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Med nya bleck som
bättre fördelar värmen
och som är lättare att
göra rent ska skolbe-
spisningspersonalen
kunna lägga mer tid på
att laga mat från grun-
den. Det är ett led i att
förbättra kvalitén i kom-
munens kök.

I går var gastronomipro-
fessorn tillika kändis-
kocken Gert Klötzke på
Söderporten för att till-
sammans med Finspång-
sföretaget Ipinium inspi-
rera kökspersonalen. Un-
der några dagar har just
det köket provat de nya
ugnspannor, bleck, som
Ipinium tillverkar.

– De har tagits emot
bra, säger kommunens
kostchef, Ingrid Kalm.

Personalen frigörs
Hon och Gert Klötzke be-
rättar att Söderportens
kökspersonal till och med
utvecklat nya egna meto-
der med blecken som fö-
retaget själva inte provat
tidigare.

Ris till exempel kokar
de på 18 minuter istället
för 30.

Det blecken gör är att
leda värmen så att ytan
på kycklingfilén eller fis-
ken förseglas.

– Då får du en väldigt

smakrik och saftig pro-
dukt, förklarar Klötzke.

Vitsen med de nya red-
skapen är alltså att det
går fortare.

Dels går det fortare att
göra rent dem dels gör de
så att tillagningstiden blir
kortare. Det gör att man
kan laga mer efterhand
om det skulle behövas och
att personalens tid frigörs
så de kan laga mer mat
från grunden. Färsbiffar
och fläskpannkakor är två
exempel som nämns.

– Vissa rätter, som fläsk-
pannkaka, gör vi inte för
att det är så mycket jobb
att rengöra blecken, säger
Ingrid Kalm.

Det är tid som i stäl-
let kan läggas på att till
exempel trilla egna kött-
bullar.

– Jag vill att vi ska laga
så ren mat som möjligt,
säger Ingrid Kalm. Den
ska vara god och närings-
riktig.

Nya riktlinjer
De nya kostriktlinjer som
kommunfullmäktige be-
slutade om i augusti ska
träda i kraft 1 januari.
Tills dess har enheterna
på sig att komma med
idéer hur de ska göra för
att förbättra maten. Ett
första led i det är de här
nya blecken – och inte
minst inspirationen från
Klötzke.

Och han har all respekt
för skolkökens kockar. In-

te minst genom att de är
bra på att utnyttja ny tek-
nik, som programmerade
ugnar till exempel.

– Restaurangerna har
mycket att lära, säger
han.

Just teknik i köket är
något Gert Klötzke gjort
sig känd för att gilla. Han
pratar sig gärna varm för
nya tekniker som sous-
vide-matlagning (där rå-
varan vakumpackas och
långsamt tillagas i vatten-
bad) och nu dessa snabba
ugnspannor. Fisk är en
råvara han tycker vinner
mycket på att tillagas på
det här viset.

– En fördel är att man
slipper använda panering
som suger upp mycket
fett, säger han.

160 ägg samtidigt
Och medan hälften av
personalen för en genom-
gång i matsalen så visar
Andreas Forsström från
Ipinium och Gert Klötzke
den andra halvan av per-
sonalen hur det går till att

laga mat i praktiken med
de nya blecken.

Andreas Forsström vi-
sar olika sorters plåtar,
bland annat en med ur-
gröpningar för pannkakor,
rösti eller ägg.

– Med det här kan man
steka 160 ägg samtidigt.
Det tar 1,5–2 minuter, för-
klarar han.

De gör omelett, steker
bacon, falukorv och kyck-
ling på några minuter och
personalen får smaka och
komma med frågor. I syn-
nerhet kycklingen vinner
uppskattning.

– Så saftig, hörs kom-
mentarer.

Så ska skolmaten bli bättre
Andreas Forsström från Finspångsföretaget Ipinium demonstrerade tillsammans med Gert Klötzke hur enkelt det är att steka bacon på de nya plåtarna.

Anna-Karin Lundberg smakade på Gert Klötzkes modernt
stekta falukorv. Nedan assisterar Monica Herzman.

Fakta/Kommunens kök
Varje dag lagar kommunens kök cirka 25000 portioner, varav
18000 är till skolor och förskolor.
Kommunen har 34 tillagningskök och 27 mottagningskök.
Mottagningsköken kokar egen potatis/ris/pasta och grön-
saker och får huvuddelen av maten levererad varm, färdig för
servering.
Söderportens kök lagar mat till 2000 personer varje dag.
Råvarukostnaden för en portion på mellanstadiet är 7,24 kro-
nor, på gymnasiet 8,69.
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