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SAMMANFATTNING 

Med äppelsorterna Alice, Kaniker, Röd Astrakan, Sparreholm och Stenbock som 

material hoppas jag med denna uppsats väcka intresse för våra svenska äppelsorter, 

både gamla kulturhistoriska sorter och moderna. Jag kommer också visa att olika 

äppelsorter passar mer eller mindre bra till olika saker inom matlagning. Stenbock 

visar sig vara riktigt bra som bakat äpple och som paj. Röd Astrakan är det äpple som 

gör godast äppelmos och must. Kaniker får en att fundera på hur äpplen egentligen 

smakade på medeltiden? Efter att ha läst min uppsats är förhoppningen att läsaren 

blir nyfiken på att själv ta reda på mer om svenska äpplen och använda dessa i 

matlagning. 
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1. INLEDNING  

1.1. Bakgrund  

Denna uppsats är en del av den pomologutbildning jag påbörjade 2019 och som 

anordnas av Pomologiskt Centrum. Tanken är att deltagarna ska skriva en uppsats 

som handlar om äpplen i ett ämne som vi själva har valt och som förhoppningsvis 

också väcker intresse och bidrar till ökad kunskap inom området pomologi.  

 

Det djupare intresset hos mig för äpplen har funnits inom delar av familjen. Sedan 

unga år har jag tyckt om matlagning och att experimentera och pröva mig fram med 

olika ingredienser och med olika smaker. Efter min och min familjs flytt från 

Norrland ned till södra Sverige, öppnades möjligheterna att också odla frukt och bär. 

Det som är spännande just med äpplen är äpplets långa historia knutet till människans 

matlagning i olika former. Det i kombination med den rika variation av äppelsorter 

och deras olika smaker gör att jag tycker att kursen och ämnet både är spännande och 

intressant. 

 

Bakgrunden till det specifika valet av område att studera med dess frågeställningar 

kommer från den mycket intressanta och lärorika boken The Lost Orchard av den 

kände franske kocken och matboksförfattaren Raymond Blanc.
1
 I den utgår han ifrån 

olika äppelsorter och beskriver deras historia, hur de växer och hur man använder dem 

i matlagning. Han kryddar också texterna med anekdoter och berättelser kring de 

olika äpplena.  

 

Jag kände att jag ville göra något liknande fast med några få svenska äppelsorter som 

jag jämför hur väl de fungerar i ett par utvalda recept. Blancs koncept med 

intresseväckande fakta kombinerat med min analys av ett begränsat antal svenska 

äpplen och deras användbarhet helt enkelt. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med min uppsats är att göra en studie av fem svenska äppelsorter där jag 

beskriver äppelsorten och historien bakom den samt testar hur sorten passar i 

matlagning som paj, bakad hel, mos och till sist must. Som jag nämnde ovan, utgår 

                                                 
1
 Raymond Blanc, The Lost Orchard, Headline Publishing Group, 2019 
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jag från Raymond Blancs modell som han använder i sin bok The Lost Orchard. Jag 

kommer att jämföra och analysera vilken äppelsort jag tycker passar bäst inom de fyra 

användningsområdena. I slutet rundar jag av med en övergripande diskussion kring 

min studie och tankar som väckts under arbetet. Ett övergripande mål är slutligen att 

väcka ett intresse hos läsarna för svenska äppelsorter och hur de bäst kan användas. 

 

1.3  Frågeställningar 

Följande frågeställningar har jag satt upp för att tydliggöra för läsaren vad jag är ute 

efter att få svar på: 

- Hur fungerar och smakar äppelsorterna Alice, Kaniker, Röd Astrakan, 

Sparreholm och Stenbock som paj, bakad hel, som mos och i must? 

- Vid en jämförelse - vilken äppelsort passar bäst till varje kategori och varför? 

 

1.4 Avgränsningar 

De äppelsorter som är utvalda för min studie är i första hand äpplen som är framtagna 

i Sverige. I andra hand har jag valt ut sorter som länge odlats i Sverige och där frukten 

gynnas av att växa i det svenska klimatet, även om det är en sort som är framtagen i 

ett annat land. I valet av äppelsorter har även beaktats att sorterna upplevs olika i 

smak, konsistens och hur saftigt äpplet är. Detta för att resultatet skall bli tydligt hur 

de olika äppelsorternas skiljer sig åt. I The Lost Orchard kan man läsa hur Blanc 

tänkte när han valde hur han skulle testa sina olika äppelsorter. 

 

So I set my own five specific tests. I wanted to know which apple would give 

the best juice and how each variety would behave when pureed, baked whole, 

in a tart Maman Blanc or a tart tatin.
2
 

 

Notera alltså att jag inte har valt samma äppelsorter som Blanc och att 

antalet ”produkter” jag valt att tillverka är fyra i stället för Blancs fem.  

 

1.5 Metod och material 

Jag har valt att använda huvudsakligen samma metod som Raymond Blanc använder i 

The Lost Orchard i min studie Det innebär att jag kommer att beskriva äpplets 

utseende och smak. Jag kommer också att berätta om äppelsortens ursprung och 

                                                 
2
 Blanc, sid. 22. 
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historia. Allt detta kommer jag att göra för att skapa en inramning, innan uppsatsen 

övergår i test- och jämförelsedelen. Här hade jag kunnat göra det lätt för mig genom 

att köpa olika sorters äppelmos, must och bakverk, men då hade studien blivit färglös 

för egen del. Att själv skapa det jag skall jämföra och studera är en mycket viktig del i 

denna uppsats. 

 

Jag har också valt att följa Raymond Blancs upplägg med att testa de olika 

äppelsorterna som paj, bakad hel och som mos och must. Delvis kommer recept ur 

boken användas för att testa äppelsorterna. Egna recept kommer även att förekomma 

för vissa av testerna.  

 

Jag har valt att utgå från receptet ”TART MAMAN BLANC” (s.283-286) för att baka 

mina pajer. Jag har behövt modifiera receptet något, då jag haft en väldigt liten mängd 

äpplen av varje sort. Jag har också behövt frångå att använda ett visst antal äpplen, till 

att använda ett visst antal gram. Detta för att skillnaden mellan de olika pajerna endast 

skall vara äppelsortens egenskaper.  

 

Vid tillagningen av de bakade äpplena har jag även här valt att utgå från ett recept ur 

Blancs bok, ”BAKED APPLES WITH CARAMEL SAUCE” (s.275-277). Här valde 

jag också att frångå receptet en aning genom att välja bort att göra karamellsåsen och 

att ha med tillbehör. Anledningen till det var att låta äpplet vara helt i fokus. För must 

och mos har jag valt egna recept. Recepten kommer att återfinnas som bilagor i slutet 

av uppsatsen. 

 

För faktadelen i kapitel 2, som handlar om äppelsorternas historia, kommer jag 

använda flera olika källor, men två utgör ryggraden. Dessa är: Näslund och af 

Sandebergs bok Svenska äpplen
3
 samt Carl G. Dahls bok Pomologi I.

4
 

 

1.6 Källkritik 

Källkritik har alltid varit en viktig del i vetenskapliga arbeten och i denna tidsålder då 

det aldrig har varit lättare att få tag på information från olika källor, är det än viktigare 

att kritiskt granska dessa. Frågor man alltid bör ställa sig är: Vilket syfte har t.ex. 

                                                 
3
 Görel Kristina Näslund & Ingrid af Sandeberg, Svenska äpplen, Kärnhuset, 2010. 

4
 Carl G. Dahl, Pomologi I, Albert Bonniers Förlag, 1943. 
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artikeln, filmen eller boken? Med andra ord - vem eller vilka står bakom och varför 

gjordes den? Om man granskar andras experiment eller studier, är det av vikt att man 

också granskar hur studien genomfördes. Det finns många sätt att vinkla eller 

förvränga en studie. Även om det inte handlar om avsiktlig förvrängning, bör man 

vara medveten om att information kan försvinna eller förändras om de passerar flera 

led och eller blir feltolkad.
5
 

 

I min uppsats har jag försökt vara extra uppmärksam i de fall jag har använt mig av 

källor från Internet. I de fall jag har varit osäker, eller där källan har uttryckt osäkerhet 

kring den givna informationen, har jag i möjligaste mån försökt hitta ytterligare källor 

för att ”backa upp” mina påståenden. Detta gäller framförallt delen av uppsatsen där 

jag försöker skriva lite om historien bakom de fem olika äppelsorterna. I resultatdelen, 

där jag testar äppelsorterna, har jag försökt beskriva så tydligt jag kan de 

omständigheter som rådde kring min produktion och testning, de verktyg eller 

metoder jag har använt för att andra skall kunna se hur jag har gjort och därigenom 

möjliggöra för någon annan att göra om mina tester. 

 

2. BAKGRUND - DE UTVALDA ÄPPLENA 

2.1 Alice 

Alice är ett gulvitt äpple, som på solsidan blir varmt klarrött. Äpplet mognar i slutet 

av augusti till början av september och har kort hållbarhet. Äpplet är mört och saftigt 

och har en frisk arom. Alice brunfärgas nästan inte alls.
6
 

 

”Om äpplen kan ha en pappa, så heter Alices pappa Per-Olof.”
7
 Smultronröda Alice 

var det första äpplet som släpptes från Balsgård, utanför Kristianstad. Per-Olof 

Bergendal arbetade som äppelsortförädlare på institutet när Alice släpptes iväg, enligt 

källor 1963.
8
 Alice är en kärnsådd, som gjordes 1943, på uppdrag av Balsgård. 

Modersorten är Ingrid Marie, fadersorten är okänd eftersom kärnorna kom från fri 

blomning. 1951 var året då man för första gången såg frukt på trädet. Sorten 

provodlades i yrkesodlingar och hemträdgårdar. År 1964 började sorten även säljas i 

                                                 
5
 Torsten Thurén, Orientering i källkritik, Almqvist & Wiksell, 1992. 

6
 Näslund & af Sandeberg, sid.26. 

7
 Äppelrikets hemsida: https://www.appelriket.se/applen/attachment/alice-4/ 

8
 Pomiferous hemsida: https://pomiferous.com/applebyname/alice-id-122, samt Näslund & af 

Sandeberg, sid. 26. 

https://www.appelriket.se/applen/attachment/alice-4/
https://pomiferous.com/applebyname/alice-id-122
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plantskolor. Bankdirektör Knut Wallenberg gjorde tillsammans med sin fru Alice, en 

del donationer till Balsgård. Äpplet Alice fick sitt namn efter henne. Alice Wallenberg 

fick tyvärr aldrig smaka på frukten, då hon gick bort 1956
9
. Enligt källa skall Alice ha 

upptäckts när man sökte nya äppelsorter som hade bra vinterhärdighet och som kunde 

lagras under en längre tid
10

. Alice skall kunna odlas med gott resultat upp till zon 5, 

däremot visade sig Alice ha kort hållbarhet
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Kaniker 

Ett blekt, gröngult äpple, som kan få en orangeröd färg på solsidan. Kaniker mognar i 

slutet av augusti till början av september och brunfärgas långsamt. Äpplet har en lätt 

kryddig arom.
12

 

 

Äpplet är mycket gammalt och boken Svenska äpplen berättar att det är möjligt att 

Kaniker odlats redan under svensk hög- och senmedeltid. Ursprunget är osäkert, men 

boken menar att Halland skall vara det område där detta äpple förut funnits
13

. Den här 

texten kan man läsa ur den gamla boken ”Grundeliga Underwisning Om Skogars 

Skötsel” av majoren Anders Rosensten: 

Chaniche-äpplen, delicat fruckt och varar til Mårtens mässo, finns mycket i Halland, men på  

få ställen i Skåne.
14

 

Man tror att Kaniker skall ha planerats av munkar och varit av väldigt sällsynt sort. 

Kaniker skall ha fått sitt namn efter det grekiska ordet för domherre
15

. En kanik 

(domherre) var en högt uppsatt präst inom domkapitlet
16

. Som kuriosa kan nämnas att 

                                                 
9
 Äppelappen, Nordiska museets hemsida: https://www.nordiskamuseet.se/svenskaapplen  

10
 Pomiferous hemsida 

11
 Näslund & af Sandeberg samt Äppelappen, Nordiska museet 

12
 Näslund & af Sandeberg, sid. 252. 

13
 Ibid. 

14
 Anders Rosensten, Grundeliga Underwisning Om Skogars Skötsel, 1737, sid. 51. 

15
 Näslund & af Sandeberg, sid. 340. 

16
 Svenska Akademins Ordboks hemsida: https://svenska.se/saob/?id=K_0233-0195.tFg0 

https://www.nordiskamuseet.se/svenskaapplen
https://svenska.se/saob/?id=K_0233-0195.tFg0
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det kan vara möjligt att en trafikled i Lund, Kaniksgatan, har fått sitt namn efter 

äpplet
17

.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Röd Astrakan 

Hela, eller större delen av äpplet har en sammanhängande, eller lätt flammig, lackröd 

färg. Köttet har en rosa ton och har ett fint, mört, sött kött med syra och god arom. 

Äpplet brunfärgas långsamt. Röd Astrakan mognar från mitten av augusti till början 

av september och plockas i omgångar under en månads tid.
18

 

 

Det råder viss oklarhet kring var och när i tiden Röd Astrakan härstammar från. 

Många utländska källor menar att äpplet härstammar från Ryssland
19

 och runt året 

1780
20

. Vissa källor menar att äpplet kommer specifikt från staden Astrakhan, som 

ligger längs floden Volga i Ryssland, nära gränsen till Kazakstan
21

. Ytterligare källor 

menar att äpplet odlats redan före 1780
22

. Äpplet skall därifrån ha rest vidare till 

Sverige och senare till England, år 1816
23

, där äpplet ska ha väckt stor 

uppmärksamhet för sin skönhet och smak. London Horticultural Society skickade år 

1835 äpplet till Massachusetts Horticultural Society i Boston, USA. Där skall Röd 

                                                 
17

 Tapio Honkanen, Jutahusen, D-uppsats vid Lunds universitet 2013. 
18

 Näslund & af Sandeberg, sid. 382. 
19

 Trees of Antiquitys hemsida: https://www.treesofantiquity.com/products/red-astrachan-apple, 

Keepers Nurserys hemsida: https://www.keepers-nursery.co.uk/fruit-trees/apple/early-season-eating-

apple/red-astrachan, National Fruit Collections hemsida: 

http://www.nationalfruitcollection.org.uk/full2.php?varid=4997&&fruit= 
20

 Keepers Nurserys hemsida som hänvisar till: Dictionnarie de Pomologie, André Leroy (1875),   
21

 Ibid. samt Trees of Antiquitys hemsida. 
22

 Silver Creek Nurserys hemsida: https://silvercreeknursery.ca/products/red-astrachan-apple, 

Bergianska trädgårdens hemsida: http://www.bergianska.se/i-tr%C3%A4dg%C3%A5rd-och-

v%C3%A4xthus/klonarkivet-f%C3%B6r-%C3%A4pple-och-salix/%C3%A4ppelsorter-i-

klonarkivet/r%C3%B6d-astrakan-1.83696,  
23

 National Fruit Collections hemsida, samt Trees of Antiquitys hemsida 

https://www.treesofantiquity.com/products/red-astrachan-apple
https://www.keepers-nursery.co.uk/fruit-trees/apple/early-season-eating-apple/red-%20%20%20%20astrachan
https://www.keepers-nursery.co.uk/fruit-trees/apple/early-season-eating-apple/red-%20%20%20%20astrachan
http://www.nationalfruitcollection.org.uk/full2.php?varid=4997&&fruit=
https://silvercreeknursery.ca/products/red-astrachan-apple
http://www.bergianska.se/i-tr%C3%A4dg%C3%A5rd-och-v%C3%A4xthus/klonarkivet-f%C3%B6r-%C3%A4pple-och-salix/%C3%A4ppelsorter-i-klonarkivet/r%C3%B6d-astrakan-1.83696
http://www.bergianska.se/i-tr%C3%A4dg%C3%A5rd-och-v%C3%A4xthus/klonarkivet-f%C3%B6r-%C3%A4pple-och-salix/%C3%A4ppelsorter-i-klonarkivet/r%C3%B6d-astrakan-1.83696
http://www.bergianska.se/i-tr%C3%A4dg%C3%A5rd-och-v%C3%A4xthus/klonarkivet-f%C3%B6r-%C3%A4pple-och-salix/%C3%A4ppelsorter-i-klonarkivet/r%C3%B6d-astrakan-1.83696
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Astrakan ha blivit ett populärt äpple att odla och varit vanligt förekommande i 

trädgårdar ända in på 1900-talet
24

.  

 

 

 

 

 

 

 

Det finns svenska källor som menar att äpplet kommer från Sverige och äpplet sägs 

finnas omnämnt i P J Bergius bok ”Tal, om frukt-trädgårdar och deras främjande i 

vårt rike” (1786)
25

. Carl G Dahl nämner i sin bok (s.36) att enligt Alexandra Smirnoff 

skall Röd Astrakan ha kommit från Tyskland över till Ryssland och skall således vara 

av svenskt ursprung, trots sitt ryska namn.  

 

Röd Astrakan skall ha spridits över stora delar av världen och ofta hunnit nå nya 

platser innan äpplets namn blivit känt på den nya orten. Därför har Röd Astrakan fått 

ett flertal andra namn, som till exempel Abe Lincoln, Waterloo eller Vermilion 

d´Ete.
26

 

 

2.4 Sparreholm 

Gröngulvit frukt med rödlila strimmor på solsidan. Vitt kött som ibland kan ha rosa 

inslag vid foderröret. Mört, saftigt och sött äpple som är svagt syrligt med tydlig arom. 

Kan bli glasigt. Brunfärgas långsamt. Mognar från mitten av augusti och har kort 

hållbarhet.
27

 

 

År 1860 tillträdde trädgårdsmästare L.G. Hedlund sin plats på Sparreholm. Där växte 

då en del kärnsådder, varav en hade ovanligt stora blad. Man lät detta träd växa ifred 

och åtta år senare bar trädet ett antal stora, vackra och välsmakande frukter. När 

direktör E. Lindgren några år senare besökte Sparreholm fick han möjlighet att se 

                                                 
24

 Trees of Antiquitys hemsida samt Eat Like No One Elses hemsida: 

https://www.eatlikenoone.com/red-astrachan-apple.htm 
25

 Bergianska trädgårdens hemsida, Näslund & af Sandeberg, sid. 382, Dahl, sid. 36. 
26

 Salt Spring Apple Co:s hemsida: https://www.saltspringapplecompany.com/red-astrachan 
27

 Näslund & af Sandeberg, sid. 414. 

https://www.eatlikenoone.com/red-astrachan-apple.htm
https://www.saltspringapplecompany.com/red-astrachan


 11 

trädet och dess frukter. Året därpå beskrev han äpplet i Tidningen för Trädgårdsodlare. 

Sorten spred sig och var under en period rätt vanligt förekommande. Även i utlandet 

dök Sparreholm upp, bland annat i Düsseldorf år 1904. Då utställt av en holländsk 

odlare och under namnet ”svenskt äpple”.
28

 Vissa källor berättar att L.G Hedlund 

skall ha ansett att Sparreholm är en korsning av Rosenhäger och Astrakan
29

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Stenbock 

Blekt gulvit frukt, där solsidan blir gul. I sällsynta fall kan solsidan få en svagt rosa 

sammanhängande täckfärg. Köttet, som ofta glasar sig, är vitt, saftigt, fint och mört. 

Smaken är söt med en lägre syra. Aromen påminner om kanel. Brunfärgas långsamt. 

Stenbock mognar från mitten av augusti och håller några veckor.
30

 

 

Moderträdet fanns under första halvan av 1900-talet kvar på gården Stamperud i 

Skilllingmark, Värmland. Dit kom sorten med Olof Påtfeldt (kallad Stenbocken) 

någon gång under 1700-talet
31

. Olof fick plats som vallpojke på Steneby gård, 

Sitskogen, Norge. När Olof avslutade sin tjänst skall han ha tagit med sig några 

äppelkärnor, som han sedan sådde i Skillingmark. Resultatet blev äpplet Stenbock
32

. 

Ett par källor berättar att trädgårdsmästare K.A Lundström, som lärt känna sorten vid 

Stamperud förökade sorten under namnet Stenbocker i sin plantskola i Arvika, ca år 

1920. Där skall han senare ha sålt sorten, då under namnet Stenbock. Det skall vara 

                                                 
28

 Dahl, sid. 50. 
29

 Bergianska trädgårdens hemsida, Smaka Sveriges hemsida: http://smakasverige.se/mat/frukt-bar-

och-svamp/applen/sparreholm  
30

 Näslund & af Sandeberg, sid. 418. 
31

 Kunskapskokbokens hemsida: http://www.kunskapskokboken.se/4.19206/varufakta/stenbock-%7D/, 

Kärnhusets hemsida: http://www.karnhuset.com/landskaps.html#apple19 
32

 Översikt äpplen Apelgården 2020-2021 (häfte i pdf-format) – Värmlands Museum - 

https://varmlandsmuseum.se 

http://smakasverige.se/mat/frukt-bar-och-svamp/applen/sparreholm
http://smakasverige.se/mat/frukt-bar-och-svamp/applen/sparreholm
http://www.kunskapskokboken.se/4.19206/varufakta/stenbock-%7D/
http://www.karnhuset.com/landskaps.html#apple19
https://varmlandsmuseum.se/
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från honom äpplet spridits till Alnarp. Där provodlades sedan sorten av Carl G. Dahl
33

. 

Stenbock skall ha väckt uppmärksamhet och spridits under första halvan av 1900-talet, 

både i Sverige och i våra grannländer.
34

 År 2005 valde en jury ut äppelsorter 

karaktäristiska för var och ett av Sveriges landskap. Stenbock har sedan dess varit 

Värmlands landskapsäpple
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UTFÖRANDET AV TESTERNA OCH RESULTATET  

3.1 Yttre faktorer kring tillverkningen av äppelprodukterna 

Jag kommer här att beskriva omständigheterna och yttre faktorer kring tillverkningen 

av de fyra kategorierna 

. 

Äpplena plockades på Brunnstorps gård utanför Huskvarna
36

 och var frukt som just 

fallit av träden och var av god kvalitet, utan angrepp av skadedjur eller skador av fall 

som försämrar kvaliteten och därmed resultatet. Äpplena förvarades sedan i kylskåp i 

en och en halv vecka. Dagen innan det var dags att tillreda äpplena, togs de fram ur 

kylskåpet och förvarades under natten i rumstemperatur. Alla äpplen var väl mogna 

och med en liten skillnad i mognadsgrad mellan sorterna. Vid all tillverkning 

förvarades de färdiga produkterna i rumstemperatur och smakades sedan av vid den 

temperaturen. All avsmakning gjordes samma dag som produkterna tillverkades. 

 

Alla äppelsorter bakades som paj under samma dag. En pajdeg gjordes för alla pajer 

och fördelades mellan sorterna. Alla pajer bakades samtidigt i en varmluftsugn. 

                                                 
33

 Näslund & af Sandeberg, sid. 418 samt Dahl, sid. 32. 
34

 Kunskapskokbokens hemsida, Kärnhusets hemsida, Näslund & af Sandeberg 
35

 Sveriges Pomologiska Sällskaps hemsida: https://svepom.se/kunskap/landskapsapplen, 

Kunskapskokbokens hemsida 
36

 Gården är ett klonarkiv och tillstånd att plocka de nedfallna äpplena gavs av Camilla Lagerstedt. 

https://svepom.se/kunskap/landskapsapplen
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För att resultatet skulle bli så jämförbart som möjligt mellan de bakade äpplena så 

valdes ett äpplen, av varje sort, som var så lika i storlek som möjligt. Skillnaden 

mellan de olika sorterna blev som mest 21 gram. Alla bakade äpplen bakades i 

varmluftsugn samtidigt. De ställdes var för sig i formar för att de inte skulle, av 

misstag, kunna ta smak av varandra. 

 

Vid tillverkningen av äppelmoset valde jag att riva äpplena grovt, med skal och 

kärnhus innan upphettning. Jag valde denna metod, istället för att skala och ta ur 

kärnhus, för att få med så mycket smaker som möjligt. För att efter upphettning få 

bort kärnor och skal passerade jag moset genom en finmaskig sil. 

 

För musten valde jag att riva äpplena grovt och sedan pressa musten för hand genom 

en tät silduk. Jag valde denna metod, eftersom det i mina studier handlade om en 

väldigt liten mängd äpplen. Det skulle därför bli ett missvisande resultat om en större 

kross och press användes. Jag är medveten om, eftersom jag endast använt handkraft 

för att pressa musten, att resultatet kan ha blivit att jag inte lyckats pressa ur lika 

mycket must som jag hade med en press. Jag valde att inte efterbehandla musten på 

något vis för att få så mycket smak som möjligt att stanna kvar. Innan avsmakning har 

jag rört runt i musten för att få med smaker som eventuellt sitter i bottensatsen. 

 

3.2 Avsmakningen av pajerna samt analys 

Alice 

Bitarna av Alice i pajen har en ljus, vitgul färg. Äpplet har inte tagit speciellt mycket 

färg av att ha varit i ugnen. Äppelbitarna är i konsistensen mjuka och lena. Smaken är 

frisk och syrlig, med en väldigt mild arom som försvinner snabbt. I förhållande till 

smaken av pajdegen, som i sig är väldigt mild, tar smaken av äpplet inte stor plats. 

Aromen och den milda syran gör snarare att smörsmaken i pajen framträder och 

upplevs mer dominant än smaken av äpplet. 

 

Kaniker 

Äpplet har inte tagit speciellt mycket färg trots att det har varit i ugnen. Färgen av 

äpplet är vitgul och pajen ser torr ut. Bitarna av Kaniker är något sega i konsistensen 

och upplevelsen är att man får tugga mycket. Både smaken och konsistensen 
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påminner om torkade äppelringar. Det är en mild, tydlig arom och äpplet är nästan 

helt utan syra. Väldigt snart i provsmakningen upplevs smaken som fadd och tråkig. 

 

Röd Astrakan 

Äpplet har redan innan ugnen en vackert rosa ton, som blir aningen kraftigare och mer 

jämnt fördelad när pajen har bakats. Bitarna är mjuka och lena i konsistensen och har 

brunfärgats något i ugnen. Smakupplevelsen av pajen är att syran är mest dominant 

och tar över aningen för mycket. Det gör att man inte ordentligt kunde känna smaken 

av pajskalet. Trots att syran är kraftig känner man att äpplet har en hel del sötma och 

en tydlig arom som finns kvar en stund. 

 

Sparreholm 

Äpplet har brunfärgats något innan den ställdes i ugnen och Sparreholm upplevs efter 

bakning som gulvit i färgen. Efter att ha varit i ugnen har äpplet brunfärgats i kanterna 

och i tunnare bitar. Sparreholm bjuder på ett trevligt, litet tuggmotstånd. I balansen 

mellan äpplet och pajskalet tar smaken av pajskalet över aningen för mycket. Själva 

äpplet har i sig har en framträdande sötma och en svag syra. Aromen är mild och god 

och dröjer sig kvar ett tag. 

 

Stenbock 

Äpplet är gulvitt i färgen och har blivit brunt i kanter och i tunnare delar efter att ha 

varit i ugnen. Det är ett litet tuggmotstånd i äppelbitarna, som i övrigt upplevs lena i 

konsistensen. I balansen mellan sötma och syra är sötman något mer framträdande. 

Äppelbitarna har en god, kraftig, varm arom som är det som framträder mest i pajen. 

Även om aromen är kraftig kommer inte smaken av själva pajskalet i skymundan, 

utan kompletterar äpplet fint. Den kraftiga smaken dröjer sig kvar länge. 

 

Jämförelse och analys av äppelsorterna i pajerna 

Stenbock är den äppelsort som fungerat bäst i paj. Detta eftersom den har en kraftig 

arom som dröjer sig kvar och en konsistens som är len, men med ett litet 

tuggmotstånd. Balansen mellan syra och sötma hos Stenbock, där sötman är något 

mer framträdande, gjorde sig mycket bra i pajen. Pajskalets smak kompletterade 

äpplet. Kanske bidrar aromen av kanel, som Stenbock har, också till att den upplevs 

utmärkt i paj. Röd Astrakan har också god, men med en högre syra än Stenbock. Alice 
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passade inte som paj, då äppelsmaken försvann och det pajen smakade mest av var 

smöret i pajdegen. 

 

3.3 Avsmakningen av de bakade äpplena samt analys 

Alice 

Äpplet blev, efter bakning, ljust rosa i skalfärgen. När äpplet delades var köttet 

närmast skalet, även det rosa i färgen. Alice hade ett rätt segt skal och ett ganska fast, 

grynigt, friskt kött med en mild arom. 

 

Kaniker 

Skalet på Kaniker är gröngult, likaså köttet. Äpplet är hårt, segt och är svårt att dela. 

Köttet upplevs som väldigt milt, väldigt svagt syrligt och lite sött. Aromen påminner 

om torkade äppelringar. Skalet är något mer smakrikt än köttet. När man äter äpplet 

bildas en otrevlig hinna i munnen och aromen försvinner snabbt. 

 

Röd Astrakan 

Det röda skalet har fått en vackert orangeröd färg efter bakning och köttet har färgats 

rosa rakt igenom äpplet. Skalet är tunt och köttet har efter bakning blivit mjukt, luftigt 

och krämigt. Röd Astrakan har en god tydlig arom, en del sötma och en tydlig 

syrlighet. 

 

Sparreholm 

Sparreholms skal är rosa och gult i färgen och köttet är gulvitt. Äpplet är sött och har 

en god, fruktig arom. Skalets smak är aningen beskt, något segt men har även den del 

trevliga smaker. 

 

Stenbock 

Gulfärgat och tunt är skalet på Stenbock när det bakats. Det gulvita köttet är otroligt 

krämigt och smakrikt. Aromen är kryddig och hur förhållandet mellan äpplets sötma 

och syra ligger gör att det blir mycket gott bakat. 
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Jämförelse och analys av sorterna efter att de bakats hela 

Röd Astrakan och Stenbock var mycket goda som bakade. Stenbock hade tunnast skal 

och mest balanserad smak. Äpplet hade också en kraftigt kryddig arom och ett kött 

som var väldigt krämigt. Detta gjorde att Stenbock var det godaste äpplet som bakat. 

Jag kan tänka mig, att serverat med en söt glass eller liknande, skulle Röd Astrakan 

med sin höga syra också vara en utmärkt dessert. Dessutom var Röd astrakan väldigt 

vackert som bakat äpple. 

 

3.4 Avsmakningen av äppelmoset samt analys 

Alice 

Moset av Alice fick en varm rosagul färg, såg blankt ut och gav ifrån sig lite vätska. 

Konsistensen var grov, med rätt stora korn. Smaken på moset var aningen besk och 

man fick en sträv känsla i munnen. Aromen var mild och moset smakade sött och 

syrligt i bra balans. Den totala mängden mos blev 81 gram. 

 

Kaniker 

Kanikers mos fick en brun, grön och gulaktig färg och såg torrt ut. Moset hade grova 

korn och en mild, söt smak, med arom som påminner om torkade äppelringar. 

Eftersmaken är fadd och håller sig kvar. Moset lämnar efter sig en otrevlig hinna i 

munnen. Den totala mängden mos blev 63 gram. 

 

Röd Astrakan 

Vackert rosa och blankt är moset av Röd Astrakan. Konsistensen är len, mjuk och 

finkornig. Smaken är framför allt syrlig, men kort efter kommer lite sötma och en god 

arom. Den totala mängden mos blev 88 gram. 

 

Sparreholm 

Färgen på Sparreholms mos är orangegul med lite rosa inslag. Moset ser en aning 

matt ut och släpper lite vätska. Moset har medelstora korn och är mycket sött och 

smakrikt. Viss beska finns och moset ger en något sträv känsla i munnen. Aromen 

påminner om vanilj. Den totala mängden mos blev 82 gram. 
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Stenbock 

Mycket smakrikt, balanserat, kryddigt mos med en krämig konsistens. Färgen är 

gulbeige och moset ser matt ut. Smaken är balanserad, aningen mer sött än syrligt. 

Man får en sträv känsla i munnen av moset. Den totala mängden mos blev 55 gram. 

 

Jämförelse och analys av sorterna som äppelmos 

Röd Astrakan är det mos som har flest trevliga egenskaper. Moset ser vackert ut och 

har en trevlig konsistens. Det smakar mycket och är både sött och syrligt. Moset av 

Röd Astrakan bör passa bra både till dessert och varmrätt. I jämförelsen av mängd var 

det Röd Astrakan som gav mest mos. Beroende på vilka smaker man kan tänkas vilja 

kombinera moset med så kan ett sötare mos vara att föredra. Då är Sparreholm ett 

trevligt val. Även det moset är smakrikt men med en lite grövre konsistens och 

upplevs, som det är, för sött. Sparreholm har också en mer komplex smakbild än Röd 

Astrakan och bör därför vara svårare att kombinera med annat. 

 

3.5 Avsmakning och analys av äppelmusten 

Alice 

Alices must har en orange färg och en vit bottensats. Doften är frisk och påminner om 

äppelskal. Musten ger först en mjölig känsla i munnen och smakar väldigt milt. Alice 

har syrlig smak som avtar snabbt och lämnar efter sig en sträv känsla i munnen. Den 

totala mängden must blev 52 gram. 

 

Kaniker 

Musten av Kaniker är brunorange i färgen med ljust skum ovanpå och utan bottensats. 

Doften är mild och påminner om söta äpplen. Konsistensen är trögflytande. Smaken 

är mild och fadd, aningen sträv känsla i munnen och en något syrlig eftersmak. Den 

totala mängden must blev 42 gram. 

 

Röd Astrakan 

Rödorange färg med en liten vit bottensats, så ser musten av Röd Astrakan ut. Doften 

är syrligt fruktig. God, fruktig smak som håller sig kvar en stund. Den syrliga smaken 

finns kvar längre än aromen. Musten ger en aningen sträv munkänsla. Konsistensen är 

som tunnare sirap. Den totala mängden must blev 47 gram. 
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Sparreholm 

Sparreholm har en kraftig bärnstensfärg och är utan bottensats. Sparreholm doftar 

svagt fruktigt och smakar milt och något syrligt och aromatiskt. Konsistensen är len 

och något sirapsaktig. Lämnar en aningen sträv känsla i munnen. Den totala mängden 

must blev 33 gram. 

 

Stenbock 

Bottensatsen är ljusgul och ytterst liten, färgen på musten är gulorange. Mild och 

fruktig doft har Stenbock. Smaken är syrlig och sträv, med tydlig arom. Konsistensen 

är lätt och tunn. Den totala mängden must blev 54 gram. 

 

Jämförelse och analys av sorterna som äppelmust 

Frisk syrlighet och mycket smak som håller sig kvar gör musten av Röd Astrakan till 

en lättdrucken favorit. Om man skall önska något som gör musten bättre än den redan 

är så är det att konsistensen skulle ha varit ännu tunnare. Mängden must var inte störst 

hos Röd Astrakan. Skillnad i resultatet var att Röd Astrakan gav 7 % mindre mängd 

must jämfört med Stenbock som gav störst mängd. 

 

4. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH ANALYS  

Många av äppelsorterna i min studie är äldre äppelsorter. Stenbock och Astrakan lär 

båda härstamma från 1700-talet. De är båda äpplen som kan bjuda på mycket smak. 

Både syran och sötman är högre än hos de andra äppelsorterna i studien, vilket jag tror 

bidrar till att det är de äpplena som delar lika när det kommer till att vara bäst i 

jämförelserna. Stenbock har något mindre syra än Röd Astrakan, vilket jag tror bidrar 

till att det är Stenbock som gör sig bäst i pajen och som det bakade äpplet. Stenbock 

är ett äpple som inte säger mig så mycket som ätäpple. Jag upplever det som rätt 

tråkigt egentligen, men som dessert var sorten utmärkt. Röd Astrakan är det äpple 

som jag ser har störst användningsområde. Det är enligt min smak ett vackert äpple 

som är mycket gott att äta som det är. I bakverk kan man alltid balansera upp syran 

hos äpplet med något sött. Röd Astrakan ger en must som säkerligen skulle fungera 

som dryck till en måltid innehållande en fetare fisk eller fläskkött. 
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Sparreholm förvånade mig som mos. Det äpplet, som i de andra kategorierna inte alls 

stack ut och som upplevs som milt, uppträdde här helt annorlunda och bjöd på en rätt 

komplex smakbild som mos. Att prova en kombination av Sparreholms mos och 

dessertostar av olika slag skulle vara intressant. Jag tror moset skulle göra sig bra i 

den kombinationen. 

 

I moset och i musten upplevs en del strävhet hos några av äppelsorterna, bland annat 

Alice och Sparreholm. Tanninerna, som strävheten kommer ifrån, bidrar till en 

bredare och därmed mer intressant smakbild. När jag smakar på musten och moset 

tänker jag att svenska äpplen bör få större uppmärksamhet som frukt att göra finare 

drycker av. Tänk om man i Sverige kunde öka intresset av att bevara och använda 

dessa äppelsorter som har kvaliteter som passar bra för dryckestillverkning. Det vore 

fantastiskt, om man i nästa steg skulle ta fram nya svenska äppelsorter för annat än 

som bordsfrukt. 

 

Kaniker, som lär komma från klosterträdgårdarna på medeltiden, imponerar inte alls. I 

många av testerna är Kaniker rent obehaglig att förtära. Smaken för en tillbaka till 

farmors torkade äppelringar och när man smakar på äpplet så far tankarna direkt åt att 

det är en gammal sort. Äpplet beskrivs ändå i gamla böcker som en delikat frukt. 

Kanske var det så ett gott äpple smakade i Norden på 1300-1500-talet. Munkarna sägs 

ha gjort must av äpplena de odlade. Kanske gjorde de cider eller vin av Kaniker. Alice 

skiljer sig från de andra sorterna jag använt. Det är ett äpple som har en saftig, frisk, 

mild och söt smak. Alice är en modern bordsfrukt som inte gör sig så bra tillagat. 

Äpplet är för snällt i smakerna för tillagning och har inte den intensitet smakmässigt 

som ett matäpple bör ha. Att Alice trots det är en frukt som faller många i smaken är 

tydligt, då äpplet fortfarande är en av de sorter som säljs i handeln, drygt 70 år efter 

att den började odlas av yrkesodlare. Alice var först ut från Balsgård och de äpplen 

som kommit efter tycker jag har liknande kvaliteter.  

 

I min studie har jag fått bekräftat det jag både läst i Raymond Blancs bok och fått 

berättat för mig. Ett äpple som får bakas helt eller på annat sätt tillagas kan förändras 

och vara mycket intressant trots att det som ätäpple inte dragit någon uppmärksamhet 

till sig. Det kan tänkas, att tillbaka i tiden, var ett äpple något man odlade för att 

tillaga snarare än att äta direkt. Den moderna äppelsorten gör sig allra bäst som 
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ätäpple. Det är framför allt den kvaliteten man fokuserat på när man tagit fram nya 

sorter de senaste decennierna. Man kan dra slutsatsen att synen på vad som är ett gott 

äpple, liksom det huvudsakliga syftet med odlandet har förändrats en del genom 

historien.  

 

Efter denna studie har jag lärt mig att se på olika äppelsorter med ett bredare 

perspektiv. När jag smakar på olika sorter framöver kommer jag att vara mer nyfiken 

på hur äppelsorten smakar beroende på om den är färsk eller har tillagats samt när och 

var den uppkommit och hur det påverkar smaken. Jag kommer också att vilja testa fler 

äppelsorter, på samma sätt som jag gjort under denna studie, för att hitta sorter jag vill 

ha i min egen odling. Jag hoppas att läsaren också har fått tankar och idéer utav min 

studie. 
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BILAGA 1 – Receptet för pajdegen  

Pajdeg för 10 små pajer 

Tidsåtgång tillagning cirka 15 minuter + 30 minuter för degen att vila 

 

 Ingredienser 

100 gram smör 

200 gram fint kärnvetemjöl 

1 nypa havssalt 

1 stycke medelstort ägg 

1 matsked kallt vatten 

 

Redskap  

1 styck köksvåg 

1 styck mindre kniv 

1 styck större skål 

1 styck matskedsmått 

1 styck plastpåse 

1 styck kavel 

 

Tillvägagångssätt  

Se till att smöret är rumstempererat innan du börjar göra pajdegen. Väg upp smör och 

mjöl i en stor skål, tillsätt salt. Använd sedan dina fingertoppar för att nypa ihop detta 

tills det precis får en sandliknande textur. Överarbeta inte. Gör ett hål i mitten och 

knäck i ägget och tillsätt vattnet. Använd dina fingertoppar för att arbeta ihop degen 

genom att göra cirkulära rörelser tills degen gått ihop. Åter igen, överarbeta inte 

degen. Forma degen till en boll som du sedan plattar till ordentligt och lägger i en 

plastpåse i kylskåpet. Låt degen sedan vila i 30 minuter innan du arbetar med den igen. 
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BILAGA 2 – Receptet för paj  

Två stycken små äppelpajer 

Tidsåtgång tillagning cirka 45 minuter + 1 timme för pajerna att svalna. 

 

Ingredienser 

60 gram äpple 

3 gram smör 

3 gram strösocker 

0,5 tesked saft av citron 

1/5 stycke av ”Pajdeg för 10 små pajer” 

 

Redskap 

1 styck köksvåg 

1 styck mindre kniv 

1 styck skärbräda 

1 styck mindre kastrull 

1 styck teskedsmått 

1 styck kavel 

1 styck gaffel 

2 stycken formar med en diameter av 8 centimeter 

 

Tillvägagångssätt 

Slå på ugnen och ställ in den på 220 grader och varmluft. Lägg redan nu in en plåt, 

eller allra helst baksten i nedre delen av ugnen som får hettas upp. Kavla ut 1/5 stycke 

av ”Pajdeg för 10 små pajer” till 2-3 mm tjocklek. Klä formarna med pajdeg och 

nagga dem med gaffeln. Ställ därefter in formarna i kylen i 20 minuter. Skala och ta 

bort kärnhus på äpplet. Väg upp 30 gram x 2 av äpplet. Dela äpplet i 1 centimeter 

stora bitar och lägg i högar med 30 gram i vardera hög. Väg upp smör, strösocker och 

citronsaft i en kastrull och värm upp blandningen på medelvärme tills blandningen 

precis smält ihop. Ta av kastrullen från plattan. Ta ut formarna ur kylen och lägg i 30 

gram av äppelbitarna i vardera av pajskalen. Använd sedan en pensel för att fördela 

blandningen av citron, smör och strösocker över äppelbitarna på båda pajerna. Ställ in 

pajerna på i ugnen, direkt på plåten eller bakstenen. Låt pajerna gräddas i 5 minuter, 

sänk sedan temperaturen i ugnen till 180 grader och grädda ytterligare 10 minuter. Ta 

ut pajerna ur ugnen och låt de svalna i rumstemperatur innan du äter. 
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BILAGA 3 – Receptet för bakat äpple 

Bakat äpple 

Tidsåtgång tillagning cirka 45 minuter + cirka 1,5 timme för äpplet att svalna. 

 

Ingredienser 

1 stycke äpple 75-95 gram 

12 gram strösocker 

12 gram smör 

 

Redskap 

1 styck skärbräda 

1 styck mindre kniv 

1 styck mindre kastrull 

1 styck kökspensel 

1 styck mindre ugnsform 

1 styck mindre skål 

 

Tillvägagångssätt 

Slå på ugnen och ställ in den på 170 grader, ej varmluft. Tvätta äpplet noggrant och 

torka det sedan helt torrt. Använd sedan en liten kniv och skär av äpplet i den ände där 

fodret är, bara nog mycket så att äpplet kan stå stadigt. Smält smöret och använd 

sedan en kökspensel och pensla hela äpplet med smält smör. Rulla sedan äpplet i 

strösocker så att hela äpplet täcks. Välj en liten form som du häller resterande smör 

och socker i botten på. Placera sedan äpplet i formen och ställ in i ugnen. Låt äpplet 

bakas i 30 minuter. Ta ut äpplet och låt det svalna helt i rumstemperatur innan du äter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

BILAGA 4 – Receptet för äppelmos 

Äppelmos 

Tidsåtgång tillagning cirka 20 minuter + cirka 40 minuter för moset att svalna. 

 

Ingredienser 

130 gram äpple 

60 gram vatten 

15 gram strösocker 

 

Redskap 

1 styck köksvåg 

1 styck grovt rivjärn 

1 styck mindre kastrull 

1 styck större sked 

1 styck mindre, finmaskig sil 

1 styck mindre skål 

 

Tillvägagångssätt 

Tvätta äpplet noggrant. Låt skal och kärnhus vara kvar. Väg upp rätt mängd äpple. 

Riv hela äpplet på den grova sidan av ett rivjärn. Väg upp rätt mängd vatten och 

strösocker i en kastrull. Tillsätt äpplet och koka moset på medelvärme, under 

omrörning i 13 minuter. Häll över moset i en finmaskig sil. Arbeta moset genom silen 

med hjälp av en större sked, till det bra finns skal- och kärnhusrester kvar i silen. 

Skrapa ned moset som finns på utsidan av silen i skålen och låt moset svalna i 

rumstemperatur innan du äter. 


