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Bröd, välling & grötDet må ligga ett Romantiskt skimmeR öveR De 

privilegierades extravaganta matvanor. Men diplomatens be

rättelse om de torkande bröden visar ändå att det var viktigt att  hålla 

maten säker. Så mycket extra fanns det inte att det gick att riskera att 

förlora vare sig höns eller bröd till räv eller tjuv.

Ostkaka och äggost är exempel på recept där man så gott det går 

tar vara på överflödet när det finns. Att det fortfarande räknas som 

kalasmat trots sin relativa enkelhet visar på något av lyxen det måste 

ha varit att få unna sig något extra någon gång ibland. Det är intres

sant att det som anses som status idag när det gäller mat är dels att 

laga sådant som kräver lång tillagningstid och dels att använda näs

tan bortglömda ingredienser som gärna ska vara svåra att få tag på. 

Det som då sågs som en exklusiv ingrediens är det inte idag och 

det som var vardagsmat då är nu ofta en exklusiv ingrediens. Det tål 

att fundera på när du sitter i bilen på väg till en liten gårdsbutik för 

att köpa precis de rätta ingredienserna till din historiska pölsa. 

Som ytterligare en bekräftelse på att tidens hjul med jämna mellan

rum går ett fullt varv så är nu gåsen tillbaka som huvudnummer på 

de statusmedvetna engelsmännens julbord medan kreti och pleti 

 sitter där med sin tråkiga gamla kalkon. 
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Rör ut mjölet i 2 deciliter av mjölken och låt det 
stå och svälla en timme. Sedan kokas resten av 
mjölken upp. Rör ner redningen som har fått  svälla 
och koka vällingen på svag värme under omrör
ning i 0–5 minuter. 

Koka upp svagdrickan med honung, salt och 
kryddor. Häll ner i vällingen under kraftig visp
ning. Vällingen ska få en skummig yta att hälla 
med i tallrikarna.

ö l supA är En välling sOm smAKsätts 
med svagdricka, honung och ingefära. Dricka

supa eller dricksoppa var en variant där varmt öl eller 
svagdricka hälldes över gröt eller brödbitar. 

i gamla texter syftar ordet välling inte bara på det vi 
idag menar med välling, ofta avses sopp a, än idag kal
las ju ärtsoppa ibland för ärtvälling. 

”supa” i namnet på rätten betyder inte att supa sig 
full utan helt enkelt soppa.

ölsupa 
4 portioner

0,75 dl vetemjöl

7,5 dl mjölk

2,5 dl svagdricka

1 msk honung

1 krm mald ingefära

2 nypor salt

Om bovetegröten ska ätas på morgonen bör blöt
läggning av ingredienserna göras kvällen innan. 
Hacka den torkade frukten grovt och låt den ligga 
i vatten över natten tillsammans med bovetet, ka
nelen och saltet. Hirs behöver inte blötläggas, men 
sköljas noga i hett vatten och blandas med övriga 
ingredienser.

Gryn, vatten, salt, frukt och kanel kokas upp 
och får koka på svag värme i 5 minuter. Häll på 
mer vatten om det behövs. Låt gärna gröten vila i 
0 minuter innan den serveras tillsammans med 
mjölk.

g röt OCH välling åts myCKEt båDE t ill 

fest och som vardagsmat hos vanligt folk. råg
mjölsgröt kokt på vatten och rågmjöl var vanligast. till 

jul och andra högtider kunde gröten kokas på mjölk 
istället för på vatten, till den åt man en bit saltat fläsk 
och rågbröd – kanske rent av med lite smör på efter
som det var fest. Annars åt man inte smör till vardags. 
till det drack man svagdricka eller öl.

gröt gjordes inte alltid av gryn eller mjöl kokt med 
vatten. Det kunde även vara matigare anrättningar av 
kål, rovor och gryn. 

bovete är inte ett sädesslag, utan fröna från en halv
meterhög slideväxt med blad och små vita eller skära 
blommor. växten kom till Europa från Centralasien 
under medeltiden och i vårt land odlades en hel del 
fram till 1920talet. Hirs odlades också i norden från 
medeltiden och fram till 1700talet. man tyckte då att 
avkastningen var för klen och det var inte lönt att fort
sätta med odlingarna.

gröt på hirs eller bovete
–2 portioner beroende på hur hungrig man är

1 dl helt hirs eller bovete

3 dl vatten

0,5 tsk salt

3 torkade aprikoser

ev. även annan torkad frukt,  
t ex äppelringar

0,5 krm mald kanel eller  
1 kanelstång
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Re na och ore na djur
I 5:e Mosebok kan man läsa: ”Det ta är vad ni får äta av 

allt som le ver i vat ten: allt som har fe nor och fjäll får 

ni äta. Men ni får in te äta något som sak nar fe nor el ler 

fjäll, det skall va ra orent för er.” 

De flesta kyrkomän tolkade detta som att skaldjur 

var tabu, men andra, kanske hungrigare eller mer 

gastro nomiskt intresserade bibellärda utnämnde såväl 

sälar som kräftor till fiskar och vips kunde man få sig 

en stadig middag fast det var mitt i fastan, då man bara 

fick äta fisk. Till Sverige spred sig kräftätandet från 

Tyskland där de varit vanlig fastemat i klostren. 

När Gustav Vasa och hans söner tog tyska kockar till 

Sverige tog de med sig vanan att äta kräftor och kung

arna började odla kräftor i slottens vallgravar. Bruket 

spred sig till annat fint folk men kräftätande har inte 

varit något för bondfolket. De fiskade däremot kräftor i 

sjöarna och sålde till herrskapen.

Fiskhandlare ur Olaus Magnus bok Historia om 
de nordiska folken.

FiskOlivolja och oliver
Innan olivolja började pressas med industriella metoder 

i slutet av 800talet var den ovanlig utanför medel

havsområdet och Mellanöstern. Den olivolja som var 

känd i Sverige var bomolja, enklaste och orenaste 

sortens olivolja som användes som lysolja och 

smörjolja. Olivolja kunde även fungera som läkemedel 

och som sådan dyker den upp i Sverige på tidigt 

400tal. Importen ökade kraftigt under 700talet. 

Olivolja som matolja var okänt.

Själva oliverna då? Gustav Vasa ville som vanligt visa 

sig lite märkvärdig och serverade oliver inlagda i ättika 

vid hovet.

Kräftor
Kräftorna åts inte kokta och kalla utan tillagades på 

allehanda vis och åts varma. I Bengt Hööks En liten 

handbok i kookekonsten kan man läsa om olika 

sätt att tillreda dem. ”Kräftsuppa görs när man tar 

av skalen. Fyller dem med fisk. Köttet ur klorna och 

stjärtarna kokar man med en god fisksoppa. Och rättar 

man det på bröd, slår däröver allehanda små saker och 

garnerar fatbredden med persilja. Eljest stuvas de och 

väl. Då man tar ut dem och med sönderskuren persilja, 

muskotblomma och muskot och smör kokar dem. Och 

slår litet citronsaft över dem.

Till kräftsoppan skall man och stöta kräftorna väl 

med skal och allt. Sila det sedan med ärtmos, tunt, eller 

bränt mjöl. När man fyller dem, så skalar man dem 

sedan de äro kokade. Hackar köttet med ägg, persilja, 

muskotblomma, saffran, salt. Fyller skalen. Steker dem. 

Eller kokar dem sedan. Gör däröver en ärtesuppa.”

Kokta, fyllda kräftor med ärtsoppa, ja varför inte…
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Skala och hacka löken och fräs i smör på svag vär
me. Löken får inte ta färg. Häll över vitt vin och 
koka tills två tredjedelar återstår.

Tillsätt buljongen och låt såsen småkoka i cirka 
5 minuter. Sila såsen och smaka av med senap.

Såsen kan behöva spädas med ytterligare några 
matskedar buljong. Den ska ha en kraftig kött
smak. Om man vill ha en lite tjockare sås kan den 
redas med Maizenamjöl utrört i lite vatten.

Skär fläsket i skivor och skär eller klipp bort 
svålen. Hetta upp en stekpanna och stek fläsk
skivorna. 

Servera fläsket med såsen och kokta rotfrukter 
eller andra grönsaker. 

v iD gustAv vAsAs HOv DOminErADE till En 
början den nordtyska kokkonsten. Det innebar 

att man tillagade mycket fläsk och annat kött. Det ser
verades ihop med tunga mjölrätter. 

Här serverar vi istället fläsket med sås robert. vissa 
anger att den skulle ha uppfunnits av kocken robert 
vinot på 1600talet som en sås till revbensspjäll. Då 
beskrevs receptet ganska precis som vi gör här med 
undantaget att det skulle röras ihop med ”spanska trä
skedar”. varför de ska vara från spanien framgår inte, 
möjligen beror det på att man gör skedarna av olivträ, 
vilket sägs ge maten extra smak. 

såsen serveras än idag och är hyfsat vanlig på våra 
lunchkrogar ihop med stekt korv eller fläsk.

stekt fläsk med sås Robert
4 portioner

500–600 g rimmat fläsk Sås:

2 gula lökar

2 msk smör

2 dl torrt vitt vin

4 dl stark köttbuljong

1–2 tsk senap

ev. 3 tsk Maizenamjöl

Krossa senapsfröna med kula i en skål och späd 
droppvis med vattnet. Rör ner övriga ingredienser. 
Eller använd matberedare eller mixer. Blötlägg då 

först senapsfröna i varmt vatten över natten. Häll 
senapsfröna och dess vatten i matberedaren och 
kör i ett par minuter tills dess fröna fått en len 
konsistens. Tillsätt övriga ingredienser och kör ett 
par varv till så att allt blandas. 

Smaka av med dragon. Skeda upp på rena bur
kar och förvara i kylskåp. 

s EnAp gjOrDEs mED Hjälp Av En KAnOnKulA 

som rullades i en rundbottnad skål och på så sätt 
maldes senapsfröna sönder. 

man kan köpa nya senapskulor och skål med rund 
botten i välsorterade kökstillbehörsbutiker eller via 
nätet. 

gamla senapskulor kan finnas i antikaffärer och på 
loppmarknader. Det går även bra att använda matbe
redaren ihop med dess stålkniv eller en mixer.

Honungssenap
0,5 dl brunt senapsfrö

0,5 dl gult senapsfrö

2 dl varmt vatten

1 msk vinäger

1 tsk salt

2 msk honung

0,5 dl raps- eller olivolja

torkad dragon 
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Ta en väl rengjord damejeanne eller annat jäskärl 
på cirka 20 liter. Kärna ur, skala och mosa äpplena. 
Häll äpplena med hjälp av en tratt i kärlet. 

Lös 6 kilo honung i varmt vatten och låt svalna 
tills det blir fingervarmt, 37 grader. Slå det sedan 
över äpplena. Tillsätt jästen och sätt på vattenlåset 
på jäskärlet. Låt jäsa väl i ett par månader. 

När jäsningen i stort sett avstannat ska mjödet 
silas och tappas om. Se till att undvika att få med 
bottensatsen. (Det går att frysa den och använda 
som startjäst.) 

Tillsätt de sista två kilona honung upplöst i 
ljummet vatten. Fyll kärlet med vatten. Låt jäsa 
ytterligare ett par månader. När jäsningen avstan
nat är mjödet klart. 

För att få extra klar mjöd kan man ställa dame
jeannen i minusgrader så sjunker jästen till botten. 
Efter avsmakning kan man välja om man vill 
 krydda upp den med kanel, ingefära, sherryspån 
med mera. Tappa på rena flaskor. En del anser att 
mjödet når sin höjdpunkt efter att ha lagrats minst 
ett år på flaska. 

En del vill ha en söt mjöd och det går då att 
eftersöta med ytterligare honung men det bör gö
ras i samband med servering så att inte jäsningen 
startar igen. Äpplena kan ersättas med annan frukt 
och bär.

o rDE t  mjöD är  myC KE t  gAmmAlt.  DEt 

omnämns redan i snorres Edda på 1200talet 
och det har gjorts fynd av mjödrester i gravar från 
äldre bronsåldern. 

men det var dyrt att göra mjöd. Av en liter honung 
fick man bara fyra liter mjöd. 

öl var betydligt billigare så det som ibland om
nämns som mjöd var nog oftast en blandning av båda 
dryckerna. mjöd stod högt i kurs i norden under 
1500talet och blandat med öl dracks det främst inom 
aristokratin och vid hovet.

när brännvinet kom som bekvämare och billigare 
berusningsmedel och sockret ersatte honungen som 
sötningsmedel var mjödets tid ute. Det första bränn
vinet brändes i stockholm 1460. men bränn vinet blev 
inte folkdryck förrän i början av 1600talet.

mjöd
3 l äpplen

10–15 l vatten

8 kg honung

vinjäst eller levande mjödkultur

Öl var nyttigare än vatten
Öl dracks i enorma mängder både som måltids och sällskaps

dryck. Mycket mat saltades in för att kunna bevaras under 

vinter halvåret och även om kött och fisk vattnades ur var maten 

säkerligen fortfarande väldigt salt och följaktligen blev man 

törstig och behövde dricka mycket.

Vatten var det inte tal om att dricka. Säkerligen mycket klokt 

tänkt för vattenreningssystemen var inte alls utvecklade.

Det fick bli öl och vin istället. Gustav Vasas knektar konsu

merade mellan 5 och 0 liter öl per dag och ibland ända upp till 

30 liter. 

Små barn började dricka öl så fort de slutat bli ammade av 

sina mödrar. Men ölet lär tack och lov inte ha varit särskilt starkt 

och skadligt utan tvärtom ett näringsrikt komplement till den 

ibland tämligen torftiga kosten.
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