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Syftet med resan
Syftet med resan var flera dels att besöka Alicia, den för Europa unika forskningsanläggning som
byggts upp strax utanför Manresa i Katalonien, dels att besöka en restaurangskola och se hur de
arbetar för att främja matkulturen i Katalonien. Ett ytterligare syfte var att se hur lokala
småproducenter arbetar i området, både med den huvudsakliga verksamheten och hur de skapar en
helhet genom att koppla samman sin verksamhet, produktion och försäljning med turistnäringen.
Vi tror att allt detta kan ge oss inspiration och goda idéer att ta med oss hem till vår verksamhet i
projektet.
Resan beskrivs utifrån dagboksform där de olika besöken läggs in i kronologisk ordning:

Dag1, resdag:
Vi lämnade Bollnäs på förmiddagen, via Arlanda påbörjade vi vår resa mot Katalonien. För att få ut så
mycket som möjligt av resan utnyttjades restiden till förberedelser inför våra inplanerade besök.
Vi landade när mörkret lagt sig över Barcelona, sedan blev det ca en timmes bilfärd till Manresa och
hotell Mon som skulle bli vår bas under våra dagar i Katalonien. Efter en sen middag, en krämig pasta
med studsiga bläckfiskbitar och ett glas Katalanskt vin, blev det information om upplägget för resan
och speciellt för morgonens aktiviteter innan vi avslutade den första dagen vid midnatt.

Dag2
Frukosten, snarlik vår egen frukost men med Katalanska delikatesser, flera ostar och olika
charkprodukter, smakade bra. Därefter en kort promenad till forskningscentret Alicia som ligger på
samma område som hotellet.

Alícia
Alicia står för ”ALImentació i cièn CIA”, vilket betyder Livsmedel och Vetenskap. Detta
forskningscenter för matlagning med samhällsnytta, är öppet för alla och det främsta målet är att
främja goda matvanor. Projektet är unikt i Europa men ett liknande är under uppbyggnad i Sant
Sebastian i Baskien.

Skylt vid entrén till Alicia
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Bakgrund
Anläggningen ligger i Manresa utanför Barcelona och har kostat 60 miljoner euro att bygga (då ingår
renoveringen av ett kloster från 1100-talet som ligger inom området). Katalanska presidentämbetet
och Manresas största bank och väldigt många sponsorer har finansierat bygget. Centret drivs av en
stiftelse, bildad av regionen Katalonien och Caxia Manresa, som har en tillsynsmyndighet ledd av
Ferran Adriá och hans medhjälpare kardiologen Valenti Fuster.
Verksamheten drivs affärsmässigt, dvs. intressenter kommer med önskemål/beställningar och
betalar för all den service de får. Kunderna består till stor del av kliniker med olika inriktningar såsom
diabetes, cancer och äldrevård. Idag finansieras 50% av stiftelsen och 50% av banken.

Verksamheten
Centret arbetar med tekniska innovationer inom matlagning och sprider information om jordbruksoch livsmedels produktion och gastronomi. Deras verksamhet bedrivs på ett tvärvetenskapligt sätt
där forskare från olika områden samarbetar för att skapa nya och innovativa sätt att lösa problem
och utveckla gastronomin. Man fokuserar på tillämpad forskning, all verksamhet baseras alltid på
samhällsnytta, det måste komma någon till gagn i slutändan. Utbildning ingår också som en viktig del
i verksamheten. Ett aktuellt projekt var att inreda en buss med olika typer av informationsmaterial
som ska användas till att sprida kunskap om centret i hela landet ”Alicia i hela Spanien”.

Barnverksamhet
Det finns verksamhet för barn i alla åldrar, hittills har tusentals barn från 43 Katalanska skolor i åldern
tre till nio år deltagit i centrets verksamhet och fått lära sig hur en bra frukost eller ett bra mellanmål
ska se ut och vad man mår bra av att äta till middag. Det finns flera mobila verksamhetsboxar med
material med inriktning på olika verksamhet och åldrar, bara att rulla fram och använda vid behov.

Mobila verksamhetsboxar

Liksom hos oss föredrar många skolbarn i Katalonien att sova lite längre på morgonen och hoppar
därför över frukosten vilket leder till sämre skolresultat. Ett annat problem är att lära tonåringarna
laga snabbmat utan att det blir skräpmat. Genom utbildning hoppas man kunna påverka barnens och
ungdomarnas matvanor.
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Centret jobbar också med utvärderingar av lokaler som används som matsalar både i skolor och på
sjukhus.

Workshops
Här erbjuds olika workshops för både professionella och studenter. Vid vårt besök hade de ett
samarbete med Holland.

Toni Massanés, generaldirektör för Alicia och tidigare kock berättar om verksamheten

Utbildning
Alicia samarbetar med olika universitet och erbjuder utbildning från tre månader till ett år för
studenterna, då ingår även boende och mat. Utbildningen är på engelska och upplägget är beroende
av vilka deltagarna är och deras förkunskaper. Denna utbildning är enligt vår guide mycket populär.
Resultaten från utbildningen kommer också stiftelsen tillgodo, det är ett ömsesidigt utbyte. Alicia
lockar många olika yrkesgrupper. Det är både kockar och vetenskapligt intresserade plus många
andra grupper som är intresserade av verksamheten i någon form som kommer hit.

Verksamhet pågår ständigt

Forskning
Vid centret bedrivs forskning om dieter för olika sjukdomar som diabetes, cancer och äldrevård.
Behovet inom äldrevården är stort eftersom många äldre går ner i vikt därför att maten de serveras
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inte smakar något och är oaptitligt upplagd vilket leder till att de tappar matlusten. Genom att ta
fram t.ex. nya typer av konsistenser som är lätta att äta och ser aptitliga ut kan matlusten påverkas
positivt.
De arbetar mycket med diabetesforskning och omfattar en särskild matinriktad mottagning, Hôspital
Clínic, där läkare och patienter möts, även anhöriga erbjuds att delta i verksamheten.
Centret fokuserar också på problem med övervik, vilket även i Spanien är ett stort problem. Här har
man tagit fram olika tekniker för att t ex. få fram gelatin, skum och liknande som ökar volymen på
rätterna och därigenom ger intryck av vara betydligt mer än den i verkligheten är. Anorexi och Bulimi
behandling erbjuds även vid centret av anställd psykolog.

Avdelningschef Pere Catells demonstrerar och erbjuder smakprovning av produkter

Vi fick smaka på en olivoljeprodukt som var av en kaviarliknande konsistens, små kulor med olja, lätta
att servera och mycket dekorativa. Vi provade även koncentrat av olika smakämnen, dessa fungerar
utmärkt som ersättning i mat när någon inte tål den aktuella ingrediensen.
Alicia har ett utbrett samarbete med läkare och sjukhus för att hitta lösningar på olika
frågeställningar. En av de senaste frågorna man arbetar med rör PKU, dvs. de som inte kan äta
protein. Att hitta aptitliga och nyttiga rätter för denna grupp är en stor utmaning då protein ingår i de
flesta maträtter idag.

Köksträdgård
Till området hör tre stora köksträdgårdar på totalt 2000m2 av vilka en är ägnad utrotningshotade
växter.

Olivträd
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Informationsspridning
Det finns en avdelning som arbetar med att omsätta erfarenheterna och forskningsresultaten till
texter som även gemene man kan läsa och förstå. Här skrivs broschyrer, kokböcker, näringslära,
menyförslag och pressmeddelanden. Vid vårt besök pågick en TV-inspelning med en av områdets
mest kända kockar.

TV-inspelning med ”kändiskock”

Personal
För att driva verksamheten behövs en stor stab av anställda, 13 personer är fast anställda vid centret.
Medhjälparna består av forskare, kockar, livsmedelstekniker, näringsfysiologer, kemister,
gastronomer, agronomer, antropologer, läkare, IT-specialister, designers m.fl.

Alicias logga

/besöket vid Alicia sammanfattat av Ann-Kristin Forsberg
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Escola d’ Hoteleria Joviat, hotell och restaurangskolan i Manresa

Fakta:
 Uppbyggnad:
Skolan startades 1960 av grundaren Jordi Vilaseca d.ä.
 Antal elever:
300 elever
 Antal lärare:
43 lärare
 Inriktningar på kurser och utbildningar:
Köksinriktning- kock och konditor, servering och vinkunskap samt hotell.
 Nivå, längd, vidareutbildning:
Sammanlagt 3 år, två år kök och servering samt ett år val av inriktning. Fanns även
möjlighet att läsa ett fjärde år för att bli konditor.
 Krav på lokaler/kök/utrustning:
Höga krav, tanken är att skolan ska verka så nära verkligheten som möjligt och förbereda
eleverna på bästa möjliga sätt.
 Krav på hygien:
Höga krav på hygien. Eleverna är inte välkomna i köket om de är orakade, ej tagit bort
piercings etc.
 Samarbete med producenter och restauranger:
Skolan har utvecklat ett samarbete med lokala producenter som levererar varor direkt till
skolan. Detta samarbete kallas ”Zero kilometers”- noll kilometer och går ut på att man
ska ha så korta transporter som möjligt från producent till kök för att förbättra miljön och
förbättra råvarornas kvalité.
 Synen på kvalité:
Mycket hög syn på kvalité av både utbildning, det som tillagas samt hur det serveras.
Alla som undervisar på skolan måste ha genomgått sin grundutbildning på Joviat. Detta
för att bevara och behålla en jämn kvalité och stolthet för skolan och yrket.
 Framtid och utveckling:
Skolan håller starkt på traditioner och satsar samtidigt på utveckling. Till exempel får
eleverna från och med i år lära sig språktermer på engelska och franska av kockar från
England och Frankrike för att eleverna ska vara förberedda att kunna jobba
internationellt. Även skolans språklärare deltar i undervisningen direkt i köket istället för i
klassrummet. För att eleverna bland annat ska lära sig beskriva mat inför publik ingår
också ämnet Drama som en del i utbildningen.
 Projekt/Forskning:
Skolan har ett nära samarbete med forskningscentret Alicia som jobbar med att lära ut
hälsosamma matvanor samt forskar kring olika delar kring mat och specialkost.
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Beskrivning:
Skolan är uppbyggd så att eleverna lär sig i en så reell miljö som möjligt. Det finns tre restauranger i
olika nivåer på skolan där eleverna dagligen jobbar själva och servar både andra elever och
privatgäster som kan boka bord i skolans restauranger. De jobbar fem dagar i veckan praktiskt i köket
och har en dag teori. Eftersom de ”arbetar” i köket och följer den rutin som är bruklig i en vanlig
restaurang, därför blir det ofta långa dagar för eleverna.
De har även 400 timmar praktik ute på ”riktig” restaurang.
Skolan har en mycket hög nivå och man lär eleverna yrkesstolthet från första dagen. Alla elever får
ett knivset som är deras eget genom hela utbildningen som de ansvarar för. Alla professionella
kockar har sina egna knivar, deras verktyg, och det visar återigen på att skolan vill förbereda eleverna
hur det är i verkligheten.

Varje elev har sitt eget knivset

Utbildningen är uppbyggd på sammanlagt tre år med möjlighet att välja till ett fjärde år. Första två
åren inkluderar både kök och service, tredje året kan man välja inriktning och fjärde året kan man
specialisera sig på desserter och bli konditor.
Den första restaurangen är skolans matsal där eleverna som går första året lagar och serverar all mat
själva för 300 elever samt även ett antal dagisbarn dagligen.

Elever vid skolan i elevrestaurangen

Andra restaurangen är en lunchrestaurang för allmänheten där maten serveras på buffé. Där
ansvarar första- och andraårs eleverna för både förberedelser och service i restaurangen. Kockarna
får stå med ute på buffén och servera gästerna och träna hur man agerar.

8

Elever vid skolan i buffétrestaurangen

För att kunna skilja de olika årskullarna åt har man olika knappar på sina kockjackor.
Förstaårseleverna har vita knappar, andraårseleverna har röda, tredjeårseleverna har gröna och
fjärdeårseleverna har svarta.
Lärarna finns hela tiden med och handleder arbetet samt uppmärksammar och tar noteringar om hur
eleverna agerar och sköter sina sysslor. Kommer man t. ex orakad eller i otvättad uniform är man inte
välkommen i köket utan då får man stå i disken den dagen.
Köket är uppdelat i sektioner som är numrerade beroende på vilken funktion det fyller som till
exempel varmkök, kallkök och á la carte. I kallköket förbereder man sallader och kallskuret, köket
håller en genomgående temperatur på 18-20 grader. Det finns även anställd personal i köket som
sköter enklare sysslor tillsammans med eleverna på de lägre nivåerna. Disk är bland annat en sådan
station.
Hjärtat i köket är två stora marmorbord som står placerade mitt i lokalen. Dessa används både för
förberedelser, vid bakning samt även för gäster att äta så kallat ” chef´s table” – kockens bord. Det
här är en vanlig företeelse internationellt och mycket populärt bland gästerna.
Varmköket som tar hand om både á la carte och även rätter till buffén är andra och tredjeårselever
och här jobbar man med traditionella och internationella maträtter.

Elever i varmköket

Varmköket har även en högre nivå som har hand om á la carte restaurangen och vinkällaren. Här är
det ca 5 elever i taget som går tredje året som tar hand om köket och man lagar rätter på hög
internationell nivå. Eleverna får även språkträning direkt i köket. I restaurangen sköter eleverna
allting själva endast med lätt handledning av lärare. Här ska eleverna som går tredje året klara av att
fylla en Matriê ´d Hotel´s funktion. Ska ha bra vinkunskap och kunna beskriva smaker för gästerna. På
den här nivån lär sig eleverna mycket och smaker och hur man beskriver smaker samt vin och mat i
kombination.
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á la carte restaurangen

När det är bord bokat i restaurangen med ”vanliga” gäster dukas även bord upp där elever får sitta
med och uppleva ”den andra sidan” att verkligen sitta med som gäst. De ska även under måltiden
beskriva upplevelse och smaker som de sedan får redovisa för sina klasskamrater.
Eleverna sköter även mottagningen av leveranser där alla varor tas emot och kontrolleras. Skolan
arbetar tillsammans med lokala producenter och har från och med i år infört noll kilometer policy
vilket betyder att så många varor som möjligt ska fraktas så kort sträcka som möjligt. De använder sig
i mycket stor utsträckning av lokala producenter som finns i närområdet kring Manresa och levererar
sina varor direkt till skolan.
/besöket vid skolan sammanfattat av Bitti Alvin Lehmann

ABADAL- vingård
Vägen till Abadal kantades av mindre vinstocksfält. Abadal är en vinproducent som har ett stort värde
historiskt då all utrustning och tunnor finns kvar på gården.

ABADAL vingård

Vi fick en historisk rundvandring och fick se hur vin producerades för över 200 år sedan, sen fick vi
även se hur dagens vinproduktion fungerar.
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Gammal druvpress

Skörden var inne tidigt i år och därför var det väldigt lugnt och fridfullt på gården. Vinodlingarna var
små och man försökte hitta olika karaktärer från de olika fälten. T.ex. så odlade man fruktträd runt
vissa fält för att få en speciell karaktär på druvan. Man hade många olika druvsorter och vinmakaren
arbetade med att hitta de perfekta kombinationerna.

Två av gårdens vinsorter

Vi fick avslutningsvis avsluta besöket med en vinprovning med ost och charkprodukter.
/besöket vid ABADAL sammanfattat av Anette Jonsäll

Efter en händelserik dag avslutade vi med en gemensam samling och sammanfattning av dagen och
därefter middag bestående av en mör och saftig entrecote med krispig sallad.
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Dag 3
Tidig morgonpromenad runt klostret i ett dimmigt landskap, sedan frukost och den sista dagen fylld
med aktiviteter startar.

Klostret i morgondimma

ELS CASALS
Restaurang (med en stjärna i Guide Michelin) och hotell, tyvärr stängt måndagar och tisdagar så
besöket blev bara ett snabbt stopp vid lokalerna. Anläggningen ingår i ett helhetskoncept
tillsammans med en ytterligare restaurang i Barcelona, LA ROVIRA och gården där vi gör vårt nästa
stopp där allt kött till restaurangerna produceras, men vägen till gården var inte den lättaste…

Vilse i Katalonien
På vår resa till gården CAL ROVIRA blev vi osäkra på vägen ute på den Katalanska landsbygden.
Lennarth vår chaufför och guide svängde upp till en gård för att fråga om vägen, där fanns dock bara
en massa djur ute på gården, inte en människa syntes till. Vi åkte vidare till nästa gård, där dök det
efter en liten stund upp en gammal man i ett fönster.

Våra vägvisare

Efter ytterligare en stund kom en annan man ut och Lennarth försökte fråga om vägen, mannen
pratade dock bara Katalanska, men Lennarth försökte genom att peka på en karta fråga hur vi skulle
åka vidare för att ta oss till den gård vi var på väg till. Mannen började peka och pratade oavbrutet på
Katalanska, efter ytterligare en stund anslöt hans fru, som också började prata om än mer intensivt
än sin man, hon pekade också, dock inte riktigt åt samma håll som mannen. Lite förvirrande, men till
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slut hoppar mannen in i sin bil och visar att vi ska åka efter honom i vår bil. Han för oss ut till den
stora vägen och visar därifrån hur vi ska åka.
Detta blir en episod som nog förmodligen både vi och familjen på gården kommer att minnas med ett
leende lång tid framöver. Kontenta: det går utmärkt att förstå varandra även om man inte talar
samma språk, vilket vi skulle få ytterligare bevis på senare under dagen.

CAL ROVIRA
Vi styrde så upp mot Berga till PrePyrennerena, där lanskapet förändrades och likande våra
fjälltrakter. I dessa trakter luktar det gris då och då eftersom det finns mkt grisproduktion i trakterna.
Vi fick möta familjen Rovira som drev en gård Cal Rovira. Gården producerade både kött och
grönsaker. Man hade både grisproduktion, nötproduktion och hönsproduktion. Grisproduktionen var
av äldre slaget där suggorna är fixerade, så kultingarna inte hamnar i kläm. De hade också en viss
grisras med en blandning av Duroc och Iberian som föddes upp i ”lösdrift”, som man gjorde en fin
skinka av.

Svin-, kyckling- och nötkötts produktion på gården

Man hade totalt 60 suggor och totalt ca 450 grisar med alla kultingar. Nötproduktionen bedrevs
däremot på ett helt annat sätt där korna gick med sina kalvar i skogen tills de var 5 månader. Sedan
hämtade man hem dem till gården där de gick ytterligare 4 månader innan de slaktades, man hade ca
100 kor. Familjen hade även värphöns och hönor som var köttdjur (brolier) där de tog bort hönornas
livmoder, vilket gör att de sätter mer muskler och blir rundare. De hade även en helt nybyggt slakteri
och charkproduktion på gården.

Gårdens slakteri
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Familjen drev också en restaurang Els Casals samt en restaurang i Barcelona, SAGÀS, dit de
levererade både kött och grönsaker. Grönsaker som de odlade var bland annat tomater, bondbönor,
sallad, kål, pepparfrukter, kryddor, sallad m.m. Besöket var mycket intressant då de har ett
helhetskoncept som är intressant med råvaruproduktion, förädling, restauranger och boende.
/besöket vid Cal Rovira sammanfattat av Anette Jonsäll

Lunch på Katalansk vägkrog
Det blev dags för lunch och Lennarth tog oss med på en typisk Katalansk vägkrog, HOSTEL DEL CAMP.
Här serverades en ”4-rätters dagens” som inklusive bröd och dryck, vin för de som så önskar för ca 80
svenska kronor. Dessutom fanns 3 olika alternativ på var och en av de ingående rätterna i menyn.
Maten var helt ok, vissa rätter till och med över förväntan. Efter lunchen gick resan vidare mot ett
litet mejeri.

Mejeriet la Pastora dÓló
Vi kom fram till en liten by där ett mejeri låg mitt bland husen. Vi fick träffa ägaren som berättade att
han hade börjat för 34 år sedan med fyra getter som så småningom hade blivit 60 getter. Hans
tillverkning av ost hade han fått inspiration till efter en resa till Frankrike. Då fanns de bara två olika
typer av ostar i Katalonien, en rundost och en färskost. Han började producera ”franska ostar” men
hade svårt att få dem sålda, så han kontaktade en rad olika delikatessbutiker i Barcelona och
presenterade sina produkter, de nappad och på den vägen är det.

Mejeriets ägare

Idag har han ingen egen mjölk utan köper in get, ko och fårmjölk från närområdet som de hämtar
med egen kylbil. De har inga lager utan producerar bara det som är beställt för dagen.
Totalt har de 60 produkter ostar med olika kryddning och lagring samt yoghurt med olika smaker
m.m. Det fanns inga tillsatser i produkterna. Att ha 60 produkter tyckte han var roligt men inte så
ekonomiskt då han måste betala för provtagning för varje produkt.
Vi fick se en förpackningsmaskin som han kunde ställa in efter olika typer av produkter.
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Förpackningsmaskin

Myndigheterna kom och tog proven en gång per månad. Sedan tog han egna prover 1-2 ggr/vecka
som han skickade iväg på analys.

Några av mejeriets 60 produkter

Produkterna transporterades med egen bil till Barcelona, där ca 80 % av produkterna såldes.
Här fick vi också ytterligare bevis på att vi kan förstå varandra utan ett gemensamt språk, personalen
pratade bara katalanska, vi pratade engelska då vi hade en tolk som skulle översätta till engelska,
men hon kunde inte översätta svaren på våra frågor eftersom det var många fackuttryck. Trots detta
kunde vi få svar ändå med hjälp av ”teckenspråk” och demonstrationer.
/besöket på mejeriet sammanfattat av Anette Jonsäll

Rundvandring i Manresa
Vi togs om hand av våra guider för kvällen Silivia Montraveta och Montserrat Abelaria, två lärare från
Hotell och restaurangskolan. De tog oss med på en rundvandring i Manresa där vi besökte en rad
Katalanska matbutiker, som ofta ligger vägg i vägg med vanliga snabbköp och varuhus. Här tycks
finnas utrymme för båda typer av butiker.
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En av butikerna vi besökte

Mjölkbutiken
Här gjorde vi ett lite längre besök. Ägaren till den här butiken var fristående men sålde endast
mejeriprodukter från en leverantör, en familj som också hade två egna butiker i Barcelona.
Vi fick provsmaka olika produkter och se hur de arbetade med att ha detaljerade specifikationer för
varje produkt. T.ex. så ingick processen, teknisk data, mikrobiologiska analyser, näringsinnehåll,
sensorisk beskrivning m.m.

En affär bara för mejeriprodukter
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Bageributiken
Butiken liknade våra egna konditorier men dessutom med mer konfektyr och vinförsäljning.

Bakverk, viner och konfektyr till försäljning

Charkbutik
En butik fylld av Katalanska delikatesser, mängder med rökta och lufttorkade produkter.

Ett kort besök i en typisk charkbutik i Katalonien.

Vinshopen
Våra guider i Manresa tog oss sedan med till en vin och sprit shop, där vi fick en guidad tur bland
annat i det som en gång i tiden var ett bankvalv, där förvaras idag de dyraste vinerna. Vi bjöds även
på en liten vinprovning, där vi fick smaka på ett lokalt rött och ett lokalt vitt vin, till det serverades
lufttorkad skinka och korv samt hårdost av getmjölk.
Det blev en trevlig avslutning på vårt besök i Manresa innan vi åkte tillbaka till hotellet för en sen
middag och sammanfattning av två intensiva dagar i Katalonien.
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Dag 4, resdag
Tidig frukost, sen resa in till Barcelona och flyget hem till Arlanda.

Utvärdering och resultat
En intensiv och mycket givande resa. Vi vill rikta ett stort tack till Lennarth Rosén som varit vår guide
och dörröppnare på plats i Katalonien. Utan hans unika kontaktnät hade denna resa varit omöjlig att
genomföra. Ett tack även till hans fru Inger som även hon bistått oss under resan.
Vi har fått se både hur produktion och försäljning sker, hur man arbetar med ett helhetstänk där
även turismen ingår som en del. Vi har också fått en inblick i både utbildningen och den disciplin som
råder inom restaurangskolan Escola Jovilat, vilken leder till en professionalism och yrkesstolthet som
eleverna bär med sig vidare ut i sin yrkeskarriär.
Besöket på forskningscentret Alicia visade också på många goda exempel på hur det är möjligt att
arbeta gränsöverskridande mellan forskning och gastronomi mot gemensamma mål. Vi diskuterade
även möjligheter till ett fortsatt samarbete både med Alicia och Escola Joviat.
Vi har för avsikt att utifrån våra erfarenheter utarbeta en inspirationsresa till området där vi kan
erbjuda våra småproducenter både inspiration och utbildning.
Vi som genomförde resan 23 – 26 oktober 2011 var:
Anette Jonsäll, Bitti Alvin Lehmann och Ann-Kristin Forsberg

FoU center för Livsmedel

Katalansk gård
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