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•Känner ni till några 

–franska vindistrikt?

–skotska whiskydistrikt?

–svenska mjölkdistrikt?

–svenska äppeldistrikt?



• Tror ni franskt vin och skotsk whisky skulle 

vara lika intressanta i konsumentens ögon 

om det bara fanns ett distrikt och inga regler?

– Franskt vin. Görs hur som helst.

– Skotsk whisky. Påhittad igår. Vad som helst kan ingå!

Mångfald!



Alltså:

Svenska äpplen!



Äpplet kommer från Kazakstan



Från vilket land kommer 

Carpaccio con Parmigiano?



• Vare sig kon, tomaterna eller osten har sitt 

ursprung i Italien, lika lite som i Spanien eller 

Frankrike!

• Vi har bara kommit att förknippa maträtten 

med Italien till stor del för att den givits ett 

italienskt namn som inte översatts

• …och vinet kommer från Georgien – så det så!

Men…



Uppenbarligen kan vi få det att smaka 

av en plats utan att endast använda 

råvaror med biologiskt ursprung där



• I vinvärlden är det enkelt:

– Appelation: Det för en viss region typiska valet av 

druvsort och framställningsförfarande

– Terroir: Den finstilta variationen utifrån lokalklimat, 

jordmån, mineralsammansättning m.m.

• T.ex. Appelationen Rhône med terroir från en 

soldränkt sydsluttning

• ”Terroir är en strikt naturvetenskaplig 

egenskap som i princip skulle kunna 

registreras från ett flygplan” 

Terroir – Smaken av en plats



Råg



• Lantsorten är högväxt och har djupa rötter

– Det höga växtsättet innebär att kemisk bekämpning 

blir ointressant

– De djupa rötterna gör att lantsorten suger upp mer 

mineraler ur jorden

– Smaken blir därför annorlunda än hos modern råg

• På detta vis kan man säga att lantsorten är 

ett slags terroirförstärkare

Lantsort vs modern sort



Grisar som ger fläsk



• Lantrasen går utomhus då den inte skulle må 

bra av trånga burar

– Den bökar i jorden och äter det som naturen bjuder 

och gödslar samtidigt marken

– Fläsket tar smak av kosten på platsen i motsats till 

moderna rasen som bjuds till stor del importerat foder

• På detta vis kan man säga att lantrasen är ett 

slags terroirförstärkare

Lantras vs modern ras 



• På en viss åker lämpade sig en viss gröda 

särskilt väl att odla

– I sig visade denna gröda sig rymma enskilda exemplar 

som var bättre än andra. Dessa selekterades och 

odlades vidare

– ”Bättre” rymmer godare/högre avkastning/större 

motståndskraft etc.

• Terroiren påverkade alltså valet av gröda i 

allmänhet och över tid utvecklingen av sorten

• Sorter och raser är därmed inte bara 

terroirförstärkare – utan formade av terroir

Utveckling av sorter och raser



• Smaken av ett livsmedel påverkas av 

terroiren genom mineraler, ljus etc.

• Terroiren påverkar växter och djur så att 

sorter och raser över tid uppstår

• Också människan påverkas av terroir

Dubbelriktad verkan



• Därmed är terroir inte strikt 

naturvetenskapligt, utan rymmer 

också en kulturell komponent

• Vinmakarens strikta världs-

uppdelning blir mindre intressant

– terroir blir mångfald – smaken 

av en plats!

Men – Vinmakaren är också terroir

• Jag brukar föredra att tala om regional 

matkultur – det uttryck för mångfald som 

trakten format



Jorden formar 

mångfald



• Biologiskt ursprung eller Regional anpassning

– Kålrot, oxelbär, fjällkvanne, allåkerbär

– Lantraser, lantsorter, kulturraser, kultursorter

• Jordmån och mineralsammansättning

– Påverkar också ”konventionella” grödor och raser

• Kulturell koppling

– Landskapsfiskar, -äpplen m.m.

– Traditionellt använda metoder och recept, t.ex. 

korntunnbröd, lagring i en gruva

– Traditionellt använda former, t.ex. Upplandskubb, 

Spettekaka

Terroir – Smaken av en plats (I)



Svenskt såväl som något annat

VILT

DOMESTICERAT OCH VÄXER VILT I SVERIGE



FN:s konvention om biologisk 

mångfald



• Medvetenhet om biologisk mångfald

• Hållbar produktion och konsumtion

• Uthålligt fiske

• Invasiva främmande arter

• Bevara genetisk variation i den nyttjade 

mångfalden

• Traditionell kunskap

Några av Sveriges 20 mål om 

biologisk mångfald



• En kulinarisk mångfald som finner sin 

inspiration och hämtar kraft i en biologisk 

mångfald

– För att vidmakthålla och utveckla ett mångfasetterat 

och därmed intressant samhälle som också kan dra till 

sig besökare

– För att skapa igenkänning och glädje i äldreomsorgen

– För att främja ett hållbart samhälle

– Och för den rena njutningens skull

Värdet av vår egen mångfald



• Jorden

– Mineralsammansättning

– Kulturlandskapstyp

• Klimatet

– Soltimmar

– Temperaturvariationer

– Nederbörd, blåst etc.

• Trädet

– Sortval – Landskapsäpple, Lokalsorter

– Egen stam eller hybridstam

– Skadedjurstryck

Vad skiljer must från olika platser?



• Processen

– Beskärningstradition som påverkar fruktstorlek m.m.

– Plockningstradition – hur, mognadsgrad, när på dygnet

– Koncentration av arom (lagring, ismetod, RO)

– Filtrering eller icke

• Lagring av musten

– Färsk eller lagrad

– Lagringskärl (träfat, ståltank etc.)

– Träslag (ek, landskapsträd, samma äppelträd)

– Lagringsplats

• Dialekt

Vad skiljer must från olika platser?



• Lagring på butelj

• Lagring på fat

– Fat kan göras av svensk ek!

– Fat kan göras av andra träslag än ek!

– Mat kan lagra med spån

– Fat och spån kan rostas olika

• Lagra på en speciell plats

– Grotta, enslig plats, ö

– Lagra på en farkost (jfr Linie Akvavit) 

– 1000 ggr t.o.r. på Ivöfärjan?

Lagring



• Österlen

• Vånga

• Urshult

• Kullabygden

• Gotland (Sudret/Gute)/Ekstakusten

• Vätterbranterna

• Kinnekulle

• Kålland

• Sörmland

• Norra Mälardalen

• Umedalen

Svenska äppeldistrikt



• Vad kännetecknar dessa distrikt?

– Vad är gemensamt där men annorlunda på andra håll?

• Vilka traditioner finns inom ert distrikt?

• Vilken historia berättar ni om ert distrikt?

• Vilka aktörer finns i de olika distrikten?

• Kan man ställa upp kriterier som ska gälla för 

must (och cider etc.) från just det distriktet?

Att jobba med distrikten



• I nästan alla branscher finns det dyra 

lyxprodukter och billiga vardagsprodukter

• Lyxen köper man vid särskilda tillfällen eller 

för att markera status

• Lyxen förmedlar också en slags dröm om det 

goda livet

• Men must som marknadsförs som lyxmust är 

ännu sällsynt i Sverige

• Detta skadar också vardagsmustens status

Lyxen som dragare



• Must från lågt hängande frukter – perfekt till 

managementkonsulterna

Lågt hängande frukter



Tack för er uppmärksamhet!

Martin Ragnar – martin@sockerslottet.se
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