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GUIDE RAW FOOD

RÅKOST
I NY TAPPNING
Intresset för så kallad Raw food – alltså vegansk mat som tillagats på max 42 grader –
ökar. Nu poppar det upp ställen som helt eller delvis lagar mat enligt det hälsotrendiga
begreppet. SvD Magasinet har spanat in de nya råkostställena.
Text och foto HANNA DUNÉR

STHLM RAW

KOLONI

Det började med att Maria
Carlsson varit på en resa till Bali,
där raw food är stort. Hon blev
så inspirerad att hon ville starta
ett kafé med raw food-fika
hemma i Stockholm, som
alternativ till alla ställen med
stenugnsbakade kanelbullar och
sötsliskiga toscakakor.
Några pengar att finansiera
sitt drömfik hade hon inte. Men
via instagram och ett gemensamt
intresse för raw food, kom hon
i kontakt med Martina Olasdotter
Asplund. Genom crowdfunding
fick dom ihop 350 000 kronor på
fem dagar, till att starta sitt kafé
Sthlm Raw. Portarna öppnades
en månad före jul.
– Det har varit fullt sedan
start. Helt fantastiskt, först kom
de flesta in för fikat, men nu har
det spridit sig att vi även har
lunch. Sedan vi öppnade efter jul
har vi även haft fullt varje lunch,
säger Maria Carlsson.
Fokus är tårtor och bakverk, kallpressade juicer och
smoothies. Men ett mindre
lunchutbud finns också. Vad
som serveras varierar från dag
till dag. Tårtor, bullar, kakor och
bollar. En favorit som ofta efterfrågas är passionsfruktfudge, en
annan är lakritsboll med svartpeppar och anis. Ett experiment
för just denna dag är en Bountygrotta, som en hallongrotta fast
med kokos och choklad.

Koloni, som sedan flera år
har en restaurang i SaltsjöDuvnäs, öppnade i oktober
ett lunchhak på Biblioteksgatan. Koloni beskriver sig
som ett ställe med ”hälsosam
supermat”. Det är inte
absolut raw food, men både
gluten-, socker- och laktosfria
bakverk finns, såväl som
kallpressade juicer, råsaft
som smoothies på fikamenyn.
Flera av bakverken, som
dagens morotskaka, chokladtårtan och blåbärscheesecaken, är tillverkade enligt
raw food-principen. En av

FAKTA

Vad är raw food?
Raw food, eller råkost är ekologiskt, veganskt, glutenfritt och
fritt från raffinerat socker och
definieras främst som råvaror
som inte har hettats upp till över
42 grader. Detta gör att näringen
i maten bevaras. Kosten är bland
annat baserad på frukter, grönsaker, frön, nötter, alger och oljor.
Så kallade superfoods är råvaror
och produkter med en naturligt
hög näringstäthet och förhållandevis lågt energiinnehåll.
Källa: Renée Voltaire,
Erica Palmcrantz

– När man väl har börjat äta
raw food-bakverk finns det ingen
anledning att äta vanliga bullar.
Det är så gott och fräscht, och du
slipper de där snabba topparna
och dalarna som du får av vanligt socker, säger Maria Carlsson.
Hon säger att Sthlm Raw är
ett av två renodlade raw foodställen i Stockholm. Än så länge.
Men hon har hört från både
gäster och kolleger att fler ställen
är på gång att öppna. Det ökade
intresset för raw food tror hon
kommer av att folk vill vara mer
hälsosamma, men också för att
maten är vacker och inbjudande.
Långholmsgatan 11
Öppet tisdag–lördag

kunderna i dagens lunchkö
ställer nyfiket frågor om
maten, och vilken smoothie
som är godast. En annan
välkomnar det nyttiga
inslaget till kvarteret.
Till lunch serveras
sallader och wraps i fina
papplådor, alltid med råkostbas, men också med fisk eller
kyckling. Salladerna presenteras som ”skålar”, och varje
dag finns en raw food-special
på menyn. Rätterna utvecklas
av Kolonis egen raw foodkock.

Biblioteksgatan 5
Öppet måndag–söndag
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SALLY VOLTAIRE
& SYSTRAR
Klockan tolv en vardag är
Voltaire i PUB-huset smockat
med folk. Kön ringlar sig från
disken framför det öppna köket
där färgsprakande tallrikar och
skålar med grönsaksbaserad,
ibland raw food-mat, slussas ut
till hungriga gäster.
Maten utgår från det vegetariska och är ekologisk, men inte
renodlat raw. Här finns även
animaliska alternativ med lax och
räkor. Bland de kalla raw foodrätterna erbjuds för dagen
vegansallad med avocado, hummus och rostade hasselnötter
eller raw food-sallad ”Phad thai”
eller zuccinipasta, med tomat och
pesto, samt smoothies och färskpressad juice.
Kaffe och bakverk har en egen
servering, och vanligtvis är flera
tårtor bakade på raw food-vis,
men just i dag får gästerna nöja
sig med raw food-bollar.
Luncherna ligger från 95
kronor och uppåt. I priset ingår
renat vatten, röror och egenbakat knäckebröd.
PUB-huset, Hötorget (Flyttar
den 25/2 till Åhléns City
på Drottninggatan).
Öppet måndag–söndag

MATAPOTEKET
Här bjuds tapasupplägg med
smårätter på raw food, som
kombineras med dito bakverk
och tårtor. Man kan räkna med
två–tre val beroende på hur
hungrig man är. Priset landar
på mellan 70 och 100 kronor för
en lunch. Vanligtvis finns ett
luncherbjudande, i dag bestående av en valfri tapas med en stor
sallad.
– Det blir mycket näring per
kalori, det är det bästa du kan
äta om du frågar mig, säger
Frida Nilsson som står bakom
disken i dag. Hon är syster till
Maria Troive Lindell, en av
Matapotekets grundare.

YOGA YAMA
Restaurang Yoga Yama, som
ligger i anslutning till yogastudion med samma namn på
Östermalm, jobbar i mesta
möjliga mån med ekologiska,
närproducerade och säsongsbaserade råvaror. All mat lagas
från grunden och har sin bas
i ayruvedisk matfilosofi, raw
food och superfoods.
Varje dag serveras en raw
food-lunch, i dag en sallad med
grönsaker och raw food-bollar
på cashew, solrosfrön och örter.
Till det kommer hembakat
knäckebröd på linfrö. Råvarorna
varierar efter säsong, och kocken Guillaume Deplancks humör.

Oftast är tre av rätterna på
menyn vegan, och det flexibla
köket kan lösa det mesta som
laktosfria alternativ. Gluten
använder man sällan.
– Vi serverar så mycket eko,
närproducerat och säsongsanpassat vi kan. Vi har två–tre veganrätter och 99 procent av våra bakverk är raw food, säger restaurangchef Klara Lindahl Nordh.
Till frukost fylls den mjukt
belysta matsalen av yogisar, som
varit och tränat, men till lunch
är majoriteten av gästerna
människor som jobbar runt
Östermalms torg.
Jungfrugatan 8
Öppet måndag–söndag

Raw food är kärnan i hela
Matapotekets filosofi, men det
finns undantag som te, kaffe och
vårrullar som omsluts med rispapper.
– Man kan säga att vi har 99
procent raw food, säger Erica
Westerberg, Matapotekets egen
raw food-bagare.
Liksom på Sthlm Raw styrs
menyn av vad som finns tillgängligt, och vad som känns inspirerande. Populärast på lunchmenyn är sådant som är mest
likt vanlig mat, som rödbetsburgare, falafel och minipizza.
Mer vågade alternativ är lantpaté med fikonsås eller havs
pinne med tartarsås. Här finns
sittplatser för cirka 25 vuxna,

och ett barnrum där de små
kan krypa in och leka. Mellan
15 och 19 fylls kylväggen med
matlådor till dem som vill köpa
med hem.
Bondegatan 6
Öppet måndag–lördag

