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Finspång

Hög temperatur och
snabb tillagning.
Ett unikt samarbete
mellan lokala före-
tag och kommunen
gör att barn och äld-
re inomden kommu-
nala verksamheten
i framtiden kan få
mer näringsrik och
fräscharemat.

NT möter Stephan Fors-
ström och Andreas Fors-
ström från företaget Ipi-
nium samt Ari Leidelöf,
från Sapa Heat Transfer,
och kökschefen Anne-Ma-
rie Källbom i Grosvads-
skolanskök.
Grundskolan har ett av

kommunens åtta tillag-
ningskök.
–Vi gör 2 000 portioner

per dag, upplyser Anne-
Marie.
På prov har Forsströms

sålt in sin idé till kommu-
nen. Enligt dem själva är
de nya plåtarna en riktig
matrevolution.

Ställs på ända
–Det svåra är att få folk att
tänka om helt. Att steka
länge på låg temperatur
har hela tiden varit grund-
regeln när det gäller att
laga mat. Vi ställer allt
detta på ända och säger att
köttet och fisken ska till-
lagas snabbt och på hög
temperatur, säger Andreas
Forsström som förutom
säljareärutbildadkock.
I vanliga fall arbetar till-

lagningsköken med rost-
fria plåtar när de ska till-
reda maten i de olika ug-
narna.
Stephan Forsström tog

för många år sedan kon-
taktmed SapaHeat Trans-
fer och visade upp en krav-
specifikation för en annan
sortsplåt.
–Vi samarbetar med

Sapa Heat Transfer som

har tagit fram en omsmält
aluminiumlegering som
motsvarar vår patentbe-
skrivning, säger Stephan
utan att vilja gå in på vad
legeringenmerabestårav.
–Det finns de som kan

vilja kopiera vårt material
därför är vi lite försiktiga,
fortsätter han om den väl
bevarade företagshemlig-
heten.

Steks underifrån
Sapa Heat Transfer fick
fram en produktmed bätt-
re värmeledningsförmåga
och som i praktiken gör att
tillagningstiden kan för-
kortas rejält.
–Det går snabbare och

man får också en jämn
temperatur över hela plå-
ten.Läggermanpåenkött-
bit på plåten så steks den
underifrån samtidigt som
porerna täpps till ochkött-
biten blir saftigare. Det be-
hövs heller inte tillsättas
något tillagningsfett, be-
rättarStephanForsström.

Under tiden lägger so-
nen Andreas bacon och
falukorv på den räfflade
plåtytan. Snart ser vi hur
maten får sin rätta server-
ingsfärg. Även köttbiten
och laxenseraptitligut.En
omelettärhastigt färdig.
–Se den släpper direkt

från formen, visarAndreas
Forsström.
Är inte en sådan här

plåt dyrare än en vanlig
plåt?
–Jo, det är den. Unge-

fär dubbelt så dyr som en
vanlig plåt. Men det finns
många vinningar som gör
att det ändå går att hämta
hem pengar på billigare
energi och att det inte be-
hövs något diskmedel.
Dessutom frigör man tid
som personalen kan an-
vändatill annat.

Inget fastnar
Sedan november 2011 har
Grosvadsskolan testat de
nyaplåtarna.
–Vi ville ha en direkt-

kontaktsånutestarvistort
i Mariestads kommun och
här i Finspång, förklarar
AndreasForsström.
Det kommunala köket

har hittills upplevt försö-
ketpositivt.
–Plåtarna går lätt att an-

vända, inget fastnar och
det blir bra i botten. Vi
sparar tid och det blir ett
bra resultat. Det vi märkte
i början var att undersidan
blev för hal och att plåtar-
na kunde halka iväg, säger
Anne-MarieKällbom.

Nyttmaterial
Ettproblemsomredan ska
varaåtgärdat.
–Ja, vi har tagit fram ett

nytt material för undersi-
dan som snart kommer att
finnas här i köket. Lock till
kantinerna ska också snart
vara färdiga för leverans,
försäkrar Stephan Fors-
ström.
Flera fördelar radasupp.
–Steker man fläsk på

ett stekbord så får man en

massa flottstänk och det
krävs mycket rengöring
efteråt. Att steka på de här
plåtarna i stängda ugnar
gör att det blir en myck-
et enklare och trevligare
hantering, säger Andreas
Forsström.

Mer smakrikt
På frågan ommaten får ett
högre näringsvärde kom-
mersvaretblixtsnabbt.
–Det blir ett högre när-

ingsvärde och mer smak-
rikt, berättarAndreas.
Om ”matrevolutionen”

blir verklighet i Finspångs
kommun i större skala
återståratt se.

Nuskamatenblibättre
Andreas Forsström, från Ipinium, visar den rätta färgen på falukorven. Foto:Mikael Grip

Omeletten släpper fint från kantinenmed den
nya legeringen som Sapa Heat Transfer tagit fram
tillsammansmed Ipinium.

Ett samarbetemellan Ipinium (Andreas och Ste-
phan Forsström) kökschefen på Grosvadsskolan,
Anne-Marie Källbom och Ari Leidelof, från Sapa
Heat Transfer, gör att kommunen just nu testar en
helt ny typ av tillagningsplåt.

Attstekalängepå
lågtemperatur
harhelatiden
varitgrundregeln.
Närdetgälleratt
lagamat.Vistäl-
leralltdettapå
ända.
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