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Ett surdegscafé i hjärtat av Eslöv!
När min sambo kom till Sverige från Tyskland för många år sedan
blev han förtvivlad över den svenska brödkulturen. Mjuka menlösa
limpor med så mycket socker i att de mer liknade kaka än bröd!
Räddningen för honom, liksom för en ständigt växande krets
kvalitets- och hälsomedvetna skåningar - blev upptäckten av
surdegsbrödet från Röstånga Mölla.
Richard Forshufvud, som från början är agronom, startade
verksamheten för 20 år sedan, med ett riktigt ”från ax till
limpa”-koncept: brödet bakades av egenhändigt biodynamiskt odlat
spannmål som maldes i den gamla kvarnen i Röstånga. Idag har
verksamheten vuxit betydligt och hela familjen är involverad.
Brödet levereras till många butiker i framförallt Malmö och Lund
och såklart till Mossagårdens kunder. Mossagården levererar nuförtiden även KRAV-rågen till bröden. Trots de relativt stora volymer
som nu produceras tummar man inte på hantverksmässigheten och
häromåret utsågs de till Årets Mathantverkare. En egen butik har
dock saknats - fram till nu.
För några år sedan flyttades bageriet till Eslöv och i dagarna
smygöppnade Röstånga Möllas Skafferi och butik i underbart
vackra lokaler i huset bredvid järnvägsstationen i samma stad.
Surdegen, ekologin och bra råvaror är även grunden caféet. I det
charmigt inredda caféet kommer man bland annat att kunna njuta
av mackor på det egna brödet, kaffe latte från ekologiska bönor,
läskande smoothies och spännande bakverk som surdegsvåfflor och
muffins utan socker, men även av schack och andra spel. Eller
varför inte byta din utlästa bok mot en ny i caféets bokhylla? Här
kommer det även att bakas bröd av mer sydeuropeisk typ och det
utlovas också experiment med nya sorters Röstångabröd.
Inledningsvis håller man öppet tors-sön kl 10-18 och under
sommaren är det dottern Anna och sonen Wilhelm som sköter
ruljangsen. Torsdagen den 18:e juni från kl 10.00 är det officiell
invigning för Skafferiet. Alla surdegsfantaster hälsas denna dag
välkomna att upptäcka detta härliga ställe som gör att Eslövs gamla
epitet som ”Sveriges tråkigaste stad” en gång för alla kan suddas ut!
Och har du inte vägarna förbi Eslöv, hav förströstan- Röstånga
Mölla kommer till Mossagårdsfestivalen även i år.

Liten grönsakslåda
Nypotatis (Lars Silwer, Förslöv), Ruccola (Bert
Johansson, Båstad),

Spenat (Bert Johansson,

Båstad), Tomat (Tor Magnusson, Staffanstorp),

Morot (Italien), Citron (Italien)

Stor grönsakslåda
Gurka (Tor Magnusson, Staffanstorp), Röd
paprika (Italien), Nypotatis (Lars Silwer,
Förslöv), Ruccola (Bert Johansson, Båstad),

Spenat (Bert Johansson), Tomat (Tor Magnusson,
Staffanstorp), Morot (Italien), Citron (Italien)

StorStor grönsakslåda
Salladslök (Bertil Andersson, Bästekille), Vitlök
(Bertil Andersson, Bästekille), Gurka (Tor
Magnusson, Staffanstorp), Röd

paprika (Italien),

Nypotatis (Lars Silwer, Förslöv), Ruccola (Bert
Johansson, Båstad),

Spenat (Bert Johansson),

Tomat (Tor Magnusson, Staffanstorp), Morot
(Italien), Citron (Italien), Grapefrukt (Sydafrika)

Singellåda
Vitlök (Bertil Andersson, Bästekille), Ruccola
(Bert Johansson, Båstad), Spenat (Bert
Johansson), Morot (Italien), Vattenmelon
(Italien),

Äpple Jona Gold (Tyskland),

Liten fruktlåda
Vattenmelon (Italien), Banan (Peru), Äpple
Jona Gold (Tyskland), Päron (Packhams Triumf)

Stor fruktlådan
Vattenmelon (Italien), Banan (Peru), Äpple
Jona Gold (Tyskland), Päron (Packhams Triumf)
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Första hjälpen för
ömtåligt grönt

Färskpotatissallad med
mycket grönt
4port som tillbehör

Under min tid på Café Zenit fick jag
smeknamnet ”Hon-som-kan-väckaliv-i-en-död-gurka” (eller om det var
ett öknamn...). Med strävsamma
bondmödrar blott en generation bort
har jag otroligt svårt att kasta mat
och har samlat på mig många trick
för att ta tillvara det som är på väg
att bli dåligt.
Just gurkor tycker jag dock brukar
vara svår-räddade eftersom
vanligaste problemet är att de
möglar/ruttnar, men om de bara
legat utan plast och ”slaknat” kan de
liksom det mesta grönt få nytt liv
genom ett uppfräschande
kallvattenbad. Speciellt användbart
är detta för tork-känsliga
bladgrönsaker som diverse sallad och
kryddgrönt, men även halvskrumpna
rotfrukter blir pigga och spänstiga
efter en natt i en vattenbalja!
Tunna blad återhämtar sig på ett par
timmar, rotfrukter kan behöva 6-12
timmar. Se bara upp så det inte
börjar ruttna i stället! Förra veckans
aprikoser blev klämda på vägen hem
till oss och fick en behandling som
lämpar sig väl för de flesta frukter
och bär: Ta bort det som är dåligt,
skölj, dela i mindre bitar, lägg i en
skål, strö över lite socker och blanda.
I kylen förvandlas detta nu till en
”rårörd” sylt som håller sig 2-3 dagar
i alla fall. Supergott i filen eller som
dessert!
Grönsaker som tomater och gurka
kan i stället blandas med salt, lite
olja och ev. vinäger samt någon
lämplig krydda – en snabbinläggning som blir gott tillbehör till
middagen, eller varför inte basen i en
sallad.

800g färskpotatis
1 äpple, tärnat
1 knippe ruccola
1 knippe färsk spenat
lite finhackad purjo, salladslök eller
rödlök eller 1 pressad vitlöksklyfta
1 tsk salt
2-3 msk god olja, gärna raps
½ pressad citron eller 1 msk
äppelcidervinäger
färskmalen svartpeppar

>> 1-2 msk god rapsolja eller tahini
5 dl kokspad från kikärtorna eller vatten
+ 1 msk ekologiskt buljongpulver eller 1
tsk örtsalt
nymalen svartpeppar
vatten till lagom konsistens
Dela allt i mindre bitar. Lägg i mixer och
kör till slät och krämig konsistens. Späd
med vatten eller kokspad om du tycker
det är för tjockt. Kan drickas som en
smoothie eller servera som soppa med
hackad bladpersilja på toppen!

Spenatpesto
4 port som tillbehör

Koka den väl skrubbade potatisen nätt
och jämnt mjuk i lättsaltat vatten. Häll av
vattnet och låt svalna något. Blanda äpple
och lök med oljan, citron/vinäger, salt
och peppar. Skölj ruccola och spenat
noga och låt rinna av väl. Dela potatisen i
halvor eller fjärdedelar beroende på
storlek och vänd ned i dressingblandningen. Smaka av med salt och
citron/vinäger. Hacka bladen grovt och
vänd ned dem i salladen strax innan
serveringen. Servera gärna till något från
grillen.

Drick-hummus
ca 1 liter
Mellanöstern-klassikern drickyoghurt
har slutligen erövrat den kalla nord, om
än i en söt snarare än salt version.
Frågan är om vi nu är mogna för drickhummus? Värsta proteindrinken, tack
vare frukt och grönt med ”extra
vitaminas!” (detta är dock min egen
uppfinning, inget traditionellt recept).
2 dl kokta kikärtor godast med hemkokta
saften från ½ citron+det gula från skalet
lite tunt skivad rabarber och/eller 1
syrligt äpple, urkärnat
1 medelstor morot
1 liten klyfta vitkål eller några rädisor
1 vitlöksklyfta
>

En fräsch pestovariant som passar extra
bra till grillad lax!
1 stor knippe färsk bladspenat
pressad saft från ½ -1 citron+ lite av det
gula från skalet
1 vitlöksklyfta
½-1tsk salt
nymalen svartpeppar
3 msk kallpressad oliv- eller rapsolja
½ dl pinjekärnor eller solrosfrön
om du vill: en bit ost, gärna fetaost
Skölj spenaten väl och låt den rinna av
ordentligt. Hacka stjälkarna om de är
grova. Lägg allt utom olja i mixer och kör
till halvslät konsistens. Späd med lite
vatten om det är för tjockt. Tillsätt oljan
på slutet och smaka av med salt och
peppar. Obs! Använder du ost, var
försiktig med saltet!
Variation: Byt ut en del av spenaten mot
ruccola eller något kryddgrönt – gärna
färsk basilika förstås!

