


Dagens agenda 

• 9:30- 10:00 Hej och välkomna 

• 10:00- 10:45 Medelhavsmat med fokus på baljväxter 

• 10:45-11:00 Bensträckare 

• 11:00-12:15  Olivolje- och vinägerskola med provning 

• 12:15-12:45  Mellanmål och presentation av workshop

• 12:45-14:00  Matlagningsworkshop 

• 14:00-15:00  Provsmakning med smakpanel, diskussion, bästa receptet koras

• 15:00 Tack för oss!



Medelhavsmaten



Medelhavsmat – kopplad till:

Längre och friskare liv!

Minskad risk för:

Hjärt-kärlsjukdom 

Cancer

Depression

Diabetes II

Demens och Alzheimers



Den traditionella medelhavsmaten



Svenskarnas matvanor

• Mycket animaliskt fett (8/10)

• Mycket rött kött (42 % kvinnor 
resp. 72% män)

• Lite fisk (3/10)

• Mycket socker (4/10)

• Mycket salt (7/10)

• Lite fibrer (7/10)

Riksmaten 2010-2011, Livsmedelsverket 



Hälsosamma levnadsvanor

• Ohälsosamma levnadsvanor orsakar 80 % av 
all kranskärlssjukdom och stroke (WHO)

• Hälsosamma matvanor beräknas förebygga 
30 – 50 % av all hjärt- kärlsjukdom

• Personer med hälsosamma matvanor lever i 
genomsnitt 14 år längre än de med 
ohälsosamma matvanor

Hälsosamma matvanor: 
Grönsaker, baljväxter, frukt, bär, 
fullkornsprodukter, fisk, vegetabiliskt fett och 
magra mjölkprodukter. Låg konsumtion av salt 
och sötade livsmedel och drycker med tillsatt 
socker, med andra ord medelhavsmaten!

Källa: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-
naring/stod_till_varden/



• Mättat

• Ökar LDL-kolesterol

• Ökad risk för åderförfettning 
hjärtinfarkt och stroke

• Finns i feta mejeriprodukter

• Minskar insulinkänslighet

• Omättat

• Ersätts det mättade fettet med 
fler- eller enkelomättat fett sjunker 
total- och LDL-kolesterolet (NNR 
2012)

• HDL ”städar” kärlen.  

• Bra skydd för hjärta och kärl

• Finns i oljor, avokado, nötter, fisk

En rad observationsstudier har visat att en hög HDL-halt, och en 
låg kvot mellan total kolesterol och HDL-kolesterol, är associerat 
med en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom (övertygande bevis)



Skillnad på fett och fett

Lågkolhydratskost med antingen 
animaliskt fett och protein eller 
vegetabiliskt fett och protein

Använde sig av ”nurses health study” 
(85 168 kvinnor följdes i 26 år) och 
”health professionals study” (44 548 
män följdes i 20 år)

Resultat:

Lågkolhydratkost med animalier 
ökad risk för dödlighet. 
Lågkolhydratkost med vegetabilier 
lägre risk

(Fung TT et al.Low carbohydrate diets and all-cause and cause-
specific mortality. Ann Intern Medicine 2010;153:289-298)



Länge leve grönt!

• 2/10 svenskar äter 500 gram/dag 
(Livsmedelsverket, Riksmaten 2010-2011)

• Nitrat  sänkt blodtryck och 
uthålligare celler

• (Larsen F et al. Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial
efficiency in humans. Cell Metab. 2011; 132: 149-59)

• Växtsteroler 

• Antioxidanter samverkar
sammanlagda effekten blir större.

• Bättre än kosttillskott.



Dra ner på det röda

• Studier visar att för mycket 
processat kött samt rött 
kött kan ge ändtarms- och 
tjocktarmscancer.

• <500 gram/vecka (tillagad)

• Byt gärna ut någon 
köttmåltid mot kyckling, 
fisk eller vegetarisk rätt

”En portion nötkött har lika stor klimatpåverkan som 
50 st vegetariska portioner med lika mycket protein” 
(WWF)

”I Sverige har vi sedan 1965 fördubblat intaget av 
kött inklusive fågel. Enligt jordbruksverket ligger vår 
konsumtion idag på 50-55 kg rött kött/person och år 
och ca 20 kg charkuterier/person och år.”



På tal om vegetariskt…

• FN har utsett år 2016 till 
baljväxternas år – hurra!

• Baljväxter= bönor, linser och 
ärtor

• En del av människans kost sen 
40000 år tillbaka



Fördelar med baljväxter

• Bra proteinkälla (6-10g /100g) 
(kombinera med spannmål för 
fullvärdigt protein)

• Källa till järn (icke-hemjärn). Ät gärna 
tillsammans med C-vitamin

• Innehåller B-vitaminer (förutom B12) 
och mineraler så som järn, kalcium, 
magnesium, kalium, zink



Fördelar med baljväxter

• Innehåller gelbildande fibrer
sänker blodfetterna och ger stabilt 
blodsocker

• Prebiotika. Sänker hungerhormon 
och ökar mättnadshormon och 
bidrar till god tarmhälsa.

• Motverkar förstoppning



Miljö och hållbarhet

• Mindre utsläpp av växthusgaser än 
vid tillverkning och produktion av 
kött.

• För odling av baljväxter krävs det 
mindre vatten än vad det behövs 
för köttindustrin.



Tips för att äta mer baljväxter

• Berika maten med baljväxter t.ex
röda linser i köttfärssåsen

• Ersätt en del av köttet med 
bönor t.ex. ta en mindre portion 
kött och dryga ut med baljväxter

• Baka med baljväxter, kakor, 
muffins, bröd…

• Gör smoothie med bönor som 
bas

• Röror på bönor är ett gott och 
hälsosamt tillbehör till maten att 
variera gräddsåsen med



Olika bönsorter



Olika bönsorter

Medelstora bönor som är populära i Italien, framför
allt i Toscana. Rika på protein och kostfiber. Passar till
soppor, pastarätter, sallader, såser och smoothie. Goda
även som kalla tillsammans med lite vinäger och
olivolja!

Kokta vita bönor med fast konsistens och smak
som påminner om mandel. Bönan kom till Italien
från Spanien på 1500-talet och kallas därför på
italienska för ”bianchi di Spagna”, vilket betyder
”vita från Spanien”. De är goda i sallader, grytor,
milda tomat såser och soppor

Medelstora bönor med fast konsistens och något
söt smak. Dessa godingar är basingrediens i det
latinamerikanska köket. De är rika på protein och
kostfibrer och är även bland de järnrikaste
bajlväxterna. Funkar bra till tacos, sallader och
som matigare tillbehör till kött, fisk och fågel.

Kikärtor med fast konsistens och nötig
smak. De är goda till kyckling och
kryddstark korv och passar även bra i
sallader, grytor, soppor eller varför inte i
en god hummus!

Kokta kidneybönor med en fast konsistens och
mild söt smak. Det är en bra ”nybörjarböna”
som är basingrediens i medelhavsköket.
Namnet kommer från engelskans ”kidney”
eftersom formen påminner om en njure. Passar
bra i sallader, vegetariska biffar och grytor av
mustigare karaktär.



Tack för er uppmärksamhet!

Frågor?



Bensträckare 





Olivoljeskola



Var växer världens oliver?

Världsproduktionen
• Totalt 2,7 miljoner ton 
• EU har 70-80 procent av världsmarknaden
• Spanien 1 miljon ton
• Italien 500-600 000 ton
• Grekland 370 000 ton



Olivträdet

• Blir mellan 3-7 meter 
högt, ibland upp till 
10 meter

• Kan bli upp till 1500 
år gammalt

• Börjar ge skörd efter 
ca 5 år

• Ger som störst 
avkastning när det är 
50-150 år

• Ger ca 20-30 kg oliver 
per år

• 5-6 kg/liter olivolja



Olivåret

• februari-mars
Beskärning, när skörden är över.

• mars-april
Blombildning

• maj-juni
Blomning, pollinering, och fruktsättning

Endast 1-3 % av blommorna utvecklas till oliver

• juli-augusti
Frukten utvecklas

• september-november
Skörd av omogna och precis mogna oliver som ger de 
mest smakrika oljorna

• December-februari
Skörd av mogna oliver som ger en olja med mildare 
smak.



Oliven

• Det finns 300 olivsorter bara 
i Italien, ca 900 i världen.

• Oliven består av
 50 procent vatten
 20 procent kolhydrater
 5 procent fibrer
 20-25 procent olja

• Färgen beror på 
mognadsgraden



Då är det dags att skörda…

• Skörden sker mellan oktober och februari

• Både manuella och mekaniska metoder

• Skördemetoden avgörande för kvaliteten



Till kvarnen

• Viktigt att de kommer 
snabbt till kvarnen. 
Bör malas och pressas 
inom 24 timmar!

• Oliverna rensas från 
blad och kvistar

• Sköljs noga i vatten



Olivernas krossas och mals till en 
massa

På det gamla sättet i stenkvarn… …eller i moderna slutna system.



Sen följer pressning, separering och 
filtrering



Benämningar

Olio Extra Vergine di Oliva
Olivolja utvunnen genom mekanisk process, under en 
temperatur som ej har överstigit 27°C och har en 
syrahalt som är max 0,8%. 95% av alla oljor i Sverige 
är extra vergine

Olio di Oliva/Varmpressad/Raffinerad Olivolja
Gjord på Extra Vergine av enklare kvalitet där man 
med kemikalier tar bort doft och smak. Sedan 
blandas oljan med Extra Vergine di oliva, för att ge 
karaktär.

Pomance Oil/Olio di Oliva di Sansa
Ur olivpressrester utvinns en olja med hjälp av 
lösningsmedel och hög temperatur. 



De olika användningsområdena:

Matlagning: Smaksättning: Finsmakaren:



Gå in på olivoljeväljaren och lär dig 
vilken olivolja som passar till vad: 



D-vitaminberikad olivolja

• En matlagningsolja berikad med D-vitamin
• Ett av få vitaminer som det kan vara svårt att få i sig i tillräcklig 

mängd, framför allt vintertid 
• Tål värme
• Rekommendationen höjdes i NNR 2012 till 10 mikrogram/dag för 

alla <75 år

D-vitamin bidrar till:
 Att upprätthålla normal benmassa och kalkbalansen i tänderna
 Till normal muskelfunktion
 Normal funktion av immunsystemet
D-vitamin har även en roll i celldelningen



Novello

• Olja från första skörden

• 100% italienska oliver

• Tjockflytande, grön och 
smakrik olja

• Högtidligt för italienarna 

• Årets är en blend av sicilianska 
oliver (cerasoula, biancolilla
och nocellara del Belice)



Mer kunskap…

• Olivoljan trivs i mörker! 
Ideal temperatur är 14-16 
grader.

• Blir grumlig i kylskåp pga att 
fruktvaxerna stelnar. 
Påverkar inte oljan negativt.

• En öppnad flaska olivolja 
håller mellan 3-6 månader.

Konsumtion
Sverige 1 liter per person och år.
Italien 15 liter per person och år.



Olivolja och hälsa

• Olivolja är rikt på antioxidanter som kallas för polyfenoler

• Polyfenoler

Skyddar kroppens celler och oljan

Förstärker antioxidanter i andra råvaror

Finns kvar vid upphettning



Dags att prova!



Vinägerskola



Vinäger/balsamvinäger

Skillnaden mellan:

Vinäger 
Aceto Balsamico Tradizionale Di Modena (D.O.P)
Aceto Balsamico Di Modena  (I.G.P)



Vanlig vinäger
Råvaran är vin eller cider. 

Alkoholen omvandlas till vinägersyra

Tre sätt för tillverkning…

• Statisk fermentering: Ursprungsmetoden. Exponering 
för luftens syre och naturliga bakterier. Tar 6-8 
månader. 

• Naturmetoden: Vinet rinner genom 
”vinägermodern”.  En jäsning uppstår som 
omvandlar alkoholen till vinägersyra. Tar ca 1 v. 
Lagras minst 3 månader på träfat. Ger hög syrahalt, 
fyllig smak, rundare syra. Fällning förekommer, 
kvalitetstecken.

• Industrimetoden: ”Vinägermodern” tillsätts vinet i 
ståltankar. Varmluft pumpas in, processen klar inom 
24-36 timmar. Luften tar bort aromämnen, ger 
mindre fruktighet, skarpare smak. 

Alla Zetas vinägrar
tillverkas enligt 
naturmetoden!



Balsamvinäger: Historia och ursprung

 Dokumentation från 1046 om 
tillverkningen av balsamvinäger. 
Begreppet Balsamico dyker först upp i 
historien i mitten av 1700-talet.

 Förmodligen kom den första 
balsamvinägern fram genom ett 
misslyckande vid jäsning av druvor 

 Aceto Balsamico Tradizionale Di 
Modena (DOP) (originalet) har sitt
ursprung i provinsen Modena 

 Aceto Balsamico Di Modena kommer
både från Modena och Reggio Emilia  



Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena D.O.P.

• Originalet: 
 D.O.P  skyddad.
 Bedöms och godkänns av konsortiet, som också 

fyller flaskorna.

• I druvmust finns en naturlig hög halt av 
druvsocker.   

• Druvmusten reduceras och koncentreras genom 
värma upp den i kopparkärl till 60 – 80 grader 
under 12 timmar, då reduceras druvmusten till 
hälften.

• När musten svalnat hälls den över på ett batteri 
av träfat, ett batteria, eller vasselli för jäsning. 7-
12 st

• Efterhand som vinägern dunstar hälls den över i 
ett mindre fat.



Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena D.O.P.

• Antalet fat kan variera, liksom träslagen
• Resultatet blir en söt, mörkbrun och trögflytande 

balsamvinäger som nästan helt saknar syra.
• Används mest till ostar och i desserter.



Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena DOP

• Får endast säljas i den typiska flaskan om max 10 cl.

• Druvorna ska vara en blandning av Trebbiano di Spagna, Trebbiano och 
Lambrusco

• Affinato kallas den som lagrats minst 12 år. Röd kork

• Stravecchio kallas den som lagrats minst 25 år. Guldfärgad kork

• Priset blir därefter. 7000-10 000 kr/liter



Balsamvinäger-
Aceto Balsamico di Modena I.G.P.

• En mer tillgänglig och användbar vinäger 
båda vad gäller pris och användbarhet.

• Lika mycket ”äkta” balsamvinäger som 
Tradizonale

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. är en 
blandning av vanlig vinäger och druvmust och 
är alltså både söt och syrlig.

 Vinägerhalten får vara max 78%
 Halten druvmust minst 20%
 Färgämne (E 150d) får användas 

(max 2%)
 Tillverkas i provinsen Modena
 Sju druvsorter tillåtna

• Lambrusco
• Sangiovese
• Trebbiano är de mest kända



Tillverkning Aceto Balsamico di 
Modena I.G.P

• Druvmusten reduceras och koncentreras 
på samma sätt som till Tradizionale. Värms  
upp den i kopparkärl till 60 – 80 grader 
under 12 timmar, då reduceras 
druvmusten till hälften. 

• Därefter blandas musten med vinäger och 
läggs på ekfat och lagras minst 60 dagar.



Hur förhåller sig Zeta/Di Luca till 
reglementet?



Lagringstider

3-4 månader 9-12 månader Ca 3 år Ca 3 år



Condimento di Balsamico
•Condire betyder att smaksätta på italienska. 

Condimento betyder smaksatt.

•Smaksatt balsamvinäger är inte längre en Aceto

Balsamico di Modena, utan måste kallas 

Condimento.

• Man lånar begreppet Balsamico för att produkten 

är framställd enligt samma metod men råvaran är 

inte den ursprungliga.

• ”Riktig” Vit balsamvinäger existerar inte, det är 

istället en condimento. 

• Fruktbalsamvinäger, samma sak.



Provning

Kan vi skilja på naturmetoden 
och industrimetoden?

VS

Sen testar vi lite balsamvinäger också…





Matlagningsgrupper 

• Grupp 1
Kornsallad X 2 och jordgubbssmoothie

• Grupp 2
Grönkålssallad och smoothie X 2

• Grupp 3
Ugnsrostad blomkål och kikärtsröra med soltorkade tomater X 2

• Grupp 4
Farrosallad med apelsindressing och bönröra med paprika X 2

• Grupp 5
Rostade grönsaker med matvete och salladsost och bön- och chilisallad X 2

• Grupp 6
Kladdkaka på svarta bönor och cupcakes med moccamascarpone X 2


