
OSTKAKOR

Bara i Småland

Att säga »småländsk ostkaka« blir lika fel som att säga »dalkulla«.
För var skulle det finnas kullor om inte i Dalarna, och var skulle  
det finnas ostkakor om inte i Småland? I varje fall finner man inte

småländska ostkakor någon annanstans!
Astrid Lindgrens förhållande till ostkakor var varmare än till annan

mat. I böckerna om Emil äts det ostkaka på var och varannan sida, och att
det är goda ostkakor råder inget tvivel om. En av de många som inte kan
motstå ostkakor är föreståndaren för fattigstugan, kommandoran. Hen-
nes girighet visste inga gränser när någon sade ostkaka. 

»Ostkaka gick hon genom eld och vatten för att få«, står det i Nya hyss av
Emil i Lönneberga. Och det var snålheten, ostkakorna och kommandoran
som gjorde det stora tabberaset i Katthult möjligt. Emil behövde bara
viska i kommandorans öra om kalaset i Skorphult. Han visste ju att folk
kom med sina blänkande kopparbunkar med ostkakor som present när
det var kalas i Småland. Också kommandoran förstod genast att det vän-
tades 17 ostkakor till Skorphult, och hon var inte sen att ge sig i väg.
Innan Emil hann säga: »Vad sägs om det?« hade kommandoran redan
knutit sjalen över axlarna och gett sig av så att snön yrde för att få en bit
ostkaka i Skorphult. På så vis blev det, tack vare ostkakorna, fritt fram för
alla hjonen att traska hem till Emil i Lönneberga och fira en riktigt fin mat-
jul, det som folk i långa tider skulle minnas som »tabberaset i Katthult«.

På finare kalas i Småland bar gästerna med sig ostkakan hemifrån,
nylagad och ljummen i en förtennad kopparpanna. Det var sed att man
skulle göra så. Och sedan åts det ostkakor och jämfördes och diskuterades.
Man kan tänka sig vilken konkurrens det måste ha varit och hur »skit-
pratet« gick efteråt om den som kanske inte var så bra på att laga ostkaka.
Att »göra bort sig« med ostkakan kan ha fått värre konsekvenser än om
man hade svurit i kyrkan eller visat sig full offentligt. Och omvänt, natur-
ligtvis, för den som var särdeles duktig på att laga ostkaka. Dit den män-
niskan travade med sin kopparbunke ville alla komma.
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serveras i Småland. Kalvdansen koagulerar genom enzymet i råmjölken
och i den »gotländska« saffranspannkakan koagulerar mjölken med
äggen. I den sistnämnda hittar vi, liksom i ostkakan, bittermandel som
smakbrytare.

Alla tre rätterna serveras med sylt och grädde. Fast det är skillnad på
sylt och sylt. Några smålänningar föredrar drottningssylt, det vill säga 
en blandning av vildhallon och blåbär, till ostkakan. Det fnyser kännare
åt och hävdar att körsbärssylt är det enda som är gott nog. Det finns en
variant av ostkaka som bakas i Hälsingland. Den innehåller inga ägg och
ingen grädde och serveras med saftsås, medan äggakakan i Bohuslän ser-
veras med hallon. Den gotländska saffranspannkakan, som har minst
relation till ostkakan, ska serveras med salmbärssylt. Alla dessa rätter har
det gemensamt att de lockar till recensioner vid kalas och fungerar som
effektiva ryktesspridare i socknarna.

Den 14 november är ett litet magiskt datum. Det är först och främst
Astrid Lindgrens födelsedag. Sedan är det också Emils namnsdag. Därför
tyckte några smålänningar, som bakar ostkaka för pengarnas skull, att
den 14 november skulle vara en bra dag att fira ostkakan på. Därför har
den utropats till »Ostkakans dag«.

ostkakor

Och ostkakan hade status. Den var smockfylld med mjölk och mandel
och ägg och löpe, och så rikligt med socker för att få den söt och god och
balansera den bittra smaken av bittermandel. Fru Petrell, en av de fina
fruarna i Vimmerby, gjorde ibland lantliga utfärder och åkte gärna till
Katthult. Där bjöds det på rikligt med mat, så besöken blev täta och 
självklart tyckte mor Alma i Katthult att det var trevligt med så fint främ-
mande. Fru Petrell älskade mat och blev bjuden på både kräftkalas, ost-
kakekalas och körsbärskalas. Ofta vankades också annan mat, för mor
Alma var ordentligt duktig i köket.

Men, som Astrid skriver, man kan inte bara gå på kalas ideligen utan
att själv bjuda tillbaka. »Nån rättvisa får det vara.« Fast när katthultarna
blev bjudna till stan fick de nöja sig med uppvärmd fiskpudding och 
blåbärssoppa. Emil noterade att fru Petrell själv hade ätit kalvfilé och
marsipantårta redan vid elvatiden. Någon ostkaka serverades inte heller.
Så var det med den rättvisan…

Fru Petrell kunde dock inte hålla sig borta från Katthult utan lockades
dit igen den 10 juni, den där gången då Emil hissade upp lilla Ida i flagg-
stången. Den dagen vankades det mycket god mat i Katthult, och som
grädde på moset serverades mor Almas goda ostkakor med hemlagad 
jordgubbssylt och nyvispad grädde. »Det ä det goeste som finns«, sade
Emil och Astrid Lindgren lägger till: »Om du någon gång har ätit sådan
ostkaka som de hade i Katthult, då vet du att där sa han ett sant ord,
Emil!«

Så har också ostkakor bakats i Småland sedan 1600-talet, förmodligen
sedan ännu längre tillbaka. Jan-Öjvind Swahn kan i sin utmärkta mat-
historiska uppslagsbok berätta om ostkakor att de först omtalas redan
1538 i en latinsk-svensk ordlista, troligen av reformatorn Olaus Petri.
»Och han var inte smålänning«, tillägger Swahn lakoniskt som för att
understryka, utan att ta udden av den småländska traditionen, att ost-
kakor kanske var allmängods för några århundraden sedan, trots att den 
i dag betraktas som småländsk »landskapsrätt«.

Ostkakan ingår i samma efterrättsfamilj som kalvdans, äggost och 
saffranspannkaka. Ägg, mjölk och mandel har varit kända ingredienser
sedan urminnes tider. Mandeln var länge en huvudkrydda i vår matlag-
ning, alltsedan medeltiden. Tyvärr finns den bara kvar som spån på tors-
ken som serveras på skolluncherna och i de trevliga puddingarna. Som
smaksättare är den värd en renässans.

Äggost är vanligast i Bohuslän och är en variant av ostkakan som den
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Så här gör Du:
Vetemjölet rörs ut med mjölken 
litet i taget.

Värm blandningen snabbt till 37
grader. Ta av kastrullen från plattan
och blanda i löpet. Rör om så att löpet
fördelas jämnt, lägg på ett lock och låt
ystmjölken stå i fred i 35 minuter.

Det vi nu har fått kallas koaglet.
Skär i mitten av koaglet och dela så 
att en springa öppnas. Vasslan ska inte
släppa från kastrullväggen. Vänta i
ytterligare 10 minuter och skär sedan
koaglet som ett rutmönster till kuber.
Rör försiktigt med träsked. När ost-
kornen börjar likna Keso är det dags
att hälla av vasslan genom att sila 
massan i en tät sil.

Knäck de båda äggen och vispa lätt
ner i de torra ingredienserna. Riv man-
deln fint och rör i äggblandningen.
Häll i grädden och blanda väl. Häll
slutligen i ostkornen, rör om och häll
alltihop i en välsmord kopparform.
Ostkakan ska gräddas i 200 grader 
i 55 minuter.

Äkta småländsk ostkaka 1.

Alla som publicerar recept på ostkakor,
och även de som lagar ostkaka hemma,
brukar hävda att det är just deras ost-
kaka som är den »äkta småländska«
ostkakan. Detta är ett sådant exempel.

Det här behöver Du:
5 l mjölk (standardmjölk

eller gammaldags)
3 dl vetemjöl
1 msk ostlöpe (finns på apoteket)
3 ägg
1 1⁄2 dl socker
1 dl sötmandel
3 bittermandlar
3 dl vispgrädde

Så här gör Du:
Värm 4 1⁄2 liter mjölk till 37 grader.
Vispa ut mjölet i resten av mjölken 
och rör ner tillsammans med ostlöpet 
i den ljumma mjölken. Ta av grytan 
från värmen och låt stå i 30 minuter
tills blandningen ystat sig, det vill säga
stelnat. Skär kors och tvärs i massan
och rör om så att vasslan skiljs ur. Häll
massan genom en fin sil eller silduk
och låt vasslan rinna av väl. 

Vispa ägg och socker. Hacka 
mandeln. Riv bittermandeln. Blanda
samman ostmassan, de vispade äggen,
mandeln och grädden. Häll blandning-
en i en smord ugnssäker form som rym-
mer 2–2 1⁄2 liter. Grädda i nedre delen
av ugnen i 175 grader i 50–60 minuter,
tills den har fått fin färg och är genom-
gräddad.

Servera ostkakan ljummen med 
bär eller sylt och vispad grädde.

91

ostkakor

Hannas ostkaka

Karin Nyman, Astrid Lindgrens dot-
ter, fick självklart läsa manuset till den
här boken och skrev tidigt ett brev:

»Vill du ha Hannas ostkakerecept,
uppskrivet av Astrids syster Stina? Du
får det antingen du vill eller inte…«

Det här behöver Du:
6 l mjölk
2 kkp (ca 3 dl) mjöl 
6 ägg
5 dl grädde
1 liten kkp (ca 1 1/3 dl) socker 
2 msk ostlöpe
mandel

Ta först undan några matskedar kall
mjölk att röra ut mjölet i innan det till-
sättes den ljumma mjölken. Värm
mjölken, dock ej så att den kokar. Slå i
mjölblandningen och löpet, låt stå och
löpna i 1/2–1 timme. Rör sönder och
slå ifrån vasslan (det här är det knepi-
gaste). Stöt massan med en rotmosstöt
eller rör bara sönder om Du vill ha en
grovkornigare ostkaka. Vispa ihop ägg,
grädde, socker och mandel och rör ner.
Grädda först i 250 grader, efter 10
minuter sänker Du temperaturen till
150 grader.

Ostkakan bör inte ätas samma dag,
då kan den bli vasslig, ostkakebagarens
värsta chikan. Man kan tillsätta 1 msk
mannagryn som profylax. Satsen går
lätt att halvera.

Fabrikens ostkaka

Det är den här smaken på ostkaka som
vi har vant oss vid – den fabrikstillver-
kade. Skam till sägandes, i detta land,
där allt som är litet fett ska ratas, finns
numera även ostkaka i »lightversion«.
Fru Petrell må skruva på sig i sin him-
mel, eller kanske skratta högt, för där
uppe finns det väl hur mycket ostkaka
som helst, eftersom ostkakeälskarna
säger att det är så himmelskt gott.

Det här behöver Du:
Till ostmassan:
3 l mjölk
2 dl vetemjöl
4 g (25 droppar) koncentrerat löpe, 

spätt med 16 g vatten (knappt 3 
tsk) eller 50 droppar utspätt löpe 
(finns på apoteket) 

Till äggblandningen:
2 ägg
1 dl strösocker
1 1/2 msk mjölksocker
1 msk skummjölkspulver
1/2 msk vetestärkelse
drygt 1 dl vispgrädde
1/2 msk sötmandel
1 tsk bittermandel
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Rör försiktigt med en trägaffel. 
Häll ostmassan i en sil och låt den
rinna av väl. Sätt ugnen på 175 grader.

Vispa samman ägg, grädde och 
socker. Blanda ner ostmassan och
mandeln. Häll smeten i en smord,
ugnssäker form eller kopparbunke 
på 2 liter.

Grädda ostkakan i ugnen i 60–75
minuter tills ytan fått fin färg och 
smeten stelnat. Servera avsvalnad.

Äggost 1.

Den här dokumenterat bohuslänska
specialiteten är lättare att lyckas med
än ostkakan. Förr användes riktiga
äggostformar (finns att köpa på Bohus-
läns museum i Uddevalla). Till vardags
serveras äggost till sill eller ansjovis,
som festmat eller kalasmat sockrades
äggosten rejält.

Saknas form går det bra med en
hemmagjord. Lägg gasväv eller en gles
handduk i botten på ett durkslag – klart!

Det här behöver Du:
8 ägg 
4 dl fil eller gräddfil 
4 l mjölk 
1 dl kallt vatten
2 dl socker

Vispa äggen i en stor vid kastrull. Till-
sätt filen och mjölken. Värm sakta och
rör om hela tiden tills blandningen sju-
der. Tillsätt 1 dl kallt vatten och låt

blandningen stå i 5 minuter. Ös upp
ostmassan med hålslev i en äggostform
eller i det preparerade durkslaget.
Varva med socker och låt kallna. 
Stjälp upp och servera. 

Äggost 2.

En torrare variant där sockret serveras
vid sidan av, om så önskas, annars pas-
sar den utmärkt ihop med ansjovis och
sill. Som alltid när man lagar äggost
ska kastrullen vara rejält tilltagen.

Det här behöver Du:
3 l mjölk
6 ägg
5 dl filmjölk

Så här gör Du:
Vispa ägg och filmjölk till en jämn
smet. Häll över mjölken. Värm upp
under försiktig omröring och låt sjuda 
ett kort ögonblick. Smeten får inte
koka! Om äggosten får sjuda för 
länge kan den bli väldigt hård.

Ställ kastrullen på ett underlägg 
och lägg på locket. Låt stå i 7 minuter.

Lyft upp äggosten med en hålslev
och fyll äggostformen eller ett durkslag
klätt med en gles handduk eller gasväv.

Ställ kallt i några timmar.
Om äggosten inte ska serveras till

sill eller ansjovis, kan den beströs med
en blandning av kanel och socker och
serveras med sylt.
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Katthults ostkaka

Det här är en ostkaka som tillkommit
av inspiration från Emilböckerna.
Någon hade skickat in receptet till en 
av landets stora veckotidningar, under-
förstått att det här verkligen är den
ostkaka som mor Alma lagade åt Emil.
Lättlagad är den åtminstone. Och god!

Det här behöver Du: 
10 l mjölk 
4 1/2 dl vetemjöl 
2 msk ostlöpe (finns på apoteket) 
1 dl mandel 
15 bittermandlar 
8 ägg 
7–8 dl vispgrädde 
2 1/2 dl socker

Så här gör Du:
Värm mjölken till 35 grader och vispa
ner vetemjölet i litet av mjölken och
häll tillbaka blandningen i resten av
mjölken. Rör i ostlöpet och låt stå i 
1 timme.

Skålla, skala och riv mandeln. 
Vänd samman ägg, socker och grädde.
Det hela ska bara vara löst ihoprört,
ungefär som äggen till en omelett.

Bryt ostmassan som nu har bildats
och ös bort vasslan (som kan användas
till degspad). Observera att ostmassan
inte får bli för torr! Känn efter med
handen att massan är jämn och utan
klumpar. 

Blanda ostmassan med äggröran 
och den rivna mandeln.

Vänd ner i en stor rund smord form
och grädda i 225 grader i 15 minuter.
Sänk temperaturen till 200 grader och
grädda i ytterligare 45 minuter.

Äkta småländsk ostkaka 2.

Den avgörande skillnaden mellan alla
recept och uppteckningar som finns
om ostkakor från Småland är själva
smaksättaren – mandeln, och skillnaden
mellan sötmandel och bittermandel.
Här en ostkaka som många hävdar är
den äkta småländska, och den är inte
särskilt stark i sin bittermandelsmak.

Det här behöver Du:
4 l mjölk
1 dl vetemjöl
1 msk ostlöpe (finns på apoteket)
50–75 g sötmandel
3 bittermandlar
4 ägg
4 dl grädde
1⁄2–3⁄4 dl socker

Så här gör Du:
Vispa 3 dl av mjölken med vetemjölet 
i en skål. Värm resten av mjölken i en
gryta tills den är knappt fingervarm, 
35 grader. Ta bort grytan från värmen.
Rör ner vetemjölsredningen och löpet.
Lägg på lock och låt stå i 30 minuter 
så att mjölken stelnar till en ostmassa.

Skålla, skala och finhacka mandeln.
Skär den stelnade ostmassan korsvis

med en kniv så att massan vasslar sig.

92

Lager_inlaga 23 jan  06-04-21  22.13  Sida 92



Saffranspannkaka 

En saffranspannkaka som den servera-
des av trubaduren och sångaren Göran
Ringbom i Hamra på Gotland.

Det här behöver Du:
3/4 dl rundkornigt ris
1 1/2 dl vispgrädde
3 1/2 dl mjölk
1/2 tsk salt
1 1/2 msk smör
1 pkt saffran
1 msk socker
1/2 dl russin
1/2 tsk riven ingefära
1 msk honung
50 g skållad, hackad sötmandel
2 ägg 

Så här gör Du:
Koka upp grädde och mjölk i en tjock-
bottnad kastrull. Tillsätt ris, salt och
smör. Sjud sakta under lock i 35–40
minuter. Rör om då och då. Låt gröten
kallna. 

Värm ugnen till 200 grader. Späd
eventuellt med mer mjölk, gröten ska
vara ganska lös. Stöt saffran och socker,
och tillsätt detta tillsammans med rus-
sin, ingefära, honung och mandel. Rör
ner ett ägg i taget. 

Smörj en form och bred ut smeten
till ett par cm tjockt lager. Grädda
pannkakan i ca 30 minuter, eller tills
den precis börjar få färg. 

Låt den svalna något, skär den i bitar
och servera med sylt och grädde.

Saffranspannkaka 
från Hemse

När Nisse Sundberg levde och drev
Hemse hotell på Gotland, serverades
hans saffranspannkaka som standard-
efterrätt. Han hade en förmåga att
göra allt enkelt, men med största
respekt och kärlek i köket. Så blev 
det också mycket gott.

Det här behöver Du:
Till gröten:
1 dl grötris
2 msk smör
2 dl vatten
1/2 tsk salt
5 dl mjölk

Till smeten:
1 1/2 dl grädde
3 1/2 dl mjölk
2 ägg
50 g skållad, hackad sötmandel
2 skållade, hackade bittermandlar
1 pkt saffran

Så här gör Du:
Smält smöret i en kastrull. Rör ner ris-
kornen, låt det bli hett. Häll på vattnet
och låt koka in under försiktig omrör-
ing. Häll i mjölken och låt riset svälla
tills risgröten är mjuk. Låt svalna.

Vispa samman ägg, mjölk och grädde.
Rör ner i gröten och tillsätt saffran och
mandel. Smörj en form och fyll med
blandningen några cm tjockt. Grädda 
i 200 grader i 30 minuter.  
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