Smaka
Hälsingeostkaka!

Vad är
hälsingeostkaka?
Mjölkmaten är en stor del av Hälsinglands kulinariska historia. En
alldeles speciell plats har Hälsingeostkakan vars recept skiljer sig
lite beroende på var i Hälsingland du befinner dig.

Idag äts Hälsingeostkakan traditionellt som
en efterrätt där den värms i grädde och serveras med saftsås, sylt eller färska bär med
vispad grädde. I det gamla bondesamhället
kalasades det rejält på Hälsingegårdarna
och maten tillagades av en ”Kalaskokerska”
(dåtidens stjärnkock).

Hälsingeostkaka innehåller alltid mjölk och ostlöpe. Sen varierar de
lokala recepten där det ibland tillsätts mjöl eller ägg i ostmassan.
Ostmassan gräddas sedan i ugnen och man häller av vassle under
gräddningen. I de mer rika bygderna såsom Järvsö och Forsa hade
människor råd att smaksätta ostkakan med saffran.

Kalaskokerskan gjorde Hälsingeostkakan
från sitt eget hemliga recept och den hade
en självklar plats under hela måltidsordningen. Den fanns med som välkomsträtt,
på smörgåsbordet, till middagen och som
efterrätt. Det var tillbehören som förändrades, Hälsingeostkakan bestod.

I Järvsötrakten penslas ostkakan med saffran för att få en extra
gyllene färg och i Forsa lägger man i saffranet i ostmassan innan
den gräddas i ugnen.

Servering:

Hur Hälsingarna vill ha sin ostkaka, vad som är ”rätt” är föremål för
stora diskussioner. Det är ofta ”gnerskets” (gnissel) vara eller icke
vara som lockar fram starka åsikter hos Hälsingarna. ”Gnersk” är ett
hälsingskt uttryck som återger en viss konsistens på Hälsingeostkakan – mjuk ostkaka ger mindre ”gnersk” och den hårdare konsistensen ger mer.

Skiva hälsingeostkakan i en centimeter
tjocka skivor. Lägg dem omlott i en smord
ugnsfast form. Häll på lite grädde över
skivorna och värm i ca 225 gr tills den blir
genomvarm. (ca 20 min)
Traditionellt serveras ostkakan med hemmagjord saftsås, ibland med mandelspån i, och
vispad grädde.
I saftsåsen kan man också tillsätta skivade
färska jordgubbar. Mixade jordgubbar med
lite socker är också gott till. Eller servera den
med valfri sylt och grädde.
Knaprig rostad mandel som strös ovanpå
passar även det bra till den mjuka ostkakan.

”Hälsingeostkakan är ett kulturarv.
Jag är stolt över att jag kan föra det vidare
i mitt företag.”
Johanna Hildingsson
Forsa Gårdsmejeri
Foto: Svart Pist Publishing
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Allt man behöver för
att göra en bra ostkaka
är bra mjölk och tid.
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Skillnaderna mellan småländsk ostkaka och
den från hälsingland är många.
Den småländska varianten innhåller
sötmandel och bittermandel och är grynig.
Hälsingeostkakan är helt slät.
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Ät hälsingeostkaka
i världsarvsmiljö
Helgen den 28 och 29 maj har du chansen
att äta Hälsingeostkaka i dess rätta miljö,
på en Hälsingegård.
Gå in på www.halsingegardar.se för mer
information om vilka Hälsingegårdar som
serverar ostkaka och vilka andra upplevelser
du kan ta del av.

Besök en Hälsingegård i sommar,
Sveriges senaste världsarv!

Erik-Anders, Hälsingegård
i Asta, Söderala, Foto: Elsa Röing

Mat & dryck från Hälsingland och
Gästrikland hittar du på www.matvarden.s
Föreningen MatVärden arbetar för att du som bor i
Gävleborg eller besöker vår region ska kunna ta del av
den mat och dryck som produceras här. Vi arbetar för
att livsmedelsproduktionen i vår region ska öka i både
volym och kvalitet.
På matvarden.se hittar du var du kan handla, uppleva och
äta mat som är producerad i Gävleborgs län.
Du hittar oss också på face book.
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Föreningen Matvärden bjuder
in till tävlingen
”Årets Hälsingeostkaka 2016”
Syftet med tävlingen är förutom att avgöra vem
som gör den godaste ostkakan, att lyfta ostkakans
historia och att få ta del av det rika utbud och
matarv som finns i gårdarna genom generationer
av kunskap samt att sätta Hälsingeostkakan på
Sverigekartan.
Alla är välkomna att tävla, både professionella
och amatörer.

Tävlingsdag:
Söndagen den 29 maj
Tävlingen görs i samband med Hälsingegårdarnas
Dag, helgen den 28-29 maj på världsarvsgården Erik
Anders i Asta, Söderala, strax utanför Söderhamn.

Anmälan

görs till tävlingsledaren
Hélène Westelius på info@helenesvinomat.se
eller på telefon: 073-744 09 20

På www.matvarden.se
hittar du var du kan handla,
uppleva och äta mat som
är producerad i Gävleborgs
län. Du hittar oss också
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