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Camelina sativa - oljedådra är en medelstor, ettårig ört.
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Therese Ranch på Björksund utanför Tystberga odlar, skördar och förädlar Camelina.
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Sörmlandsbygden den 17 september 2015.

Deras olja är på väg ut i världen
 herese och Stefan Ranch på
T
Björksund utanför Tystberga
har siktet inställt på Korea.
– Camelinaolja är perfekt för
Asien där många vill kunna
steka i höga temperaturer,
säger Therese Ranch.
Hon har jobbat hårt första för att
utveckla oljan till livsmedel. Nu
gäller det att marknadsföra produkten. I drygt fem år har de gjort
olja av den gamla kulturväxten oljedådra, (camelina sativa)
– Det finns absolut ett intresse i
Asien. Vi har återförsäljare i Hong
Kong. Jag har hela tiden haft siktet inställt på att komma ut i världen med oljan.
Att ta fram en produkt och få
den godkänd som livsmedel är en
lång resa. Men det som krävt mest
arbete rent generellt är administration och byråkrati.

– Vi vill göra rätt från början,
det blir både billigare och enklare, men kontrollmyndigheterna
får inte tala om hur man ska göra.
De får inte ge råd utan ska vara
neutrala. De har ingen mall att
dela ut för att man ska slippa göra
fel. Det är väldigt konstigt, säger
hon.

Gott om omega 3

Stefan är lantbrukare och började
odla camelina redan 2005 men
då som ekobränsle. Det var när
Therese kom in i bilden som de
ändrade inriktning på produkten.
– Oljan har fettsyrorna omega
3, 6 och 9 i perfekt balans och
gott om e-vitamin som motverkar
att den härsknar. Dessutom går
det att hetta upp oljan till 245 grader utan att tappa näringsämnen
eller smak. Det är ett väldigt bra
livsmedel, säger hon.
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Camelina sativa

är en medelstor,
○Oljedådra
○
ettårig ört som i forna tider har
använts som läkeväxt.
○○Enligt SLU har den odlats
och kan ha varit en relativt
vanlig gröda under medeltiden. Under 2000-talet har
den åter börjat odlas som
oljeväxt.
○○På senare år har växten fått
ett nytt uppsving eftersom den
innehåller nyttiga fettsyror,
både omega-3 och omega-6
som kan bidra till att sänka
kolesterolhalten i blodet.
○○Brittiska forskare har
utvecklat en genmodifierad variant som de hoppas kan bidra
till bättre hälsa för människor,
men också fungera som foder i
fiskodling.

Jag har hela tiden
haft siktet inställt
på att komma ut i världen
med oljan.«

Förutom olja gör de också
torrrostade frön till matlagning
och djurfoder till hund och häst
och hudvårdsprodukter. Leksandsknäcke gör ett fröknäcke
med camelina och chia – ett
”omegamaxat lyxknäcke med
superfrö”.
– Det började med att jag bakade eget knäcke för att visa upp
och hamnade på samma seminarium som Annika från Leksandsknäcke. Jag sa till henne att de
borde göra knäckebrödet, och på
den vägen är det.
Oljan säljs som premiumpro-

dukt på olika ställen i hela Sverige. Innan corona var hon på mäs�sor i Europa och Asien.
– De flesta jag pratar med är
nyfikna och positiva och frågar
vad man kan ha den till. Vi har
återförsäljare även i Finland och
Holland, men det är klart att pandemin har dragit ner tempot.

Svårhanterad växt

De förädlar camelinan själva. De
pressar fram oljan, har tagit fram
flaskor och etiketter, rostar frön
och gör djurfoderpellets.
– Det är en relativt svårhanterad växt. Tänk dig raps som står
i givakt, camelina gör tvärtom.
Den halvligger på åkern och ser
ut som ett ogräs. Dessutom har
den väldigt små frön, men den är
värd arbetet.
Karina Frölund
karina.frolund@sormlandsbygden.se

○○ENKÄT

Hur firar du din namnsdag?

Elina Wieser, Flen
– Elina har ingen namnsdag. Jag har ju flera
förnamn, men jag brukar inte komma ihåg de
namnsdagarna.

Viktor Karlsson, Kungsör
– Ibland firar jag inte alls, ibland blir det en
gratulation och någon bakelse.

Tarja Plymkvist, Eskilstuna
– Jag firar inte alls.

Ulf Karlsson, Kungsör
– Ja, jag brukar fira. Det brukar bli lite bättre
fika den dagen.

