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FORORD

Mit liv er mad. Alt, hvad jeg laver, tænker på og ser omkring mig, er mad. Nogle 

mænd dyrker motion, har mandeklubber eller går i værkstedet og bygger ting. Og 

mig? Ja, jeg laver mad.

Jeg tror, det grunder i en konstant nysgerrighed og forundring over alt det, der sker 

i det guddommelige mellemrum mellem jord og smagsløg. Det, at jeg faktisk bliver 

unik både som håndværker og menneske gennem min evne til at tilberede mad, er til 

stadighed en følelse, der kan gøre mig helt høj.

Jeg vil lave en opskriftsbog, der skal bruges af dig. Ikke kun til fest eller weekender, 

men til hverdag, da jeg mener, det er i hverdagen, man lever. Derfor har jeg taget ud-

gangspunkt i det produkt, jeg kender og mener, vil være det perfekte bindeled mellem 

opskrifter, nemlig det knasende, lækre brød og de kornsorter, de er bygget på. For alt 

kan jo være tilbehør til brød, og når man nu alligevel har fokus på korn og kornsorter, 

hvad kan det så mere end bare at blive til brød?

Jeg har i mit virke, i hvad der føles som en dejlig livstid som professionel kok og brød-

mand, opbygget en omfangsrig portefølje af opskrifter, og min familie og jeg bruger 

mange af dem i eget køkken. Min guideline igennem skriveriet har været, at hvis jeg 

skulle give en kogebog videre til mine børn, Anthon og Emmelie, for at de fik de bed-

ste afsæt i livet og værktøjer i køkkenet, så skulle det være den her.

Samtidig har jeg også erkendt for længe siden, at selvom jeg som yngre kok syntes, 

at jeg var en fandens karl i køkkenet, så kan jeg desværre ikke alt. Derfor har jeg bedt 

tidligere kokkekollegaer, dygtige fagfolk, tætte venner og familie om en af deres per-

sonlige opskrifter eller om hjælp til udformning af en opskrift, hvor mine kompetencer 

ikke slår til. Derfor står du nu også med en lige så livlig kogebog som det korn og 

surdej, jeg arbejder med til dagligt, og som har ændret mit liv for altid.
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de landmanden, håndværkeren og forbrugeren på neutral grund og med fælles re-

spekt.

Derfor tænkte jeg også, at hvis jeg nu kunne gå ”all in” ved at bruge flest mulige lo-

kale økologiske råvarer til opbyggelsen af vores menukort, og samtidig lade brødet 

være det uprætentiøse mættende bindeled, så kunne vi måske kærligt puffe lidt til vo-

res spisende gæsters opfattelse af, hvad nogen mente, var en langhåret hippiekultur, 

i stedet for den sunde fornuft, vi mente, det var og er.

Vi opsatte et stort bord i midten af lokalet, der virkede som en ”all you can eat”-brød-

buffet med et stort udvalg af dagens surdejsbrød, der hørte med til den ret, de havde 

bestilt.

Idéen var den samme som med vores børn, at hvis der var noget, de ikke kunne lide, 

eller at de ikke var mætte, så var der altid brød nok.

Selvom retterne udelukkende var baseret på sæsonbestemte grøntsager, lokale rå-

varer og hjemmelavede produkter eller var fra økologiske mejerier, mindre osterier 

og slagtere, skulle det vise sig at blive et kæmpe tilløbsstykke. Hver weekend var der 

fyldt til randen med gæster, der var villige til at udfordre deres syn på mad og valg af 

råvarer.

Vi gjorde meget ud af at lade de enkelte råvarer stå for sig selv, med den rene smag i 

fokus, men gav til gengæld al vores tilbehør ekstra kant og smag og gjorde os dermed 

en uventet og spændende erfaring. Det viste sig nemlig, at vores gæster spiste mindre, 

fordi maden smagte af mere og var bygget på ordentlige produkter. Hvor de ved en 

normal brunch ville blive trukket igennem et madbjerg af kønsløse præfabrikerede 

produkter, blev de simpelthen sanseligt mættet af færre, men veltillavede, produkter 

og råvarer. Det er det, der giver mig håb og en tro på, at vi kan spise verden sund, 

uden det behøver at blive kedeligt, belærende eller smagløst.

KORN OG BRØD ER NEUTRAL GRUND

I en til tider forvirrende hverdag, hvor det virker, som om hele befolkning taler om 

klima, økologi versus ikkeøkologi og CO2-aftryk. Hvor diskussionerne går højt i de-

batterne om mindre kød, færre mejeriprodukter og transport af fødevarer, mener jeg, 

der findes en neutral grund, hvor vi kan mødes. Nemlig om brødet og det naturlige 

korn, det er bygget på.

Brød og korn har i årtusinder været en af menneskets basale fødevarer, og i den 

reneste form består brød kun af to ingredienser, vand og mel. Alle har en holdning til 

brød og korn. Om vi mener, det bare er et produkt, der skal holde på vores pålæg, 

eller en gastronomisk oplevelse både som hovedperson ved et tapasbord eller som 

biaktør ved aftensmåltidet, så er det noget, vi forstår, noget, næsten alle kan spise og 

gå ukræsent til. Hjemme hos mig er grundreglen for vores familie og vores børn, at 

man skal smage på maden, og hvis man ikke bryder sig om det, kan man nappe sig 

en rugbrød med mørk pålægschokolade i stedet.

Det er her, jeg mener, at korn og brød kan virke som neutral grund og inspirator for 

alle de andre råvarer og fødevareprodukter, vi dyrker, spiser og fylder vores kroppe 

med. For hvis man først kan forstå det ordentlige og smagfulde brød og de simple, 

naturlige og ærlige råvarer, de er bygget på, så ved jeg af erfaring, at der er gro-

bund for også at tage stilling til de andre produkter, vi kommer oven på vores brød, 

de fødevarer, vi spiser sammen med vores brød, og de madvarer, vi kan bruge mel 

og korn til.

Dette var samme tankegang, jeg i tidernes morgen gjorde mig, da vi udvidede vo-

res daværende 75 kvm økologiske surdejsbageri med et dertilhørende spisested. Jeg 

kunne se på det stigende brødsalg, at folk forstod produktet. Ikke som en økologisk, 

holistisk manifestation af deres personlighed, men fordi de syntes, at produktet smagte 

godt, fordi det var bygget på håndværk og ærlige råvarer. Brødet samlede på en må-



15

EN VERDEN AF KORN OG MADOPLEVELSER

Mel og korn kan så meget mere, end det vi krediterer det for. Korn er nemlig ikke bare 

korn, og hver enkelt kornsort smager dejligt forskelligt og ændrer yderligere karakter i 

valset, flaget eller formalet form. I bogen tager jeg udgangspunkt i unikke økologiske, 

biodynamiske kornsorter og stenformalet mel.

Det økologiske og biodynamiske, fordi det bare giver mening (punktum), og mel ma-

let på stenmølle, fordi det både holder på næringsstofferne, vitaminerne og kornets 

naturlige aromastoffer.

Man kan sammenligne det med friskmalet kaffe eller nykværnede krydderier, der 

fylder rummet med duft og vores sanser med smag. Det er lige netop sådan, min kok-

kehjerne virker, når jeg benytter den enkelte kornsort eller meltype til mine opskrifter. 

Emmermel har som rug en rund og fyldig, let jernet smag, som på grund af dens ringe 

bageevne gør sig godt i tunge kager med kraftig smag eller som hele korn i salater, 

poppede eller i kornotto. Dalarhvede er perfekt til luftige madbrød, søde, svampede 

kager, pastaer og desserter.

Da stenformalet mel, eller de enkelte kornsorter, kan være svære at arbejde med på 

grund af formalingsgrad, melets protein, faldtal, og hvor i landet det bliver dyrket, 

benytter jeg ofte mere stålvalset sigtet hvedemel i opskrifterne end den stenformalede 

hvedemel. Jeg bruger den som en slags ”muskelmel”, der gør det stenformalede mel 

nemmere at arbejde med.

Men hvorfor så overhovedet benytte stenformalet mel og andre kornsorter i mad og 

brød?

Ved at bruge andre spændende korn eller melsorter i vores madlavning tilfører vi 

vores gamle opskrifter nyt liv og giver dem kant, aroma og smag, og så er det faktisk 

også sundere at indtage.

Jeg tænker folkesundhed som en mental sundhed, hvor jeg mener, at vi skal fylde os 

selv og det liv, vi har fået, med gode ting som kultur, nærvær og selvfølgelig dertil-

hørende mad bygget på ærlige råvarer, der smager og provokerer sanserne. Skulle 

det så kræve lidt fedtstof og ekstra kærlighed på sidebenene, så er det sådan, det må 

være, så længe det giver dig livsglæde.

Det vigtigste og helt egoistiske er derfor for mig at passe på den jord, som beriger 

mit liv med de råvarer, der tilfører mig og dem, jeg holder af, livskvalitet. For det er 

heri, den ægte folkesundhed gemmer sig. Det handler mere om at spise verden sund 

end om at leve 100 kedelige og uappetitlige år. Det kræver i sin enkelthed bare, at 

vi tager stilling til, hvad vi propper i munden, og hvilke råvarer vi gider at fylde vores 

maver med.

Det er mit håb med denne kogebog at kunne inspirere dig til at komme tilbage i køk-

kenet og finde livskvalitet i hverdagen sammen med venner og familie eller som et 

meditativt personligt break. Vi skal kere os om maden, som når det er lavet fra bunden 

og bygget på ærlige råvarer med historie, giver samhørighed med andre mennesker, 

jorden og livet.

At vi sammen kan glæde os over måltidet og den magi, der ligger mellem samtale og 

mundfuld, er din tid bag gryderne værd.

Velkommen til min verden af mad.

Simon Clemens
Brødmand og kok 
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Melet har til gengæld en lang holdbarhedstid, det virker ofte efter hensigten og er 

billigere end det stenformalede, økologiske og biodynamiske mel. Samtidig skal jeg 

lige sige, at der altid er undtagelser for reglen, og der kommer hele tiden nye møllere 

til, hvor nogle benytter stålvalsen på en ny og moderne måde.

Det stålvalsede mel er også det mel, du kender som almindeligt sigtet hvedemel fra 

supermarkedet. Her vil jeg dog altid anbefale at købe det økologiske.

Stenformalet mel er det, man kalder for koldmalet mel. Det er en langsom og skånsom 

proces, som kan tage op til otte gange så lang tid at formale i modsætning til stålvalset 

mel.

Til gengæld knækkes aminosyrekæderne ikke, proteinindholdet holdes intakt, og pro-

cessen gør det generelt nemmere for den menneskelige krop at optage og udnytte 

kornets vitaminer og mineraler.

Det vigtigste for mig som kok og Brødmand er, at smagen og aromastofferne bibehol-

des, så man virkelig kan nyde smagen og duften af den enkelte kornsort. Det skal dog 

nævnes, at stenformalet mels holdbarhedstid oftest kun er 6-9 måneder, og samtidig 

kan det være mere udfordrende at arbejde med. 

Tænk det som et krydderi, der gør netop din ret, kage eller brød unik, hvor du vælger 

korn efter smag og ikke bare som bindemiddel. Samtidig er det også en måde at få 

skubbet til den monokultur, som er opstået omkring 1900-tallet, hvor vi har tillært 

os at neddyrke jorden, landbruget og fødevareindustrien ved hjælp af sprøjtemidler, 

moderne maskineri og kedelige produkter. Vi har optimeret os ud af smag og naturlig 

tilgang til maden, og det gælder ikke kun i dyrkningen af korn, men også i de grønt-

sager, vi gror, dyr, vi avler, og de fødevarer, der produceres.

Jeg siger ikke, at vi skal tilbage til de gamle, selvhøjtidelige dyder, men derimod bruge 

den bedste viden fra i dag sammen med den naturlige tilgang til jordbrug og produkt 

fra fortiden.

Der har alt for længe været fokus på produktivitet i stedet for selve produktet, hvor der 

ikke har været tale om næring, den jord, maden er dyrket i, eller vigtigst af alt, sma-

gen. Det er ærgerligt for den jord, vi lever på, og jeg synes også, det er uinteressant 

kun at spise produkter, som fødevareindustrien har fabrikeret til masserne, og ikke 

efter smag og næring.

Derfor er det med denne bog også mit håb at vække din interesse for kornets uen-

delige muligheder og inspirere til, at du som læser på sigt tør udfordre dine gamle 

opskrifter med ny gastronomisk viden om korn, mel, mad og valg af råvarer.

MELETS HURTIGE ABC

Når man taler formaling af mel, bruges der som grundregel to metoder, nemlig stål-

valset eller stenformalet.

Den stålvalsede mølle er effektiv, hvor hovedfokus er fart, udbytte og produktets funk-

tionalitet.

Kimolier og skaldele frasorteres oftest, og kornet males med så høj fart, hvilket varmer 

melet op, at man i processen oftest mister både smag, aroma og næringsmæssige 

værdier.




