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Først og vigtigst af alt 

tak til min kone og livsledsager.

Din nysgerrighed til livet, råvarer og mad kombineret med en næs ten 

barnlig glæde er min vigtigste energikilde og gør udfordringer til 

muligheder.

Det, jeg skaber, skaber vi sammen, og der er i sandhed en stærk 

kvinde bag denne Brødmand, for uden dig ville denne bog aldrig 

være blevet en realitet.

Du er ordentlig helt ind til kernen og giver mig lyst til at være det 

samme. Tak for at lægge brødkrummerne ud og for at holde mig 

på sporet mod målet.

Yderligere en stor tak til:

Alle pokkers dygtige, sAmvittighedsfulde bønder, møllere, 

producenter og mAdhåndværkere i det dAnske lAnd.

Uden jeres mod, hårde arbejde og vilje til at skabe unikke produkter 

ville verden være et kedeligt og kønsløst sted at være.

mit gAmle brødmAndsteAm frA brød & co.

Jeg har haft jer og alle de skæve historier, brødet har givet os, 

i tankerne under hele tilblivelsen af bagebogen. I er alle lige så 

unikke som personificerede surdejsbrød.

my old breAdmAn teAm from breAd & co

I have had you and all our crazy stories from the bread-store in 

mind during the entire time writing the baking book. You are all to 

me as unique as the bread that we made at Bread & Co.

ole risbjerg pedersen

PROFESSIONEL FOTOGRAF, ILDSJÆL OG BRØDVEN

For altid at stille op med kamera, for gode filosofiske snakke og for 

tiltroen til min person og mine projekter.

Anne le fevre

ILLUSTRATOR OG BRØDVEN

For uden tøven og med gudsbenådet talent at hoppe i fra den dybe 

ende og udforme illustrationer ud fra mine brøddrømmeidéer.

kristinA friedrichsen

PR-KONSULENT, WEBDESIGNER OG MOTIVATOR

For at tilføre ny viden til en gammel sjæl og gå efter det, du tror på.

en helt speciel tAk til fAcebook-gruppen brød & co’s brød-

kursus, der vAr gnisten til flAmmen mod 

den lille brødfAbrik.

conny overgAArd jørgensen

HJEMMEBAGER, MADNØRD, BRØDKVINDE OG BRØDVEN

For konstant opbakning, nørdet madglæde og for altid at stå klar 

med rekvisitter og smagsprøver på brød og nye melsorter.
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Lad os starte en brødrevolution

Det hele må starte med en brødrevolu-

tion i eget køkken.

 

Et ordentligt brød er et ærligt brød lavet 

med håndværk og gode råvarer. Som kok 

lærer man den grundregel, at ens mad 

kun er så god som ens råvare. Med ti-

den er dette dog blevet en sandhed med 

modifikationer. For vi har fået så mange 

„sjove og spændende“ trylleri- og hokus 

pokus-ingredienser til at pifte vores føde-

varer op med, at selv Disneys heks Ma-

geløse Madam Mim ville standse op og 

sige: SÅ STOPPER VI! 

Vi kan ved at snyde – for lad os kalde det, 

hvad det er – få et produkt (ikke mad) til 

at smage af lige netop det, som vi synes, 

det skal smage af. Her er brød måske 

en af de nemmeste måder at anskuelig-

gøre, hvad der sker ude i den store, vide 

fødevareverden. Brød består i sin reneste 

form af mel, salt og vand, hvoraf melet er 

vores vigtigste råvare. Hvilken kornsort 

og hvilket melprodukt, man vælger at be-

nytte, har derfor stor betydning for brø-

dets kumme, skorpe, farve, aroma, smag 

og næringsværdi. 

Industrien har med tiden langsomt sæn-

ket kvaliteten af det, som er et relativt 

simpelt produkt bestående af mel, salt og 

vand, og gjort det til en udefinerbar, op-

pumpet masse fyldt med tomme løfter 

om smag, holdbarhed og næring. 

Lad mig lige gøre det klart, at 
vi som forbrugere har skabt 
et marked for brød af dårlig 

kvalitet

Vi har ikke taget stilling til, hvad vi fylder 

vores kroppe med, men derimod mæ-

sket os i billige madagtige produkter og 

ladet industrien sætte sig i et økonomisk 

og folkesundhedsmæssigt uansvarligt 

frigear. Fra mark, møller, bager til pro-

duktion er processerne blevet optimeret 

indtil sidste potens, så vi som forbrugere 

fylder munden med noget, der aldrig har 

været brød. De gamle håndværksbagere 

er blevet erstattet med melblandingspro-

dukter, kemi, maskiner og kapitalfonde, 

der laver nye bagerikæder og med smar-

te pr-tricks får os forbrugere til at tro, at vi 

køber håndværk. De hvide brød pumpes 

med gær og sukker, hvor gærbakterierne, 

lidt ligesom menneskene, går efter de 

lette kulhydrater og ikke gider at bruge 



14

tid på at nedbryde melets proteiner for 

at skabe de gasbobler, som vi skal bru-

ge til at lave et stort, luftigt brød. Og det, 

der så sker, er, at brødet ikke får nedbrudt 

glutenet i melet, hvilket gør det sværere 

for kroppen at fordøje og kan medføre 

træthed, højt blodsukker og give ondt i 

mavsen. Nå jo, og så feder det også, men 

det vidste vi jo godt.

Vi taler fuldkorn mig her og fuldkorn mig 

der. Men hvis kornet er importeret fra 

udlandet, der i parentes bemærket har 

helt andre regler for, hvordan marker-

ne sprøjtes, og dette bruges i brød, hvor 

man har været noget frisindet med olier, 

sukkerstoffer, glutenpulver, frostproduk-

ter og dårligt mel, så er jeg ikke sikker på, 

hvor sundt det endelige produkt egentlig 

er. Der sker så meget i industrien, som vi 

ikke ser, men også meget, som vi ser, men 

ikke tager stilling til. Når vi derfor taler om 

de bagværkslignede genstande, som fyl-

der bagerierne og supermarkedernes hyl-

der, er det helt rigtigt ikke sundt for den 

menneskelig krop, men derimod direkte 

usundt. 

Vi er dog så heldige i Danmark, at vi har 

modige og fremsynede landmænd og 

møllere, som har taget kornet og melet 

tilbage til den oprindelige form. Der er 

ikke tale om gammeldags håndværk, 

men om at tage ved lære af gammel vi-

den og kendskab til at dyrke og formale 

korn. Ved hjælp af moderne landbrug 

og formaling af melet har man gjort 

gamle nordiske kornsorter såsom em-

mer, dalarhvede, enkorn og svedjerug til 

smags- og næringsrige råvarer, der kan 

revolutionere vores oplevelse af brød, 

både smagsmæssigt og i høj grad også 

sundhedsmæssigt. Et brød lavet med 

økologisk stenformalet mel uden sukker, 

konventionel gær og et minimum af olie 

er faktisk et sundt brød. Specielt hvis du 

vælger at benytte surdej i din brøddej.

Et ordentligt surdejsbrød lavet på godt 

mel med fuldkorn er fyldt med en lang 

række sundhedsmæssige værdier så-

som mælkesyrebakterier og E-, B- og 

D-vitaminer. Og så er jeg sikker på, at 

den indre ro i fremstillingen og det tand-

smørsmil, som du kommer på dit nybag-

te brød, også er lise for sjælen. Mel, der 

indeholder skaldele og kim, er samtidig 

blodtryksnedsættende og godt for fordø-

jelsen, og der forskes lige p.t. i, om øko-

logisk stenformalet mel kan være kræft-

forebyggende, hvor svedjerug menes at 

være ekstra gavnligt for kroppen. At sige 

at brød er dårligt for os gluten-tolerante, 

er derfor ikke sandt. Brød har været en af 

vores vigtigste og største fødevarekilder i 

flere årtusinder, vi skylder brødet den hø-

jeste respekt, og jeg vil da gerne lige ka-

ste en melbefængt high-five med herfra. 

Den bedste måde, du kan 
garantere for kvaliteten af den 
mad, du putter i munden, er 

ved at lave den selv.

Når du selv laver din mad, styrer du også, 

hvilke produkter du har lyst til at bygge 

din mad på. Det er ikke alle, der har råd el-

ler lyst til at købe økologisk/biodynamisk, 

og fint med det. For bare det at lave brød 

og mad selv er et stort skridt mod at spi-

se ærligere og mere smagfulde råvarer.

Træk vejret, spis ordentlige og ærlige 

produkter. Lad være med at skamme dig 

over at spise brød med smør og chokola-

de, eller hvad du nu ellers kommer på dit 

gode brød.

Personligt gider jeg ikke at bruge tid på, 

hvad der feder. Jeg tror i stedet på, at du 

skal fylde din krop med gode sager, der 

giver livskvalitet via smag og nydelse. 

Jeg elsker al mad, og livet er for kort til 

lightprodukter og middelmådige råvarer. 

Jeg gider faktisk ikke engang at bruge tid 

på at interessere mig for, hvad industri-

en finder på at tage os ved næsen med 

næste gang. For jeg køber ind efter mine 

overbevisninger og laver maden selv.

Jorden kan ikke gøre for, at 
vi ikke kan finde ud af spise 

fornuftigt.

Og tænk nu, hvis du lod den samme om-

tanke for og kærlighed til livet og de per-

soner, som du holder af, flyde over i frem-

stillingen af et ordentligt brød.

Se, det er en brødrevolution, der batter.




