
3. Ingefärskålrotbakelse med kesellacitron 
ovanpå.

Anrättningarna 1 och 2 var skapade av Thomas 
Drejing och anrättning 3, som var en dessert, 
var skapad av Jan Hedh.

Till de tre anrättningarna hade vi sex viner. 
Mischa avslöjade inte vilka viner det var. 
I stället beskrev hon dem så här med sitt 
personliga, snabba och träffsäkra språk:

1. Lätt, friskt, sommaräpple, färska örter, 
en aning bitterhet, lite honung på slutet. 
Friskheten ges av syran.

2. Mera muskler än föregående, ekfat, sträv-
het, röda äpplen, kryddat, lite toffeekola, 
grapefrukt.

3. Bärigt, mylla, björnbär, svart körsbärs- 
marmelad, ekfatstoner, kryddighet.

4. Helt annan ryggrad än föregående, strävare, 
rönnbär, lingon, ekfatskaraktär.

5. Sött, russin, honung, men hög friskhet, 
viss torrhet trots sötman, vilket orsakas av 
fruktsyran.

6. Sött, julgodis (mandelmassa, nötter, bitter 
kryddighet), stramt.

Vinerna 1 och 2 är vita viner och ska provas till 
morots- och laxrätten, vinerna 3 och 4 är röda 
viner och ska provas till rödbetsrätten och vin 
5 och 6 till desserten. 

Mischa har en genomgång före provsmakningen. 
Vi ska se den som en övning i att använda våra 
sinnen. Den ska ge ögonblickets sanning, 
upplevelsen här och nu. Vad tänker vi på, vad 
doftar det, vad smakar det, finns det strävhet, 
är det tuggigt, hur är texturen? Den här typen 
av övning ska sätta igång en process, väcka 
nyfikenhet och tanke. 

Alla människor gillar sötma från början. 
Upplevelse av friskhet, bitterhet, strävhet och 
stramhet måste tränas upp. Man ändrar sina 
preferenser och det kan vara stora förändringar. 
Ofta kan man sedan gå tillbaka till sötman, men 
då ska den vara balanserad.

När det gäller kombination av mat och dryck 
är det många saker som måste vägas in för att 
resultatet ska bli lyckat. Vilken årstid är det? 
Rotfrukter passar bra på hösten, inte lika bra 
på våren. Hur är väderleken, temperaturen? 
Är det lunchtid? Vilket humör är vi på, vad vi 
är sugna på? Hunger är ju bästa kryddan. Är 
det en större middag med flera rätter? Vad är 
rytmen i det hela? Ordningen? Vad vill vi med 
kombinationerna? Hur många rotfrukter klarar 
vi av? Allt spelar roll.

Det är viktigt att tänka på att en måltid är ett 
möte. Den är inte bara kombination av mat och 
dryck. Folk som klagar på restaurang klagar 
inte alltid på maten utan på någon frustration 
vid bordet, grannbordet eller något i lokalen. 
Mötet med människorna och omgivningen är 
viktig faktor i kombinationen. 
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När alla provat färdigt fick vi med handupp- 
räckning tala om vilken kombination som var 
godast respektive sämst. Det var stor spridning 
i preferenser. Resultatet bevisade det man 
redan vet, nämligen att folk tycker olika. 

Nu fick vi veta vilka viner vi hade provat (se 
lista nedan). Mischa hade en avslutande 
genomgång i vilken hon konstaterade att det 
är svårt att kombinera rena rotfrukter med 
vin. Rotfukterna är söta och har friskhet 
(syra) och bitterhet. Det behövs en brygga 
mellan rotfrukten och drycken. Den kan man 
åstadkomma genom att kombinera med något, 
t.ex. fett, lämplig krydda, citron, annan syra, 
sötma. Mischa nämner som exempel att lite 
mandelflarn hade nog fått madeiravinet att 
bättre gå ihop med rätten. Kombinationen med 
vin nr 4 och rätt nr 2 skulle kanske ha vunnit på 
ha lite svartpeppar som brygga. Det här är ett 
område som är otroligt roligt att experimentera 
med. Här kan man komma loss.

Det var en mycket trevlig övning och en typ av 
övning man borde ha oftare. Vi borde oftare 
öva våra sinnen och träna oss i att uttrycka vår 
upplevelse. 

Text: Bo Furugren
Foto: Håkan E Bengtsson, 

Björn Lundquist (sid 52) 
och privat (sid  49)

Mischa tar upp de fyra grundsmakerna sötma, 
syra (friskhet), sälta, bitterhet men ej umami. 
Vill vi att vinet ska framhäva smaker? Mischa 
nämner ett exempel på kärleksmeny med 
lamm, chili och rött vin med mycket tanniner. 
Då blir det som eld i munnen, vilket var 
meningen. Menyn lär ha fungerat, men jag vet 
inte om jag vågar pröva själv.

Folk tycker olika. Det betonas alltid i sådana 
här sammanhang. När vi provar ska vi anteckna 
vilken av kombinationerna som vi tycker är 
den godaste och ”räligaste”, dvs. sämsta. Vi ska 
dels prova med mattugga först och vinklunk 
efteråt och dels ha lite mat kvar i munnen när 
vi intar vinet.

Vi provar och diskuterar med varandra. Efter 
ett tag stiger ljudnivån betydligt i lokalen. 
Sötman i moroten och laxen går bra ihop med 
båda vitvinerna. Kanske bäst med det första? 
Det har en friskhet som passar ihop med 
sötman. Rödvinerna är lite sträva ensamma, 
men vin nr 4 gick mycket bra ihop med rödbets- 
rätten. Rödbetan är söt men har också en viss 
”kärvhet” som gifter sig med vinet. Dessutom 
finns det lite pepparrot i rätten. 

Vitvin nr 2 och rödbetsrätten är också en rätt 
så bra kombination. Så kom desserten. Den var 
fantastiskt god i sig själv och vin nr 5 var perfekt 
till. Vin nr 6 gick också men inte lika bra.
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Vinerna:
1. Verdicchio Classico. 2004. Italien.
2. Penfolds Thomas Hyland. Chardonnay. 2003. Australien.
3. Penfolds Rawson’s Retreat. Shiraz Cabernet. Box. Australien.
4. Val delle Rose. 2001. Morellino di Scansano. Italien.
5. Amfora Muscat d’Alexandrie. Cypern.
6. Vintry’s Madeira Malvoisie. Portugal.
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Rödbeta 
Osprey


