Vårt älskade bröd
– för den goda smaken, hälsan och miljön
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Människa och spannmål hör ihop, vi har utvecklats tillsammans. Säd har i tusentals år
varit det viktigaste vi fått från jorden. Men
det har varit en kost där hela kärnan ingått,
en fullkornskost.
Spannmålens kultursorter fanns före kemijordbruket och klarar sig bra utan konstgödning och bekämpningsmedel. De är
också motståndskraftiga mot sjukdomar.
Odling av resurssnåla kultursorter med
höga näringsvärden är klimatsmart.
När bröd bakas med fullkorn av kultursorter, surdeg och långa jästider får man
hälsosamma bröd med mycket smak. Bröd
som på ett naturligt sätt, utan tillsatser,
håller länge och är gott till sista skivan.
Mångfald är livets strategi för utveckling.
Kultursorter anpassar sig till odlingsplatsens jord och klimat. Varje gård kan utveckla egna nya kultursorter. Sorter med
mycket antioxidanter, vitaminer och mineraler är bra för vår hälsa. Med dessa sorter
kan odlare och mathantverkare tillsammans utveckla regionens kulinariska profil
och den lokala ekonomin.
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• Jord, förutsättning för liv och odling
• Människa och spannmål hör ihop
• Kultursorter för mångfald och hälsa
• Från skörd till mjöl
• Från egen kvarn till industri
• Ett riktigt bröd

Ulf Carlsson, Gissleberga Kvarn

Från laboratoriebiträde till
Kvarnmästare
1898 startade kvarnen Tre Kronor på
Kvarnholmen vid Stockholms inlopp. 1922
köpte Kooperativa Förbundet, KF, kvarnen och strax följde en mångårig intensiv
utveckling av verksamheten. Ritningarna
för all om- och nybyggnation gjordes av
KFs eget arkitektkontor. Det byggdes nya
siloanläggningar, en särskild byggnad för
matsalar och omklädningsrum, en konsumaffär och flera andra byggnader. En
ny havrekvarn blev 1928 Sveriges första
byggnad i funktionalistisk arkitektur. Senare byggdes nya magasin, och en helt
ny knäckebrödsfabrik. Ett av de sista stora
nybyggena blev på 1960-talet en ny kontors- och laboratoriebyggnad.

18 reportage – intervjuer med
växtförädlare, odlare, mjölnare,
bagare och kockar.

På Havrekvarnen producerades ångpreparerade havregryn, havremjöl och havremust. Just ångpreparerade havregryn
blev en revolution i många hem, tiden

att koka havregrynsgröt minskade från en
timme till tre minuter, enligt KFs reklam.
Det var i denna miljö av ständig utveckling på Kvarnholmen som Ulf Carlsson
1963 började sin yrkeskarriär som 16-årigt
laboratoriebiträde på Kvarn AB Juvel som
kvarnen hette då. Tre år senare var det
dags för Kvarnskolan i Mariestad där Ulf
blev kurskamrat med Bengt Nybergh som
senare kom att förvärva Limabacka Kvarn i
Halland. Ulf och Bengt kom att stråla samman igen 2016.
Kvarnmästare på Gissleberga Kvarn
1968 kom Ulf tillbaka till Juvel på Kvarnholmen, nu som biträdande verkmästare
på Havrekvarnen. 1972 tog Ulf som kvarnmästare över ansvaret på Gissleberga
Kvarn i Teckomatorp. KF hade köpt kvarnen redan 1939 från en privat ägare.

Huvuduppgiften för Ulf och hans åtta
medarbetare var att leverera mjöl till stora
bagerier i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Men snart nog blev det också
export av stenmalet fullkornsmjöl av både
vete och råg till Island och Färöarna.
Det var i slutet av 1970-talet som Ulf började bygga upp sin speciella kompetens
att mala fullkornsmjöl med stenkvarn. Nu
köptes också nya kvarnstenar som fortfarande är i drift, 40 år senare. ”Vete och
råg som vi maler mest av är snällt malgods
som inte sliter så mycket på kvarnstenarna”, berättar Ulf. ”Under årens lopp har
vi renoverat stenarna några gånger. Konsten att knacka sten lärde jag mig av Göte
Hansson, som anställdes på Gissleberga
året efter mig. Göte och hans fru Ulla-Britt
drev då samtidigt Rönnemölla”.
I slutet av 1980-talet byggdes delar av
Gissleberga Kvarn om. Bland annat installerades nya (begagnade) valskvarnstolar
1988. KF hade nu börjat känna av lönsamhetsbekymmer och letade efter möjligheter att stänga kvarnen i Stockholm. Att
bygga ut kapaciteten på Gissleberga och
Kvarnen Tre lejon i Göteborg, som KF också ägde, var en del av lösningen. 1992 var
verksamheten på Kvarnholmen avvecklad.
År 2000 lades Gissleberga i malpåse och
2001 såldes Juvel och kvarnen i Göteborg
till Lantmännens Cerealia.
Utvecklande konsultuppdrag
För Ulf följde nu en intressant och utvecklande tid med konsultuppdrag för flera
olika uppdragsgivare. Under en period
arbetade Ulf som kvarnmästare och driftledare på Saltå Kvarn och Bageri i Järna.
Det var en tid då äkta surdegsbröd kom
i ropet. En annan uppdragsgivare, Biovelop AB, engagerade Ulf i ett forskningsoch utvecklingsprojekt kring spann-
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målsbaserade produkter, främst havrens
betaglukaner. Projektet hyrde kvarn och
andra speciella maskiner på Bornholm och
samarbetade med ett speciallaboratorium
i Helsingborg.
Men 2003 startade Gissleberga Kvarn på
nytt, nu med en privat ägare. Ulf drev kvarnen på halvtid med hjälp av sina två söner
fram till 2013 då kvarnmästartjänsten blev
heltid igen. Och 2016 köpte Limabacka
Kvarn, med kvarnmästarkollegan Bengt
Nybergh i spetsen, Gissleberga Kvarn.
Danskt kvalitetsmjöl malt i Sverige
Redan 2005 fick Ulf kontakt med den ekologiske odlaren Per Grupe på Mördrupgård på norra Själland. Lite senare utökades den danska kundgruppen med Claus
Meyer, den kände danske kulinariske entreprenören och initiativtagaren till det
nya nordiska köket. Grupe odlar bland annat Hans Larssons Ölandsvete. Meyer och
Grupe valde Ulf Carlssons särskilda kompetens och de tre stora stenkvarnarna på
Gissleberga att förädla Grupes spannmål
till Meyers och Mördrupgårds ekologiska kvalitetsmjöl. Enligt Meyer och Grupe
ställer konsumenterna allt högre krav på
hälsosamma livsmedel med mycket smak
och som odlats med stor miljöomsorg.
Ekologisk odling av kultursorter är svaret,
- och stenkvarnsmalda fullkornsprodukter,
menar Meyer och Grupe.
”En del av mjölkvalitén beror på att stenkvarnen mal långsamt, högst 150 varv i
minuten”, förklarar Ulf, ”då ligger mjöltemperaturen under 40 grader, och då
förblir mer av mjölets nytto- och smakämnen intakta”.
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I boken berättar växtförädlare, odlare,
mjölnare, bagare och kockar om varför de
ägnar sig åt kultursorter och mathantverk.
Tankar och idéer om vad som är viktigt i
deras liv.

Boken har tagits fram med stöd av Region Skånes
Naturvårds fond och Naturastiftelsen

Internationella bakningskurser på Holma

Hela världen vill lära av Beesham
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Beesham Soogrim föddes och växte upp
på Mauritius. Han är vegetarisk kock och
passionerad surdegsbagare. Arbetat i
Sydafrika, Indien och Norge, drivit egen
lunchrestaurang och etablerat vegetariska restauranger i Norge. Sedan början av
2000-talet har Beesham varit verksam som
köksmästare, kock och bagare på Holma
Stiftelsen i Höör. Under en period i början
av 2000-talet bakade han bröd till Holmas
Ekobutik.
Stiftelsen levererade bröd och mat till
både skola och förskola i Höör. Beesham
berättar att barnen lärt sig tycka om nyttiga surdegsbröd bakade på kultursorter
med 30% fullkorn.
”Ett avgörande möte i min utveckling som
bagare hade jag 2005 med Mästerbagaren
Manfred Enoksson från Saltå Kvarn. Han
kommer ju ursprungligen från Tyskland
som har en fantastisk brödkultur med lite
grövre bröd. Det var genom Manfred som
jag började förstå hur riktiga bröd skulle
bakas med enbart surdeg som jäsmetod.
Och att man kan använda surdeg även i
bakverk av olika slag. Jag har bland annat
utvecklat en slags croissant på spelt och en

Boken beställs från:
www.ordbildarna.com

surdeg med vildjäst baserad på fermenterad frukt, till exempel äpple och russin.
Efterhand har jag byggt upp ett bibliotek med svensk och engelsk facklitteratur
kring surdegsbakning. Sébastien Boudets
böcker är mycket inspirerande. Genom
honom utvecklade jag mitt eget sätt att
snitta bröden. Av en italiensk bagare lärde jag mig baka med en särskild form av
surdeg som kallas lievito madre och som
förvaras i vatten mellan bakningarna.
Jag har också lärt känna Hans Larsson och
av honom börjat lära mig om de unika mjöl
som kultursorterna kan ge. I bakningskurser för projektet Vårt älskade bröd har vi
enbart använt oss av kultursorter, surdegsmetod och mycket fullkorn.
En viktig insikt för mig har varit; varför
stressa med att baka med jäst och snabba jästider när man kan ta det lugnt med
surdeg och långa jästider oftast över natten och i kylen. När jag vilar arbetar mikroorganismerna åt mig. Jag behöver inte
bearbeta degen, den är nästan helt färdig
på morgonen. Dessutom ger det nyttigare
och godare bröd”.

Beeshams Korn-Vete bröd
Jag har nyligen utvecklat ett formbröd där jag använt 80% naketkorn
och 20% Ölandsvete fullkorn i mjölsammansättningen. Jag experimenterar också med att rosta helkärna av
naketkorn en kort stund, 20—30 minuter, i 160 grader och därefter maler
jag kärnorna. 5-10% av det här rostade mjölet blandar jag med det övriga
mjölet. Det är ett magiskt bröd, doft
och smak av nötter, fin struktur, bra
tuggmotstånd.
Foto: Beesham Soogrim

En internationell surdegsvärld
Från 2008 började Beesham att på Facebook bygga upp sin egen profil genom att
lägga upp bilder på de bröd han bakade.
Några år sedan gick han med i ett antal
Facebook-grupper med fokus på surdegsbakning. ”Folk var nyfikna på mina bröd
och hur jag bakade. Och vilka mjöl jag använde. 2013 organiserade jag tillsammans
med Manfred Enoksson den första internationella bakningskursen här på Holma.
Det kom deltagare från 15 olika länder!
Hitintills har jag ordnat sex internationella
kurser.
Jag får också inbjudningar att medverka
i kurser i olika länder och jag har bland
annat varit i Spanien, Holland, Bulgarien,
Italien, Belgien, Serbien och Israel. Under
2017 är det dags för Singapore, Malaysia
och Taiwan. Jag lär mig själv hela tiden
tillsammans med andra medverkande bagare och deltagare. Bland annat har jag
utvecklat flera sätt att göra bröden riktigt
vackra”.
Projektet Vårt älskade bröd har organiserat bakningskurser och många andra kunskapsmöten på Holma gård. Genom dessa
har Beesham lärt känna flera ekologiska
odlare av kultursorter i Skåne. Nu har också odlingen av kultursorter kommit igång
på Holma som ett led i förvaltningen av en
stor bruksgenbank.
”Jag har en egen kvarn och maler fullkornsmjölet färskt, berättar Beesham. ”Ölandsvete, emmervete, speltvete, fulltoftaråg,
naketkorn är helt fantastiska mjöler. Folk
frågar efter sådana här sorter. Ölandsvete
till exempel sprids över hela världen”.
I mina kurser får deltagarna arbeta med
färskmalet kultursortsmjöl av olika sädesslag, olika sätt att arbeta med surdeg och
hur man bakar både hälsosamma, goda
och vackra bröd. I kurserna ingår också
bakning av söta bröd på surdeg, t.ex. wienerbröd och kanelbullar. Kanske inte så
nyttiga men vansinnigt goda!”
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I samarbete med föreningen
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