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Man lär så länge man lever och 
man lever så länge man lär.  
Hur kan det komma sig att en 

mogen oliv plockad direkt från trädet 
är beskheten själv, medan oljan från 
samma oliv efter att den pressats ger 
en omedelbar härlig smakupplevelse? 

När man pressar oliver får man ut 
både olja och vatten. Oljan är det man 
behåller, vattnet hälls ut. Eftersom 
smakämnet beska enbart finns löst i 
vattnet försvinner också det i press-
ningen.

Oliver och olivolja är en del av 
Frankrike. Så även vinäger. Och 
tryffel.

Här reder vi ut begreppen bak-
om de oftast ganska komplicera-
de processerna runt bland annat 
oliven. Och visst har vi väl funde-
rat lite till mans över hur något så 
beskt kan bli så gott och smakligt.

Konsten att göra oliver ätbara

I Frankrike kan man säga att tryffel är ”skogens guld”. En jättegod men dyr delikatess. 
Så där 3 000 till 5 000 kronor kilot  för de vanligaste. 

Att göra vinäger kräver sin tid. Och lagring där det handlar om reducering av innehållet 
som går från stor tunna till liten. 
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För att oliven ska bli ”ätbar” krävs en 
omständlig och tidskrävande process, 
avsedd att laka ur vattnet med de bitt-
ra smakämnena. Den måste först ligga 
i vatten tio dagar som ska bytas varje 
dag. Sedan ska den ligga i en lag av salt 
och vatten i fem dagar Följt av ytterli-
gare en lag av vitvinsvinäger och vatten 
i två dagar. Nu är bitterheten borta och 
det är dags att lägga in den i en lag till-
sammans med skivad vitlök och kvistar 
av timjan och/eller lite rosmarin, eller 
andra örtkryddor som till exempel hel, 
torkad eller krossad chili. Därefter gäl-
ler lagring på mörk plats i minst två må-
nader, helst tills nästa år, innan den äts. 
Ju längre den står, desto mer smak och 
mindre bitterhet får den. 

Extra jungfruolja 
Den första pressningen är så kallad  
huile d’olive vierge extra eller ”extra 
jungfruolja”. Den kallpressas vid max 
27 grader av färska oliver, högst ett 
dygn efter plockningen. Näst bäst är 
huile d’olive vierge eller ”jungfruolja” 

som är resultatet från en andra press-
ning av samma oliver som i den första. 
Kallpressningen ger en kemikaliefri 
produkt. Vierge extra är godast i maten 
och vierge duger gott till matlagning. 
Vierge extra är oftast i glasförpack-
ning medan vierge också förekommer 
i plastförpackning. 

Smaken på en olivolja beror främst på, 
som för alla fruktbaserade produkter, 
vilken sorts oliver som pressats. Plock-
ning för hand ger bäst resultat men är 
kostsamt. Alternativet är att slå ner 
oliverna med käppar på en presenning 
under träden. Att skörda med maskin är 
effektivast men ger flest kvistar och löv. 
För en liter olja krävs 6 kilo oliver eller 
3 600 stycken. 

Vinäger är samma som ättika 
Vinäger är en annan självklar produkt 
längs medelhavskusten tillsammans 
med olivolja. Vi förknippar kanske inte 
ättika med något man häller över färska 
salladen utan ser snarare ättika som ett 

användbart medel till städning, avkalk-
ning, inläggningar med mera. Men det 
vi svenskar kallar vinäger är en ättika. 

Vinaigre är det franska ordet och på 
italienska heter det Aceto. Ytterligare 
en språkförbistring; ordet vinäger kom-
mer från latinet ”surt vin”. Man kan 
också göra vinäger på alkoholen i andra 
fruktsafter som får jäsa eller fermente-
ra, till exempel äpple (cider), malt (öl). 
Och även dessa kallas vinäger. För att 
vara tydlig säger man ibland vinvinäger 
när den är baserad på vindruvor.

Den finaste vinvinägern anses vara bal-
samvinäger från italienska Modena, Ace-
to Balsamico Traditionale di Modena. 

Tillverkningsprocessen av balsamvinä-
ger är omständlig. Framställningen av 
”äkta” balsamvinäger från Modena star-
tar med att saften från några speciella 
lokala druvsorter under cirka ett dygn 
reduceras till mellan hälften och en 
tredjedel av den ursprungliga mängden 
genom kokning i speciella kopparkärl. 

Kokningen dödar all jäst som fanns na-
turligt i druvorna. Lagringen och en suc-
cessivt fortsatt reducering av druvsaften 
fortsätter därefter. Jäsningen, eller fer-
menteringen, startar genom det ”fröjäst” 
som finns kvar i tunnan från föregående 
druvsats, förstärkt med en speciell jäst-
kultur, en så kallad  vinägermoder. 

Process i många år 
Lagringen och reduceringen sker sedan 
i varma lokaler i stegvis mindre tun-
nor, alla öppna för luften, och därmed 
kan ättiksyrebakterierna komma till. 
Druvsaften minskar med ca 10 procent 
per år och minsta antal tunnor som nytt-
jas är tre. Fem anses optimalt. Tunnor-
nas minskas från 75 liter, till 36 liter, 26, 
15 och 12 liter. Då har den ursprungliga 
volymen på 75 liter reducerats till ca 1 li-
ter. Under tiden i tunnorna fermenterar 

vinet långsamt samtidigt som alkoholen 
omvandlads till ättika (vinäger) av ättik-
syrebakterierna. 

Men, och det bör inte förvåna någon, 
den mesta balsamvinäger vi handlar 
och konsumerar är ”förfalskad”. Det är 
svårt att hävda att det är rent fusk för 
de smakar oftast tillräckligt bra (kanske 
på grund av att man (jag) inte smakat 
på äkta balsamvinäger, vad jag vet) och 
för att priset är överkomligt. Det är of-

En oliv är inte bara en oliv. Det finns över 900 olika sorters olivträd och alla olivoljor har och får sin speciella smak 
beroende hur de tillreds och vilken sort av oliver som används.

tast vanlig ljus vinättika som sötats med 
ojäst druvmust, färgats med sockerku-
lör, konserveringsmedel och konsis-
tensgivare. En snygg etikett och lite fina 
formuleringar.

En svart klimp för 25 000 kr 
För många är tryffel den ädlaste av 
svampar och väl värd sin vikt i guld. Den 
kan kosta mellan tre och fem tusen kro-
nor per kilo och upp till 25 000 kronor 
för den allra finaste vita från Piemonte. 

Det är inte som med våra kantareller  
även om kantareller och tryffel båda 
får kolhydrater av trädrötter och förser 
trädet med vatten och mineraler, alltså 
lever i symbios med  trädet. För tryffel 
krävs ek eller hassel, allt i en viss växt- 
zon, med en jord som inte är alltför 
kompakt och med rätt PH-värde. 

En planta med tryffelimpregnerade 
rötter är visserligen inte dyr, cirka 150 
kronor men det tar 5-7 år innan den ger 
skörd. Efter 6 år kan man få 50 gram 
tryffel, efter 12 år cirka 80-100 gram.

Att hitta svampen, även där den är od-
lad, är inte helt enkelt. Eftersom tryffelns 
fruktkropp, växer cirka en decimeter un-
der jordytan krävs en tränad hund eller 
gris med fint luktsinne att finna den. 

Var lite picky 
Tryffeln skördas framför allt på hösten. 
Varje år är det en tryffelmarknad i Aups, 
ett gemytligt jippo som verkligen kan re-
kommenderas. När vi turister kommer 
släntrande lagom till lunch har restau-
rangerna varit där sedan tidig morgon 
för att plocka ut de bästa svamparna. 
Och det gäller att vara lite picky för att 
få valuta för pengarna.  

Frys in och skrapa efter hand 
Med det höga kilopriset vill man ha va-
luta för pengarna, kunna njuta så länge 
som möjligt, hushålla med godsakerna 
och inte nödgas sluka i sig allt på gång. 
Bäst är i så fall att frysa in svampen och 
skrapa av eller skiva så mycket man be-
höver vid varje tillfälle. Man äter hela 
svampen, den ska inte skalas. 

Sugen? Tips i så fall, plocka inte första 
bästa när du köper. För den till näsan 
och sniffa ordentligt och välj de med 
bäst och mest distinkt aromatisk doft.  
De som ser ”finast” ut, är mörka i köttet 
med vit marmorering. 

Borsta av all jord och skölj (måste då 
användas direkt). Undvik att hetta upp 
– då försvinner aromen. Och tillsätt 
tryffeln sist i matlagningen som för alla 
lättflyktiga arombaserade kryddor.


