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Takk til alle dere som ikke vil godta 
kompromisser. Dere som tør å gjøre det 
dere tror på selv og håper at vanlige 
folk skal forstå storheten i det dere 
driver med. Jeg vet ikke hvor mange 
dere er, men jeg vet at dere blir flere 
og flere. Og det ser ut til å gå bra med 
dere. I dette nummeret har vi truffet 
tre av dere som vil litt mer. James 
Sherry i Globalize World Food, Jiray 
Seropian i Meat On A Stick og My Feldt 
i Feldts bröd och konfekt. Fra kebab 
til tradisjonelle svenske biskvier. 
For den som er ekstra nysgjerrig på 
My Feldt, har vi til og med laget en film 
fra reportasjen. Du finner den og alle 
produktene våre på segers.com

Mia Kinn / Markedssjef i Segers
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1215 998 / HERRESKJORTE. Klassisk modell. Kvalitet: 100 % bomull. Vaskes på 40 °C. 
Størrelse S–XXL. Farge 603 vevde ruter i blått/rødt/hvitt.  

6009 515 / HERREVEST. Enveisstretch. Brystlomme, sidelommer og innerlomme. Reguleres 
med spensel med knapper i ryggen. Fôr i 100 % polyester. Lengde midt bak 58 cm. Kvalitet: 
44/54/2 % ull/polyester/Lycra. Størrelse: C44–C60. Farge: 015 svart.  

8621 279 / HERREJEANS. Plaggvasket denim. Klassisk femlommersmodell. Kontrastfargede 
stikninger. Kvalitet: 73/27 % bomull-/polyesterstretch T400. Størrelse: C46–C56. Farge: 
076 mørkeblå. 
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DESIGN / KONSEPT

1. 4075 285 / SMEKKEFORKLE. Grønne, kamuflasjemønstrede, avtakbare detaljer i vegetabilsk garvet lammeskinn, lomme, justerbar sele, tas av 
ved vask, kun lærvask hos spesialist. Brystlomme, pennelomme nederst på høyre side. Kvalitet: 65/35 % polyester-/bomullslerret. Størrelse: ca. 
75 x 90 cm. Farge: 010 mørkegrå.  2. 4070 699 / SMEKKEFORKLE. Denimforkle med lærdetaljer, lommer og hempe. Dekorative nagler og 
metallspenner. Kvalitet: 100 % bomull. Størrelse: ca. 70 x 90 cm. Farge: 076 mørkeblå.  3. 4075 283 / SMEKKEFORKLE. Avtakbare detaljer i brunt 
vegetabilsk garvet geiteskinn, lomme, justerbar sele. Tas av før vask. Kun lærvask hos spesialist. Brystlomme, pennelomme nederst på høyre side. 
Kvalitet: 60/40 % bomull-/polyesterlerret. Størrelse: ca. 75 x 90 cm. Farge: 015 svart. 4. 0565 890/891 / SETT MED SKINNDETALJER. Lomme + 
justerbar sele, begge festes med metallknapper, selen kan også festes med karabinkrok. Kvalitet: 100 % geiteskinn, vegetabilsk garvet. Størrelse: S/M, 
L/XL. Farge: 028 brun, 085 camo.  

Lag ditt eget forkle! 
Velg mellom forskjellige 
skinndetaljer, lommer 

og stropper.

3.

2.

1.

3.2.

1.

1. 1244 628 / DAMESKJORTE DENIM. Plaggvasket. Bærestykke og langsgående sømmer foran/bak. Lange ermer med mansjett. Brystlommer med 
klaff. Oksidfargede trykknapper. Kvalitet: 100 % bomullsdenim. Størrelse: XS–XXL. Farge: 076 mørkeblå.  2. 4075 767 / SMEKKEFORKLE. Brystlomme, 
pennelomme nederst på høyre side. Skinndetaljer selges separat. Kvalitet: 52/48 % lin/bomull. Størrelse: ca. 75 x 90 cm. Farge: 006 lyseblå, vevd mønster.  3. 
4075 285 / SMEKKEFORKLE. Brystlomme, pennelomme nederst på høyre side. Skinndetaljer selges separat. Kvalitet: 65/35 % polyester/bomull, lerret. 
Farge: 010 mørkegrå.  4. 0565 890 / SETT MED SKINNDETALJER. Lomme + justerbar sele, begge festes med metallknapper, selen kan også festes med 
karabinkrok. Kvalitet: 100 % geiteskinn, vegetabilsk garvet. Størrelse: S/M, L/XL. Farge: 028 brun.  
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Frustrasjon kan føre mye bra med seg. For My Feldt 
bragte det henne til London, New York og Stockholm. 
Deretter flyttet hun hjem til Halmstad. Men livet 
i hjembyen gjorde My bare enda mer frustrert. Til 
slutt førte irritasjonen henne inn i et beksvart mørke. 
Hun så seg nødt til å starte Feldts Bröd och Konfekt.

 Et problem jeg har, er at jeg tenker for mye. Det kan både 

være en fordel og en ulempe. Jeg grubler og blir liksom aldri 

fornøyd. Da jeg var yngre, var det som en storm i meg – jeg 

skulle alltid oppnå noe stort. Først gjaldt det til enhver tid å være 

best, ellers var det ingen vits i noenting. Jeg skjønner at det ikke 

virker særlig ydmykt, men jeg hadde en sterk drivkraft. Jeg ville 

være der det beste foregikk, for å lære mest mulig. Men jeg 

tenkte aldri på hvor mye jeg faktisk lærte, jeg fokuserte bare på 

det jeg ikke kunne. 

 Plutselig en dag endret det seg. Jeg stod på en klassisk 

fransk restaurant i New York med kokkekunst på høyt nivå 

– på sjetteplass i verden det året. Til da hadde jeg gått blindt 

etter plasseringene til restaurantene i stedet for å se etter hva 

jeg faktisk ville og syntes var morsomt. Det var stort for meg å 

plutselig forstå det der og da. Jeg var så innstilt på at jeg måtte 

lære av de beste hele tiden, at jeg ikke så hva jeg selv ville gjøre, 

eller at det er noe verdifullt i det å aldri bli utlært. Og hva vil det 

egentlig si å være best? Best for noen er ikke nødvendigvis best 

for noen andre.

Visste du hva du ville i stedet?
 Egentlig ikke. Men jeg ønsket meg mer glede og mening. 

Jeg reiste til Stockholm og begynt å jobbe på Fredsgatan 12. 

Det var kjempegøy, og jeg lærte utrolig mye, både om meg selv 

og faglig. Jeg tror det var der jeg lærte meg å bevege fingrene 

med følelse. Når de bare beveger seg uten at du trenger å tenke. 

Så fikk Johan og jeg barn og ville flytte hjem. Hjem var Halmstad.

Og da startet du og Johan Feldts?
 Nei, jeg begynte på den gamle arbeidsplassen min, som 

kokk og senere kjøkkensjef. Men problemet var at jeg hadde 

stått og jobbet med ekstremt engasjerte team, der alle trakk 

i samme retning, og det er ikke alltid tilfellet på mindre steder. 

Mange går på jobb fordi det er en jobb, ikke alle vil like mye, 

og det er vanskelig å finne gode medarbeidere som vil noe. 

De som faktisk vil noe, slutter og drar til bedre restauranter i 

de større byene. Det er vanskelig å ha vært ute for så å komme 

tilbake igjen. 

 Jeg sier på ingen måte at alle restauranter på mindre 

steder har lave ambisjoner, det finnes mange av dem i storbyene 

også. Men jeg var på feil sted. Jeg kunne klikke helt hvis en 

stygg tallerken gikk ut eller kjøttet var stekt feil. Eller hvis jeg ikke 

fikk tak i bestemte råvarer. Jeg fikk høre at jeg måtte roe meg 

ned, og at det ikke gjorde så mye om det ikke ble akkurat slik 

jeg hadde tenkt, eller til og med at ingen brød seg. Jeg tok med 

meg frustrasjonen hjem og var så sint at jeg lå og skar tenner 

halve natten. Til slutt så jeg så svart på det at jeg ikke orket å 

være sint lenger, men jeg forstod ikke hvordan jeg skulle komme 

meg ut av det. Jeg holdt på å møte veggen, for jeg følte meg 

så alene. Da valgte vi å gå vår egen vei og starte for oss selv. 

Vi åpnet bakeriet Feldts Bröd och Konfekt.

Har frustrasjonen sluppet taket i dag?
 Nei, på ingen måte. Men i dag handler frustrasjonen 

om andre ting, om hvordan industrien kidnapper håndverket, 

og hvordan man må lyve for forbrukerne. Den handler om 

hvordan vi mishandler jorda og tømmer den for ressurser. Men 

det var fantastisk deilig å starte for seg selv og kunne følge sin 

egen visjon fullt og helt og være ansvarlig for sitt eget produkt. 

Ingen kan fortelle meg hva jeg skal gjøre lenger. Hvis noe blir 

dårlig, har jeg bare meg selv å skylde på, og da vet jeg også 

nøyaktig hva jeg må forandre. Jeg har ansvaret. Den følelsen 

er fantastisk. 

 Hos oss tar Johan seg av brødet og jeg konditorvarene. 

Vi stoler hundre prosent på hverandre. Johan er en utrolig 

dyktig baker, det fungerer veldig bra. Og dette med “fokus på 

kundene” tror jeg ikke alltid på. Kundene vet ikke alltid hva de vil 

ha, selv om de vet hva de har lyst på. Så nå lager jeg bare det 

jeg har lyst til, og hvis noen vil kjøpe det, blir jeg glad. Vil de ikke 

kjøpe det, får det ikke hjelpe. Kanskje neste gang. Det har gått 

veldig bra så langt. Myten om at man mister kunder hvis man 

ikke stryker dem med hårene, er bare tull. De fleste av kundene 

våre synes det er helt topp nå, selv om det kanskje ikke alltid var 

tilfellet i begynnelsen. 

Hva mener du med det?
 Jo altså: Store deler av konditorbransjen har blitt så 

industrialisert, og av og til har jeg inntrykk av at den lever i en 

fantasiverden. Folk har vent seg til å spise halvfabrikata og 

bake-off-varer når de går på kafé. På mange bakerier i dag 

finner du bøttevis av E-stoffer, og selv om du er nøtteallergiker, 

går det ofte helt fint å spise pistasj. For det du spiser, inneholder 

ikke pistasjnøtter. I stedet er det laget av aprikoskjerner, litt 

essens og grønn konditorfarge. Det gjør meg så sint! Hvor er 

Fri, men fortsatt frustrert.
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Der finner du alt hver dag – om ikke i hyllene, så på lager. 

Dessverre forstår ikke alle vår tankegang, men mener at alt til 

enhver tid skal være tilgjengelig. De synes det er rart hvis det 

er tomt for et produkt. Da får jeg kjeft, men jeg forteller gjerne 

hvordan vi tenker – både én og hundre ganger. Men heldigvis 

synes de fleste det er spennende å komme inn og se hva vi har 

bakt akkurat i dag. Vi vil verken kaste mat eller bake på rutine. 

Å åpne Feldts var drømmen vår for noen år siden, og nå satser 

vi for fullt. Det er fortsatt gøy, men det er ikke noe jeg må gjøre 

resten av livet hvis gleden skulle bli borte eller vi en dag kjenner 

at vi ikke kommer videre. Jeg vil aldri stå her og være “fornøyd” 

– fy så kjedelig! Da får vi heller stenge og åpne noe annet. Men 

jeg vil alltid brenne for dette yrket og den sjansen vi har fått til å 

foredle fantastiske råvarer fra naturen.

respekten for råvarene og for jorda? Hvorfor holde på med 

tilsetningsstoffer? Ofte tror jeg ikke engang folk vet at det de 

står med i hånden, er fullt av tilsetninger. 

 På et sted der jeg jobbet, spurte jeg bakeren hvor 

safranen var. Svaret jeg fikk var “Nei, bruk safranessens, den 

er mye gulere og smaker mer”. Det er så dumt at det ikke er til 

å tro. Jeg skulle ønske at alle turte å stille spørsmål ved det de 

gjør, selv om de tror at det de gjør er bra, og tilegne seg den 

kunnskapen som skal til for å gjøre det enda bedre. Jeg stiller 

spørsmål ved det jeg gjør, hver eneste dag, og hvis det kommer 

fram at noe jeg gjør er dårlig, endrer jeg på det. Jeg tror det er 

viktig å hele tiden ville noe mer.

 På Feldts er visjonen null tilsetningsstoffer, null fargestoffer 

og null juks. Alt skal gjøres fra bunnen av, avhengig av sesong 

og tilgjengelige råvarer. Matbransjen skal ha bånd til naturen, 

ikke industrien. For meg betyr “håndverksbakeri” at man forstår 

hele kjeden. Det dreier seg om å respektere råvarene, de som 

dyrker dem og jorda de vokser i. Å jobbe mer med hjertet enn 

etter oppskrifter og dokumenter. Melet vi får inn, er for eksempel 

ikke det samme i august som i februar. Da kan vi ikke bare 

følge oppskriften. Vi må gjøre oss kjent med melet og finne ut 

hvordan vi kan lage noe bra av det. For meg er det det som er 

håndverk. Jeg mener, hvorfor kan du kjøpe kaker med jordbær 

året rundt på mange konditorier? Jordbær har vi fire uker om 

sommeren i Sverige. Ikke resten av året. Så sjekk i stedet hva 

bøndene og produsentene i området har av råvarer som er 

gode akkurat nå. Det er det langt fra alle som har forstått, eller 

vil forstå. For ja, det er vanskeligere å jobbe på den måten. 

Hva er målet med Feldts?
 Jeg vil ta tilbake det mat var før industrien blandet seg inn 

og ville gjøre alt så billig som mulig. Alt vi gjør her på Feldts, skal 

vi gjøre på aller beste måte. Og det kan godt være med små 

midler. Hvilke ingredienser har jeg? Jo, mel, smør, sukker, egg 

og nøtter. OK. Hva kan jeg lage av det? Kan jeg bytte ut melet 

med et annet kornslag som smaker annerledes? Hva skjer hvis 

jeg bruner smøret? Rister nøttene? Hvordan smaker det hvis jeg 

sløyfer hvitt sukker og bruker råsukker i stedet? Oppskriftene 

kan varieres i det uendelige, og vi har ikke lyst til å lage det 

samme dag ut og dag inn. 

 Og dette med farger gjør meg gal. Nå er det en trend 

at alt skal være fargerikt. Jeg skjønner det ikke. Hvorfor må vi 

farge alt? Naturen er full av farger. Men likevel skal vi overkjøre 

råvarenes naturlige farger med kjemisk fremstilte farger. Blåbær 

er lilla, ikke blå! Vi farger ikke pølser for å gjøre dem “litt mer 

spennende”. Men desserter og kaker skal tydeligvis se ut som 

kosebamser, hatter og alt mulig annet. “Jeg skal ha barn og vil 

ha en kake som ser ut som en baby.” Hvorfor skal vi spise en 

baby? Jeg skjønner det bare ikke. Da knyter det seg i meg, og 

jeg kjenner at jeg må si ifra: “Nå må det være slutt på å spise 

bamser!”

Hvor kjøper du råvarene?
 Vi vil være hundre prosent økologiske, men det er 

ikke alltid det blir sertifiserte økologiske produkter. Det finnes 

mange fantastiske småprodusenter som ikke vil bruke penger 

på sertifiseringer. Det er utrolig dyrt. Men jeg vil ha kontroll på 

hvor råvarene kommer fra. Jeg vil vite hvem som har dyrket 

dem, og hvordan de er dyrket. Vi kjenner for eksempel et par 

som plukker hundre kilo bringebær i hagen sin til oss hvert 

år. Fine, naturlige bringebær uten sprøytemidler. De går og 

venter til bringebærene er perfekt modne. Jeg kjøper heller 

deres bær enn for eksempel økologiske bringebær fra Polen. 

Det viktigste er at det ikke er en masse tilsetningsstoffer eller 

at miljøet har tatt skade. Jeg velger helst sjokolade fra mindre 

produsenter. Og helst kaffe fra små brennerier. Vi kjenner 

honningprodusenten. Vi får vørter fra byens bryggeri. Det blir en 

del jobb, men det er ikke noe alternativ å gjøre det annerledes.

Hva tror du om håndverksbakerienes fremtid?
 Oi, det er vanskelig. Jeg vil ikke kalle meg ekspert på 

bransjen. Vi har bare drevet Feldts i fire år, men jeg blir like glad 

hver gang et nytt håndverksbakeri åpner. Det øker bevisstheten 

blant folk flest, og vi blir flere som deler på ansvaret for å lære 

folk hvordan naturen og maten fungerer. I denne lille bransjen 

prøver vi liksom å skape noe sammen. Folk har fått nok av 

konkurranse. I stedet for å slåss, må vi hjelpe hverandre og 

dra nytte av hverandres kunnskap. Å jobbe med økologiske 

meltyper fra små møller kan av og til være ganske vanskelig, 

og de oppfører seg helt forskjellig. For oss er det ikke noe 

problem å ringe Bageri Petrus, Kustbageriet eller Cum pane, 

for eksempel. “Hvordan fungerte det og det hvetemelet for 

dere? Får dere det til?” Vi har et godt forhold. Vi har det moro, 

og jeg tror at hvis andre ser det, vil flere henge seg på. Jeg tror 

at glede er nøkkelen til mye. 

Så du spår en lys framtid?
  Ja, så absolutt. Men jeg tror det blir en hard kamp 

mellom oss og industrien, en kamp det blir vanskelig å 

vinne, men ønsket er selvsagt mindre industri og flere 

håndverksbakerier. Bare tenk på hvor mange arbeidsplasser det 

kunne gitt! Jeg tror på den kampen. Virkelig. Samtidig vet jeg 

ikke om vi kommer til å drive Feldts i all framtid. I dag vil vi det, 

i dag føles det veldig bra, og jeg er utrolig stolt over det Feldts 

har blitt og det vi gjør det til hver dag. I dag er det meg, Johan 

og to ansatte. For øyeblikket foretrekker jeg at vi holder oss på 

det nivået rent størrelsesmessig. 

 Det er litt pussig med bakerier og konditorier. Hvis noen 

åpner en restaurant med ambisjoner, vil de gjerne jobbe seg 

opp og satse for fullt i noen år. Så, etter en stund, vil eierne 

ofte gå videre og gjøre noe nytt. Det er fullt ut akseptert, og 

restauranten blir husket som et bra sted. Men konditorier 

skal av en eller annen grunn eksistere for evig og alltid og bli 

tradisjonelle. Alt skal forbli det samme i hundre år. Nå høres 

jeg veldig frustrert ut, men det er jeg også. Hvorfor kan ikke 

konditorier få drive utviklingen framover og jobbe på samme 

måte som restauranter? Jeg mener at man må tørre å fornye 

seg hele tiden. 

Hva kan du gjøre veldig bra akkurat nå, da?
 Jeg har lovet meg selv å bare gjøre det jeg føler for. 

Hvis jeg kommer på jobb og kjenner at jeg ikke har lyst til å lage 

biskvier, så gjør jeg ikke det. Hvis jeg ikke har den rette følelsen 

for det, fungerer det ikke. Hvis det kommer kunder og spør etter 

biskvier, sier jeg bare at vi ikke har. Og sannsynligvis kommer vi 

ikke til å ha det på en stund, heller. Hadde jeg tvunget meg selv 

til å lage biskvier, hadde de ikke blitt noe bra. Jeg er overbevist 

om at kundene også ville ha merket det på en eller annen måte. 

Men si at det går noen måneder. Så får jeg kanskje kjempelyst 

til å lage supergode biskvier igjen. Da vil jeg plutselig stille 

skyhøye krav til meg selv for at biskviene skal bli de beste vi 

noensinne har hatt. I mellomtiden har kundene gått og hatt lyst 

på det. Akkurat dette savnet er veldig viktig, for det gjør at ting 

smaker enda bedre. Føles bedre. Det styrker hele opplevelsen; 

man husker hvor godt det var. Så endelig får de smake biskvier 

igjen, og da må jeg levere. Da holder det ikke med noe halvveis. 

Men savnet eksisterer ikke på supermarkedene og i industrien. 
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1073 628 / KOKKEJAKKE MED LANGE ERMER. Plaggvasket. Klassisk rett modell 
med sømmer i ryggen. Skjult knepping med trykknapper. Kvalitet: 100 % bomullsdenim. 
Størrelse: C44–C60. Farge: 076 mørkeblå.  

1810 699 / HÅNDKLE. 6-pakning. Kvalitet: 100 % bomull. Størrelse: ca. 50 x 70 cm. 
Farge: 015 svart/hvit kant.  

1706 628 / LUE. Kvalitet: 100 % bomullsdenim. Størrelse: S/M, L/XL. 
Farge: 076 mørkeblå. 
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4080 765 / SMEKKEFORKLE. Sele reguleres med karabinkroker foran og D-ringer i 
sidene. Hemper i sidene. Brystlommer, dobbel lomme på magen. Kvalitet: 50/50 % lin/bomull. 
Størrelse: ca. 75 x 90 cm. Farge: 002 marine, melert. 

1071 628 / KOKKEJAKKE MED KORTE ERMER. Plaggvasket. Klassisk rett modell med 
sømmer i ryggen. Skjult knepping med trykknapper. Hempe i nakken. Kvalitet: 100 % bomullsdenim. 
Størrelse: C44–C60. Farge: 076 mørkeblå. 

8619 201 / HERREBUKSE. Litt smal passform med smale ben. Hel linning med hemper. Kvalitet: 
65/35 % polyester/bomull. Størrelse: C44–C60, 146–154. Farge: 015 svart.  
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1. 4078 228 / SMEKKEFORKLE. Knytebånd i livet. Dobbel lomme. Kvalitet: 65/35 % polyester/bomull. Størrelse: ca. 75 x 90 cm. Farge: 018 svart/grå, vevde 
striper.  2. 4078 283 / SMEKKEFORKLE. Knytebånd i livet. Dobbel lomme. Kvalitet: 60/40 % bomull/polyester, lerret. Størrelse: ca. 75 x 90 cm. Farge: 015 
svart.  3. 4078 765 / SMEKKEFORKLE. Knytebånd i livet. Dobbel lomme. Kvalitet: 50/50 % lin/bomull. Størrelse: ca. 75 x 90 cm. Farge: 002 marine, melert.  
4. 0568 449 / ELASTISKE SELER. Justerbare, festes med skinnstropper og metallknapper. Tas av før vask. Farge: 015 svart, 028 brun. 
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1245 628 / HERRESKJORTE DENIM. Plaggvasket. Bærestykke og langsgående 
sømmer foran/bak. Lange ermer med mansjett. Brystlommer med klaff.  
Oksidfargede trykknapper. Kvalitet: 100 % bomullsdenim. Størrelse: S–XXL. 
Farge: 076 mørkeblå.  

4078 283 / SMEKKEFORKLE, Knytebånd i livet. Dobbel lomme. Strikksele art. 0568 
kjøpes separat. Tas av før vask. Kvalitet: 60/40 % bomull-/polyesterlerret. Vask: 60 °C. 
Størrelse: ca. 75 x 90 cm. Farge: 015 svart. 
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1604 201 / KOKKEJAKKE DAME. Klassisk modell, med brystinnsnitt, noe innsvinget. 
Skjult knepping med trykknapper. 65/35 % polyester/bomull. Størrelse: C36–C50.  
Farge: 000 hvit, 015 svart.  

4078 765 / SMEKKEFORKLE. Knytebånd i livet. Dobbel lomme. Kvalitet: 50/50 % lin/bomull. 
Størrelse: ca. 75 x 90 cm. Farge: 002 marine, melert.  

0568 449 / ELASTISKE SELER.  
Justerbare, festes med skinnstropper og metallknapper. Tas av før vask.  
Farge: 015 svart, 028 brun. 
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1244 628 / DAMESKJORTE DENIM. Plaggvasket. Bærestykke samt langsgående 
sømmer foran/bak. Lange ermer med mansjett. Brystlommer med klaff. Oksidfargede 
trykknapper. Kvalitet: 100 % bomullsdenim. Størrelse: XS–XXL. Farge: 076 mørkeblå.  
 
0573 999 / BELTE. Brune lærdetaljer. Kvalitet: flettet strikk. Størrelse: 105 cm.  
Farge: 023 beige/brun.  

0569 890 / SKINNLOMME. Innerlommer for telefon, penner. Kvalitet: 100 % geiteskinn, 
vegetabilsk garvet. Størrelse: ca. 22 x 28 cm. Farge: 028 brun. 

1069 271 / KOKKEJAKKE. Stretchsateng. Oppbrettbare ¾-ermer. Skjult, 
avsmalnende knepping med trykknapper. Kvalitet: 57/40/3 % bomull/polyester/eol. 
Størrelse: C44–C60. Farge: 000 hvit, 015 svart.  

4570 201 / SMEKKEFORKLE. Regulerbart nakkebånd med knapper. Kengurulomme 
med nøkkelhempe. Vask 85 °C. Kvalitet: 65/35 % polyester/bomull. Størrelse: 
ca. 75 x 90 cm. Farge: 015 svart, 033 oransje, 038 rustrød, 086 olivengrønn. 
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4079 764 / SMEKKEFORKLE.
Regulerbart nakkebånd med knapphull. Brystlomme, pennelomme, sidelomme, 
pennelomme venstre nedre sidekant. Kvalitet: 50/50 % lin/bomull. Størrelse: 
ca. 75 x 90 cm. Farge: 085 grønn, melert. 

1252 633 / DAMESKJORTE DENIM. 1253 633 / HERRESKJORTE DENIM.  
Plaggvasket. Bærestykke og langsgående sømmer foran/bak. Lange ermer med mansjett. 
Brystlommer med klaff. Kvalitet: 100 % bomullsdenim med trykt mønster. Størrelse: 
Dame XS–XXL, Herre S-XXL. Farge: 076 mørkeblå. 
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Fungerte det?
 James: Både og. Jeg husker at jeg hadde en 

porchetta-burger med fennikelmajones. For å lage majonesen 

konfiterte jeg først fennikel og lagde deretter en emulsjon med 

oljen. Det var ganske mye arbeid bare med dressingen, men 

jeg ville at nivået skulle være like høyt som på fine restauranter, 

til tross for at det faktisk var gatemat. Jeg var overbevist om at 

gjestene ville forstå hvor mye arbeid som lå bak, og sette pris 

på det. Problemet var at vi parkerte bilen på turiststeder den 

første tiden. Turistene skjønte dessverre ikke så mye av det. 

De spiste hos oss fordi de var sultne. Det var litt sånn “Dette var 

litt rart, men takk likevel”. Dessverre var det ikke mer mat igjen 

når de mer entusiastiske gjestene våre dukket opp. Det var ikke 

dette vi hadde sett for oss. Så i stedet tok vi bilen og kjørte i 

stedet til steder som var litt vanskelige å finne. Under Söderbron 

i Falkenberg, for eksempel, der det vanligvis er helt folketomt. 

The worst business plan ever. Men vi tok bilder av bilen og 

maten og la dem ut på Instagram, og da kom de gjestene som 

virkelig satte pris på noe litt annerledes.

De siste årene er det mange retter som 
har fått sin renessanse. Hamburgere, tacos, 
nudler og pølser, for eksempel. Hva kommer 

til å skje med mattrendene framover?
 James: Det er vanskelig å spå om trender, men jeg 

håper og tror at Sverige er modent for asiatiske smaker. I dag 

finnes det for eksempel helt andre sushisteder og japanske 

restauranter enn da jeg kom til Sverige. Vi har også fått noen 

ramen-steder. I foodtrucken har jeg for eksempel testet asiatiske 

hamburgere, indisk mat og mat fra Midtøsten nå i senere tid. 

Det selger bra, men jeg har måttet begrense meg til å lage 

retter som enkelt kan spises med hendene. Det er litt upraktisk 

ute på gaten siden vi ikke har bord der folk kan sette seg ned. 

Så nå i februar forvandler vi Globalize Foodtruck til Globalize 

Restaurant. Det gir meg helt nye muligheter.

Hva slags stil blir det på restauranten?
 James: Vi fortsetter med konseptet vi utarbeidet med 

Globalize World Food. Det blir gatemat fra hele verden laget av 

lokale råvarer. Ingen er mer glad enn meg for at gjestene nå kan 

spise med kniv og gaffel, for det gir meg større spillerom for hva 

slags mat jeg kan servere. Én gang i måneden blir det dessuten 

prøvesmaking. Sannsynligvis blir det engelske menyer, og jeg 

kommer nok til å fortsette å snakke engelsk med kundene selv 

om jeg kan svensk. Tanken er at det skal føles internasjonalt, 

og at folk skal få oppleve nye smaker de ikke har prøvd før.

Knapt noen har vel unnlatt å legge merke til det 
store oppsvinget nordisk gastronomi har hatt de 
siste årene. Noma, Fäviken, Geranium, Frantzén, 
Daniel Berlin og Maaemo har alle fått sine stjerner, 
sine plasseringer på 50 Best og sin omtale i mediene. 
Men i skyggen av Fine Dining har det vokst fram 
en parallell kultur med minst like høye ambisjoner 
og like mange arbeidstimer på kjøkkenet. Der Fine 
Dining-kokkene får sine egne programmer på Netflix, 
kjemper gatemat-folket seg fram på Instagram, 
Facebook og andre sosiale medier. Og de vil slett 
ikke være med på at gatemat er synonymt med 
søppelmat. To av dem er Jiray Seropian og James 
Sherry.

 Jiray Seropian: Restauranten min, Meat On A Stick, 

er egentlig resultatet av et prosjekt som utartet. Jeg hadde 

ikke tenkt å starte mitt eget, men drev Instagram-kontoen 

@kebabspotting fordi jeg var så glad i kebab. I takt med at 

matinteressen min økte og jeg spiste tusenvis av kebaber rundt 

om i verden, ble jeg stadig mer kresen. Svensk kebab var for 

dårlig. Ødelagt av halvfabrikata, pressede priser og dårlige 

råvarer. Jeg ville spise mer av den ekte kebaben, men innså at 

ingen kom til å begynne med det. Jeg startet restauranten Meat 

On A Stick her i Stockholm for å lage kebab slik den skal smake.

Hvordan skal en god kebab smake?
 Jiray: For det første må råvarene være gode. 

Standardkebaben som serveres i Europa, er produsert på 

fabrikk. Forskjellige rester etter slaktingen blir malt til en deig, 

som blandes med konserveringsmiddel, potetmel, stivelse, 

fett og mye annet som ikke skal være der. Denne massen blir 

deretter formet til en pølse som ikke smaker noe særlig. Pølsen 

høvles i biter som blir dynket i kebabsaus for å skjule smaken. 

Det er ikke OK. På Meat On A Stick bruker vi utelukkende 

ferskt kjøtt, aldri frossent, og vi trer det på spyd selv. Hver 

dag. Krydderblandinger, grønnsaker, brød og alt annet er av 

høyeste kvalitet. Jeg handler hos de samme leverandørene som 

de fineste spisestedene og betaler fem ganger mer enn det 

pizzarestaurantene gjør. Gjestene mine sier ofte at de kjenner 

seg lette i kroppen etter å ha spist kebab hos meg. At de godt 

kunne ha spist én til siden det var så godt. Da vet jeg at jeg har 

gjort noe riktig.

Hvordan har du funnet fram til din kebabstil?
 Jiray: Før var jeg tilhenger av den tyrkiske kebaben. 

I Tyrkia tilbereder de ofte kebabkjøttet på selve restauranten 

– og det kommer man langt med. Gode smaker og ferske 

råvarer, med andre ord. Hvis jeg skal si noe negativt om den 

tyrkiske kebaben, må det være at den av og til kan være litt 

tørr, men det tyrkiske kjøttet var lenge favoritten min. Men så i 

sommer besøkte jeg Israel, Armenia, Jordan og noen andre land 

i Midtøsten. Da fikk jeg noe å tenke på. Her hadde de en bedre 

balanse mellom saus, kjøtt og de andre ingrediensene. Samtidig 

brukte de mange typisk arabiske krydder, som nellik, kanel og 

kardemomme, som man ikke ser så ofte i Europa. Personlig er 

jeg ikke spesielt glad i akkurat de krydderne, så jeg har valgt 

andre krydderblandinger til de forskjellige kjøttypene vi serverer 

på Meat On A Stick her i Stockholm. Men grunnideen er at jeg 

vil ha det på den gode, gamle måten.

De siste årene har det skjedd mye 
innenfor gatemat. Hvorfor?
 Jiray: Folk har dårlig tid, og hurtigmat har en viktig 

funksjon. Alle kan ikke spise på Fine Dining-restaurant fem 

dager i uken, og mange rekker ikke å lage mat selv hver dag. 

Tiden og pengene strekker ikke til. Det kan også handle om at 

vi har en ny generasjon som er mer interessert i mat og smaker. 

Uansett er det en positiv trend, og jeg håper at flere får øynene 

opp for oss som ikke slurver med kvaliteten. Vi vil bare at flere 

skal oppdage maten vi er så glad i.

På den andre siden av Sverige treffer vi 
James Sherry, den australske kokken som forlot 
hjemlandet sitt for Falkenberg i Sverige – og en helt 
ny matkultur.
 James Sherry: Kulturforskjellen overrasket meg 

faktisk. Jeg har vokst opp med asiatisk mat hjemme, alt fra 

enkle wokretter til kinesisk, indisk og koreansk. Jeg rett og 

slett elsker de forskjellige asiatiske kjøkkenene og ville at 

svenske gjester også skulle oppdage dem. En dag lagde jeg 

en asiatisk rett og satte den på menyen på restauranten der jeg 

hadde fått jobb. Retten var minst like “fin” som en tradisjonell 

svensk oksefilet med rødvinssaus. Det var en flott sommerdag 

i Falkenberg og massevis av turister i restauranten, men ved 

stengetid hadde ikke én eneste gjest villet prøve den asiatiske 

retten min. Veldig kjedelig. Og litt firkantet. Så, etter en stund, 

startet jeg og kjæresten min en foodtruck. Målet var ikke å 

male oss inn i et hjørne, men å være fri til å lage den maten vi 

selv ville. Navnet ble Globalize World Food, og slagordet var 

som følger: “Take what’s good locally and make what’s good 

globally.” Nå kunne vi eksperimentere med smaker og servere 

mat som folk i Falkenberg så langt bare hadde sett i sosiale 

medier, men forhåpentligvis hadde lyst til å prøve.
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1081 629 / SERVERINGSSKJORTE. Plaggvasket. Slim fit-passform. Lange ermer med 
mansjett, trykknapp og splitt med kontrastfarget stoff. Skjult knepping med trykknapper. 
Bærestykke foran/bak. Langsgående sømmer foran/bak. Kvalitet: 100 % bomull. 
Størrelse: C44–56. Farge: 076 mørkeblå.  

4084 890 / MIDJEFORKLE. Sidelomme. Kvalitet: 100 % geiteskinn, vegetabilsk garvet. 
Størrelse: ca. 75 x 48 cm. Farge: 028 brun. 

1039 650 / KOKKESKJORTE KORTE ERMER. Batavia av ekstra god kvalitet. Slim fit-passform. 
Splitt på begge sider foran. Bærestykke og langsgående sømmer bak. Kvalitet: 100 % bomull. 
Størrelse: C46–60. Farge: 000 hvit.  

4086 890 / SMEKKEFORKLE. Sele som reguleres med D-ringer i sidene. Brystlomme, 
sidelomme. Kvalitet: 100 % geiteskinn, vegetabilsk garvet. Størrelse: ca. 75 x 85 cm. Farge: 
028 brun.  

8627 640 / HERREBUKSE CHINOS. Plaggvasket. Smal passform og smale ben. Kvalitet: 100 % 
bomull. Størrelse: C44–60, C144–154. Farge: 015 svart, 024 sand. 
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1607 201 / KOKKEJAKKE. Rett modell med sømmer i ryggen. Skjult knepping med 
trykknapper. Kvalitet: 65/35 % polyester/bomull. Størrelse: C44–C64. Farge: 000 hvit, 
015 svart.  

1807 699 / HÅNDKLE. 6-pakning. Kvalitet: 100 % bomull, ca. 270g/m2. Vask: 85 °C. 
Størrelse: ca. 50 x 80 cm. Farge: 005 blå. 
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SEGERS FABRIKER AB
Företagsgatan 30, 504 64 Borås, Sverige

Tlf. +46 (0)33-23 10 00 / www.segers.com / info@segers.com
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