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Stefan och
Therese är
ensamma i Sverige
om att odla och
kallpressa oljedådra
i stor skala.

Kärlek räddade en
utrotningshotad kulturväxt

2

006 kontaktade spannmålsbonden Stefan Ranch
en finsk producent som letade odlare som ville odla
camelina sativa, eller oljedådra, på kontrakt för
användning i margarin.
Stefan hade gjort efterforskningar och funnit en
uråldrig och utrotningshotad ört, laddad med näringsämnen, som användes som både mat- och medicinalväxt redan
under bronsåldern. Men hade han inte träffat och gift sig
med försäljningsdirektören Therese, hade historien kanske
slutat där.
– Stefan såg de rent odlingsmässiga fördelarna med
camelina, medan jag såg en potentiell marknad för nästa generations superolja, säger Therese.

Det känns jättehäftigt att både kunna
bevara och utveckla en gammal
kulturväxt med så många moderna
egenskaper.
I dag är paret ensamma i Sverige om att odla och kallpressa
oljedådra i stor skala. Deras företag by Ranch, med säte
utanför Nyköping, fokuserar på ekologisk växtodling. Därför
odlas camelinan helt utan kemiska bekämpningsmedel eller
konstgödsel och oljan som pressas är KRAV-märkt. Resterna
från produktionen säljs som näringsrikt djurfoder, vilket gör
att den kan ske utan svinn.
Camelinaoljans unika balans av omega 3, 6 och 9 och den
höga koncentrationen av E-vitamin gör den till ett hälsosamt
näringstillskott – 2 tsk ger dagsbehovet av omega 3. Den nötiga smaken och motståndskraft mot upphettning och härskning passar utmärkt i matlagning, samtidigt som de mjukgörande egenskaperna gör den väl lämpad för användning i
hud- och hårvård.
– Det känns jättehäftigt att både kunna bevara och
utveckla en gammal kulturväxt med så många moderna
egenskaper, avslutar Therese.
Läs fler intressanta artiklar på
hållbartsamhälle.nu
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Camelina of Sweden
är en 100 % ekologisk, kallpressad
olja från växten
oljedådra (Camelina sativa), rik på
omega 3 och
E-vitamin och laddad med rund och
nötig smak.
En genuin svensk
superolja för dig som
vill leva hälsosamt
och äta riktigt gott.
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www.camelinaofsweden.se
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Konsumtion. Idag kasseras hälften av maten. När nya leveranser kommer in i affärerna slängs den gamla fast det
inte är något fel på den. Det håller inte i längden. Vi måste ta ansvar för vår konsumtion, säger David Appelgren.

Om att ha en närmre
relation till mat
Av Mathias Pernheim

David Appelgren driver Face
Book-sidan Matfusket- en
sida av och för konsumenter
om oegentligheter inom livsmedelsindustrin. Själv odlar
han sin egen mat och önskar
att fler gjorde det samma.
Det tror han skulle minska
matsvinnet och få oss att
sätta ett högre värde det vi
stoppar i oss.

maktfaktor att räkna med i debatten
om fusket i matbranschen.
– Sidan blev en tankeställare även
för mig. Jag ville leva som jag lärde.
Det är så mycket fusk med maten vi
äter så jag kom på att det bästa är
att odla själv. Nu odlar vi de flesta
grönskaer här där vi bor och det vi
inte producerar själva köper vi från
ekologiska bönder i närheten, säger
David Appelgren.

– I dag är vi så långt borta från
respekten för mat som man kan
komma. Vi behöver ha en närmre
relation till det vi äter.

Minskat matsvinn

En tankeställare

David Appelgren bor i ett torp
vid Omberg i Östergötland tillsammans med sin fru Liga. De brukar
några hektar jord och säljer ekologiska grönsaker och produkter
i sin egen gårdsbutik. Allt började
i samband med att han startade
Facebooksidan Matfusket för några
år sedan. Idag har sidan nästan
160 000 följare och har blivit en

Han pratar om ”relationsmat”. Med
det menar han att vi behöver ha en
närmre relation till de livsmedel vi
äter.
– Man får mer respekt för maten
när man känner producenten eller
när man odlat maten själv.
En ökad respekt och förståelse hur mat blir till skulle också
minska matsvinnet menar David
Appelgren.
– Vi måste inse att planeten är
ändlig. Idag kasseras hälften av maten. När nya leveranser kommer in
i affärerna slängs den gamla fast det

inte är något fel på den. Det håller
inte i längden. Vi måste ta ansvar
för vår konsumtion. Idag har vi ju
kommit så långt bort från respekten för mat som man kan komma.
David Appelgren menar att det
finns fler fördelar med att vara
självförsörjande.

Man får mer respekt för
maten när man känner
producenten eller när
man odlat maten själv.
Börja odla i liten skala

– Låg självförsörjningsgrad gör oss
sårbara. Det kan hända saker som
gör att vi behöver vara självförsörjande. I andra länder är det vanligt
med stadsodlingar och det borde vi
bli bättre på här i Sverige. Det handlar inte om att alla ska bli självförsörjande på en gång. Man kan göra
det enkelt för sig och börja i liten
skala.■

Groddar och skott är
en härlig grönsak som
både är vacker att
dekorera med och jätte
nyttig att äta. Varför inte
använda groddar och
skott till er påskmiddag.

Det borde vara du.
Läs mer på bliekobonde.nu

Visste du att
du som konsument
är med och bestämmer
vad som finns på hyllorna
i din butik. På bilden ser ni
krav odlade alfagroddar
och purjolöksgroddar.

www.munkagrodden.se
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