
Den 11-12 maj höll Manfred Enoksson bakkurser för Gutekorn. Kurserna hölls på Rute 

Stenugnsbageri.  

Dag ett, den 11 maj var kursen för Gutekorns styrelse. Syftet med dagen var att genomföra 

baktekniska experiment med Gutekorns sorter, för att ge styrelsen mer kött på benen i framtida 

arbete med marknadsföring och produktutveckling. Från styrelsen deltog 3 odlare, vilket blev ett 

mycket lyckat möte. Det blev många diskussioner kring önskvärda egenskaper hos mjöl och 

spannmål, från odlare, mjölnare respektive bagare. Manfred framhöll den viktiga i samarbetet de tre 

ovanstående grupperna, och hur viktig dialogen mellan dem är. Som exempel lyfte han frågan om 

falltal: odlaren får mindre betalt för ett lågt falltal, men ett högt falltal är ofta ett problem för 

bagaren. Ett lågt falltal är bra för bagaren, men detta kräver att spannmålen är ordenligt torkad. 

Mjölnaren har här en viktig roll, för att tillgodose att mjölet håller hög kvalitet, och att föra 

feedbacken från bagarna vidare till odlaren. Ett ökat samarbete mellan bonde och bagare är 

önskvärt, särskilt i arbete med kulturspannmål i små kvantiteter, där egenskaperna hos säden och 

mjölet kan variera från år till år. 

Manfred visade oss ett antal sätt att kvalitetstesta mjöler, samt hur man kan arbeta med oförädlade 

sorter som ibland har lägre glutenkvalitet eller innehåll.  

Dag två deltog intresserade bagare, både medlemmar ur föreningen och andra. Även denna dag blev 

det mycket tips och trix för hur man arbetar med icke standardiserade mjöler utan syntetiska 

tillsatser. Manfred underströk att det moderna spannmål som produceras idag ofta kräver tillsatser 

vid bakning för att brödet ska bli bra. Inställningen hos bagaren är ofta att mjölet ska uppföra sig som 

han/hon vill, men i stället skulle man kunna utgå från mjölets kvaliteter och anpassa sina 

bakmetoder. Om man använder sina sinnesintryck mer i sitt arbete kan man lära känna sina råvaror 

och förbättra resultaten genom att arbeta med deras egenskaper snarare än mot.  

Användande av syntetiska tillsatser går att undvika genom ett bättre bagarhantverk samt eventuellt 

med naturliga bakhjälpmedel såsom enzymatisk kornmalt och nyponmjöl eller acerolakörsmjöl.  

På kursen bakades det bland annat med Gutekornssorterna Borstvete, vårspelt, enkorn och råg. De 

jämfördes med ekologiska standardmjöler som finns i handeln, och befanns stå sig väl i 

konkurrensen.  Resultaten avsmakades grundligt, och kursdeltagarna fick också i uppgift att 

undersöka brödets hållbarhet under de närmaste tre dagarna. 

 

Manfred försåg oss med ett fint kompendium med underlag för kursen, och alla fick varsitt ex. Liza 

har ett.  

Några ”snabba korta” 

Glutenstyrka: mjöla fingrarna ordentligt, ingen deg får fastna. Ta en nypa av degen mellan pekfingrar 

och tummar, ryck försiktigt men bestämt sju gånger för att avgöra glutenets struktur och styrka. 

Detta görs i förhållande mellan olika prover. 

Enzymatisk kornmalt: naturliga amylaser som kan användas för att sänka falltalet i ett mjöl. Ett högt 

falltal (som gör att lite stärkelse bryts ner till socker) ger ett torrt bröd. 

Nyponmjöl eller acerolakörsmjöl: tillför askorbinsyra (c-vitamin) till mjölet. Detta stärker 

glutenkvaliteten.  



Degstruktur: försök att på olika sätt binda in så mycket vätska i mjölet som möjligt, t.ex. genom att 

använda kokt helkorn, låta degen vila längre, eller intervallknåda många gånger. En lös deg som 

binder mycket vätska ger ett bröd med fuktigt inkråm som håller sig länge. 1 kg vanligt mjöl suger ca 

5 % vätska. 

Falltal: ett mått på hur mycket stärkelse som bryts ner till socker med hjälp av enzymet alfaamylas 

(som finns i sädeskornet). Ett högt falltal betyder lite enzymaktivitet, och att lite stärkelse bryts ner 

till socker under bakningen. Detta gör att för lite vatten frigörs till glutenproteinerna, och brödet blir 

torrt och trist snabbt. Ett lågt falltal betyder mycket enzymaktivitet, mycket stärkelse bryts ner till 

socker. Om för mycket stärkelse bryts ner, blir brödet kladdigt, då för mycket vätska frigörs och 

mycket socker finns i degen.  

 

Liza Vikström/Gutekorn ekonomisk förening 

 


