På charkkurs i Norge
KENTH BORGLUND

För att lära mig mer om lufttorkat kött
och köttpålägg åkte jag till Norge för
att gå en kurs på Lizas småbruk, en
charmig självförsörjande gård med
kurser i bl a mathantverk. Jag tänkte
här berätta om resan och dela med mig
av några recept och goda råd.

I min strävan att utvecklas i mathantverk söker
jag kurser på lite olika ställen och med olika
inriktningar. Jag har haft förmånen att vara
både i Italien, Tyskland och Sverige (Eldrimner
och andra). Precis som många andra brukar
jag googla runt och se vad som finns i kursutbud. Nu har jag funnit Lizas småbruk i vårt
grannland i väster.

Kurser i självhushåll och mathantverk

Liza berättar om hur man gör leverpastej.

6

PÅ CHARKKURS I NORGE

Lizas småbruk är en gård och kursgård som
ligger i Jevnakers kommun ca 7 mil norr om
Oslo. Gården köptes av Liza och hennes man
Lennart 2008. Den var helt nedlagd som gård
och krävde stora reparationer. Gården är inte på
mer än ca 4 500 kvm men de arrenderar ca 4–5
ha av grannar. Sakta men säkert byggdes allt
upp igen. Nya träd och buskar planterades, ett
begagnat växthus restes, grönsaksland byggdes
ut. Djur, höns, kalkoner, grisar och får införskaffades. Gården blev mer och mer självförsörjande. Allt eftersom Liza och Lennart lärde sig
att sylta, safta, fermentera grönsaker, göra egen
korv och lufttorkade charkuterier kom grannar
samt vänner och ville lära sig. Idén om att starta
en kursgård i matproduktion och matlagning
med lokala råvaror kläcktes. År 201 0 startade
man så kursgården Från jord till bord.
Kursutbudet är mycket stort och Liza undervisar i allt utom slakt, där hyr de in en
lokal slaktare. De kurser som finns är: julkorv,

korvkurs, fermentering av grönsaker, ystning
– feta och färskost, ystning fortsättningskurs –
camembert och gulost, småbrukarkurs, vegetarisk matlagning, bakningskurs – surdeg och
spelt, köksträdgård, hönsskötsel, hönsskötsel –
slaktkurs, slaktning av lamm och andra större
djur, styckning av lamm och andra större djur,
lufttorkat och köttpålägg samt fler kurser som
jag säkert glömt. Läs mer på lizassmåbruk.no.

Panelhöns

Jag och en god vän anmälde oss till den sistnämnda kursen, lufttorkat och köttpålägg.
I min strävan att försöka minska mina
klimatavtryck så åkte vi kompisens elbil till
kursen. Då avståndet är ca 35 mil mellan mig
och kursgården fick vi stanna två gånger
och ladda. Det var positivt för då kunde man
sträcka på benen och även resan blev intressantare. Väl framme i Jevnaker hyrde vi rum
hos en av Lizas grannar. Vi blev mycket väl
mottagna och bjöds på hemlagad pizza vid
ankomsten. Efter en god natts sömn åkte vi
till kursen.
Kurslokalen var vid första anblicken inte
så stor men mycket väldisponerad och smart
planerad. Det fanns plats för mellan 1 0–1 2
deltagare, vi var 9 denna gång. Ena långsidan
hade 4 spishällar med 4 ugnar under. I mitten
stod det stora produktions-/kursbordet och på
andra sidan fanns disk och förvaring. Men det
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LAMMRULLE
1 tunnbringa eller bringa
av lamm, ca 1,5 kg
½ tsk svartpeppar
½ tsk ingefära
1½ tsk salt
1 tsk socker
2½ tsk gelatinpulver
Tråd till att binda
rullen samman
eller ev skinknät
Skär bort ev revben och
löst kött och fett så att
köttet blir fyrkantigt.
Det bortputsade köttet
kan du mala grovt i
köttkvarn. Lägg bringan
på en skärbräda och strö
över dina kryddor och
gelatinet på köttet. Gnid
in väl. Rulla köttet, gärna
med den tjockaste sidan
först. Bind ihop köttet.
Rullen ska fara fast och
jämn. Lägg nu i kylskåp,
gärna ett dygn för att
kryddorna ska tränga
in. I Norge virar man in
rullen i en kökshandduk
och binder runt. Efter ett
dygn, värm upp en kittel
till ca 90°C. Lägg rullen i
vattnet och låt den ligga
ca 1,5 till 2 timmar eller
tills rullen får 65°C innertemperatur. Man kan
nu äta rullen direkt eller
lägga den i press och äta
den kall senare.

Tunnbringa av lamm putsad för att bli lammrulle.

bästa av allt var att i väggen fanns ett fönster
så att man kunde se in i hönshuset. Mycket
charmigt att se hönor och kalkoner gå omkring, picka lite grann och vem vet, kanske har
hönsfåglarna det roligare att titta på oss än vi
på dem. Det var designmässigt en 1 0-poängare!

Teori och praktik

Kursen startade med en introduktion om
chark, mjölksyrning och olika typer av kött
och saltning. Till det fick vi kaffe med äpplepaj.
Alla fick dessutom ett kompendium. I det stod
det bl a om hygien, kött, salt och fermentering
samt recept på dagens produktion.
Vi började sedan med att göra eget bacon.
Hemmagjort bacon är något helt annat än det
industrialiserade baconet, och dessutom utan
nitrit. Hemmagjort bacon är spännande att
göra och man använder vanligtvis buksidan
och slagsidan av gris. Andra djurslag går också
bra, varför inte prova lammbacon? Se recept
till höger.
Efter baconet gick vi över till att göra
lammrullar. Lammrulle är slagsidan som fylls
med allehanda kryddor och även fläskkött för
den som vill. Lammrulle är egentligen inte
ett sätt att konservera kött utan en sätt att äta
ett ganska segt köttstycke. Se recept ovan till
höger.
Lunchen åt vi inne i Lizas orangeri. Nästan
all mat var från den egna gården; en fantastisk lunch där min favorit var fermenterad
fänkål med citronskal. Denna fänkål blev
mitt starkaste matminne från kursen, trots
chark inriktningen. När vi ätit klart fick de
som ville en rundvandring på gården, där vi
tittade på alla djur, växthuset (vi fick skotta oss
in) och det igensnöade kökslandet.
Efter lunch var det dags för leverpastej.
Vi gjorde pastej på ren- och lammlever. Här
hade vi recept att gå efter precis som tidigare.
Vi valde att göra en grövre leverpastej med
grovhackade leverbitar men även mald lever
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Fönster för hönsen – men vem hade bäst utsikt, hönsen eller vi?

BACON/RIMMAT SIDFLÄSK
2 kg slagsida eller grisbuk med svål
800 g salt
200 g socker
Lite lagerblad, lätt mortlade
20 krossade enbär
25 krossade svartpepparkorn
Dag 1: Lägg köttet på en skärbräda och skär
bort ev utstickande bitar. Blanda alla övriga
ingredienser i en skål. Lägg köttet i en behållare med svålsidan nedåt. Ta ca en femtedel
av din salt- och kryddblandning och lägg lite
i botten och resten uppe på köttet. Gnid in
salt- och kryddblandningen noggrant. Sätt på
lock eller folie och låt stå i 24 timmar.
Dag 2–5: Lyft ur köttet ur behållaren varje dag och häll av vattnet som bildats. Gnid
därefter in en femtedel av din salt- och kryddblandning. För varje dag som går kommer
mindre och mindre vatten att tränga ut. Om du inte valt nitrit/nitratsalt kommer köttet
att bli gråare och gråare, men det är bara en utseendefråga.
Dag 6: Tag nu ut köttet och skölj det under kranen noggrant, gnid inte på köttet utan
bara skölj. Om du vill kan du pensla köttet med lite äpplecidervinäger för att öka hållbarheten. Nu kan du välja två vägar. Antingen äter du det tunnskivat och stekt i svag
värme i stekpanna. Eller så låter du torkning- och mogningsprocessen fortsätta. Häng då
köttet i ca 10–18°C utan direkt solljus och med god ventilation och helst en luftfuktighet på ca 60–80 %. Låt köttet hänga i 5–7 dagar. Efter det har du ett mycket fint fläsk.
För att få ett smakrikare fläsk, rök det och så har du bacon. Detta hemmagjorda bacon/
fläsk ska stekas på svag värme så att fettet smälter långsamt. Du kan med fördel frysa in
mindre bitar att senare ta fram och steka.
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LEVERPASTEJ
250 g lever av gris, lamm,
kalv, ko, kanin, höns
eller annat djur
1 stor lök, finhackad
Lite smör till stekning och ev
smörja in pastejformen med
150 ml mjölk
1 msk grädde
100 g brödsmulor
700 g köttfärs av vilket
djur som helst
Lite vin eller portvin
Kryddor du tycker om, t ex
salvia, rosmarin, timjan,
muskotnöt, cayennepeppar,
chilipeppar, ½ tsk salt
Några baconskivor att
klä formen med
Skär levern och köttet i bitar och ta bort ev membran, senor och hinnor. Stek löken
på svag värme tills den är gyllenbrun. Värm upp mjölk och grädde samt blanda i
brödsmulorna, låt dra i ca 5 min. Ta alla ingredienserna och blanda med köttet. Mal
till den grovlek du önskar: fin, medel eller grovmalen leverpastej. Det är bra att
mala med kryddorna. Då tränger de in bättre i pastejen. Kläd nu din pastejform med
bacon, eller smör om du hellre vill ha det. Häll i köttsmeten i formen. Ställ formen
i ett vattenbad. Formen ska vara täckt halvvägs upp på kanten, värmen i ugnen ca
140°C under- och övervärme. Pastejen ska nu bakas tills den är fast och släpper från
formkanten, ca 65°C innertemp. När den är färdig ska den svalna i formen. Pastejen kan kylförvaras i kylskåp ca 1 vecka men kan också frysas. Om du tycker att
leversmaken blir för stark så ta mindre lever och mer köttfärs nästa gång.

och fläskkött. Vi tilldelades varsin handvevad
kvarn där jag lärde mig något nytt: när du har
malt klart, stoppa i lite smörpapper för att få
ut de sista köttresterna som brukar bli kvar
i kvarnen – mycket smidigt. Jag har ibland
använt potatis men detta var mycket bättre.
Se receptet till vänster.
Medan pastejerna bakades färdigt började
vi göra en salami. Vi gjorde den på lammkött
med lite fläsk. Även här hade vi recept men
kunde ta ut svängarna själva. Ingen nitrit
användes men vi använde startkultur för
att sänka pH-värdet och bryta ner enzymer.
Denna salami tog vi sedan med oss hem för
att den skulle kunna fortsätta att mogna och
lufttorka hemma.
I slutet av kursdagen höll Liza föredrag om
bl a startkultur, hygien, bakteriebelastning och
vikten av rätt temperatur och luftfuktighet.
Liza gjorde en mycket pedagogisk graf där
hon visade olika bakteriekulturers levnadstemperatur. Min beskrivning är mycket förenklad och jag kan ha missat något så ni får
ta det med en nypa salt. Den startar med att
de flesta bakterier inte tycker om kyla, under
7°C sker liten bakterietillväxt. Vid ca 7–1 0°C
trivs vissa former av listeria. Fortsatt med
stigande temperatur utvecklas allt mer bakterier, men vid ca 1 2–25°C trivs de bakterier
vi vill ha, mjölksyrabakterier. De utvecklas
och konkurrerar ut andra bakterier. Om
vi fortsatt höjer temperaturen till 37°C (vår
kroppstemperatur) utvecklas listeria-, E. coli,salmonella- och botulismbakterier. Det är bl a
därför vi får feber, helt enkelt kroppens sätt
att få bort bakterier, de trivs inte vid 38°C och
högre. Fortsätter vi värma upp till 65°C och
mer dör bakterierna ut. Denna beskrivning
är givetvis en förenklad bild, men principen
för bakterietrivsel är den rätta.
Vi avslutningen fick alla ta med sig sina
gjorda charkvaror hem: bacon, lammrulle,
leverpastej samt salami för fortsatt torkning/
mogning.

Ladda med julmat

OVAN. Leverpastejformen

skivor.

OVAN T.V. Renlever

kläs med några bacon-

ska bli pastej.
sätt att få ut de sista resterna ur
kvarnen: bakplåtspapper mals och pressar ut
resterna till lammsalami.
T.V. Smart
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Jag kan inte annat än imponeras av kursen
och Liza. Inte bara Lizas stora kunskap utan
också tajmningen i kursen med rätt produkt
vid rätt tillfälle. Många kurser jag varit på har
varit mer av sorten ”show”. Man får inte göra
så mycket själv utan mest titta på. Så är det inte
här, allt fick vi göra själva. Dessutom fanns det
en assistent som hjälpte till att plocka fram alla
saker, servera lunch, kaffe och tilltugg, plocka
bort och diska. Det gjorde att Liza hela tiden
var disponibel och kunde gå runt och instruera
oss deltagare. En blandning av praktiska och
teoretisk inslag i kursen gjorde att det aldrig
blev dötid. Som jag skrev inledningsvis var
kurslokalen mycket genomtänkt och välfungerande. 1 2 personer som hon har som mest
kanske hade blivit lite trångt.
På hemvägen laddade vi bilen vid två tillfällen. Dessa laddstationer ligger ofta vid olika
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OVAN. Salamikorv

upphängd för
torkning/mogning.
OVAN T.H. Välordnad

vacker utsikt.
T.H. Underbar
NEDAN. Liza

kalkonhus.

SYRAD FÄNKÅL

kurslokal med

Ca 500 g fänkål (anpassa alla andra
ingredienser till mängden fänkål)
1 rödlök eller vanlig lök
Skalet från en ekologisk
apelsin eller citron
1 tsk korianderfrön
1 tsk bockhornsklöver (om
du har, behövs inte)
Vatten
22 g salt/1000 g totalvikt fänkål/
kryddor/vatten (t ex om du har
800 g ingredienser blir det 22
× (800/1000) = 17,6 g salt)

lunchbuffé.

vid sitt höns- och

köpcentrum. Jag är inte den som gärna springer i olika affärer men nu fanns möjligheten
att botanisera i norska mataffärer. Det blev
lite köp av norsk julmat: fenalår (lufttorkat
lammlår), rakfisk (påminner om surströmming
men oftast gjord på öring och röding), medisterpölse (viss typ av korv) samt 3 kg julribbe
(slagsida av gris med svål som knapersteks).
Om ni vill ha en endagskurs i något mathantverk som jag räknat upp ovan, är detta rätt stället.
Jag siktar in mig på en ystningskurs nästa höst.
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Slutligen: showfönstret för hönorna var
underbart, en briljant idé.
KENTH BORGLUND är en 55-årig laboratorieingenjör
hemmahörande på Tjörn, Bohuslän. Aktiv biodlare,
jägare, matentusiast, bloggare samt hängiven amatörcharkuterist. Har gått kurser hos Eldrimner, en kurs i
Italien, en i Frankfurt samt flera styckkurser. Besöker
så ofta han kan småskaliga mathantverkare och
beundrar deras hantverk. Blogg: borglunds.com.
Mejl: korvoteknik@gmail.com.

Väg ditt fermenteringsglas och anteckna
vikten. Finskär fänkålen och löken, och
blanda tillsammans med alla andra ingredienser i glaset. Fyll på vatten så att det
täcker blandningen. Väg glaset tillsammans med alla ingredienser. Dra nu ifrån
glasets vikt du antecknade, så att du har
vikten på allt inklusive vatten. Beräkna nu
saltmängden enligt formeln: din vikt på
grönsakerna inkl vatten × 0,022. Talet du
får fram är saltmängden som du ska väga
upp i gram. T ex 800 gram grönsaker 0,022
= 17,6 g salt. Blanda igen, noggrant. Lägg
nu någon form av vikt på grönsakerna så
att det håller sig under vätskeytan. Ställ
nu ditt syrningskärl utan lock men gärna
täckt ett tygstycke. Efter en tid börjar det
att bubbla i ditt kärl, det är bra! Efter en
vecka kan du provsmaka om du är nöjd
med smaken eller om du vill fermentera
vidare. Är du nöjd så ställ kärlet i kylen så
avstannar fermenteringen men mogningen
fortsätter. I upp till ca 3 veckor blir det
syrligare ju längre det fermenteras, sedan
avstannar syraproduktionen. När fänkålen
är färdigfermenterad har den mycket lång
hållbarhet om den förvaras svalt.
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