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Gunilla Fritsch driver ett upplevelsebageri  
i skånska Dösjebro. Här får middagssugna  

gäster baka sin egen pizza i den mer  
än hundra år gamla bakugnen. 

av lisa ising | foto peter carlsson

Gunillas goda affärside!

Gunilla har ett  
upplevelsebageri
Namn: Gunilla Fritsch.

Bor: I Dösjebro i Skåne.

Ålder: 50 år.

Familj: Sambon Janne, sonen Johan, 

dottern Emma. 

Yrke: Driver upplevelsebageri.

Vilken folkökning!
■■ DÖSJEBRO, med knappt 900 

invånare, ligger i Kävlinge kommun. 

Västkustbanan, som invigdes 2001, har 

gjort att befolkningstalet ökat med 34 

procent på tio år. Trakten har många 

fornlämningar, bland annat har man 

funnit en 6 000 år gammal långhög.

70 KILO VED. På för-
äldrarnas gård fanns 
bakugnen som nume-
ra är Gunilla Fritschs 
levebröd. Att få den 
bakfärdig kräver 70 
kilo ved och många 
timmars arbete.
 

S  K  Å  N  E

Dösjebro

Godaste pizzan 
får gästerna  
baka själva
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kreativa
människor  
på landet! 

www.tidningenland.se

Gunilla bjuder på   
två favoritpizzor

Det luktar eld i köket. Kavlarna 
dunkar taktfast på de olika 
bakborden

– Mera mjöl! 
Den långa brödspaden åker fram 

och första omgången är färdig för 
gräddning. 

Ett upplevelsebageri kallar Gunilla 
Fritsch sin bakstuga, som ligger mel-
lan Lund och Landskrona. Här är det 
gästerna som knådar degen och håller 
i bakspaden. Men först ska nära 70 kilo 
ved bli till glöd, en process som tar 
många timmar.

Just den här dagen är 
det familjen Sonesson 
som bakar pizza i den 
gamla bakugnen. De 
småpratar och hjälps 
åt med degen som ska 
knådas och sedan får 
vila under manglade 
handdukar. För dem är 
det ett sätt att varva ner 
och pausa från en hek-
tisk vardag med jobb och aktiviteter. 

– Jag har alltid älskat landet. Båda 
mina föräldrar är av lantbrukarsläkt 
och redan som 24-åring köpte jag mitt 
eget torp, förklarar Gunilla medan hon 
övervakar baket med van blick.

Hundra år gammal ugn
Gården i rött tegel är från sent 1800-tal 
och ligger längs en liten grusväg med 
utsikt över hästhagar och fält. Träd-
gården kantas av lindar som blommar 
honungssött på högsommaren. Här 

odlas mycket av det som används i kö-
ket: oregano och senapskål, tomater 
och chili till hemlagad tomatsås och 
strax intill ligger kvarnen som levere-
rar mjöl. 

Sjuksköterska blev företagare
Men även om det kan verka så är Gunil-
la inte någon bondmora med storbak i 
blodet. Hon är en driftig sjuksköterska 
som fick upp ögonen för bakugnen 
på föräldrarnas skånska gård. Efter 
en del experimenterande föddes före-

tagsidén, först vid sidan av 
det ordinarie arbetet men 
sedan något år tillbaka på 
heltid. 

En viktig pusselbit var 
bidraget från länssty-
relsen. Med hjälp av det 
kunde hon ställa i ordning 
en bakstuga kring ugnen 
som matchar dagens hy-
gienkrav men har behållit 
den ursprungliga charmen 

med tegelgolv och vitkalkade väggar. 
Sedan skötte djungeltelegrafen och 
Face book resten.

Bakom ugnsluckorna har det brun-
nit sedan tidig morgon. I skålar väntar 
ost, grönsaker och charkuterier att 
komponera den egna favoritpizzan 
med. 

– Det här är verkligen något annat än 
hämtpizza, säger 18-åriga Erik, som fått 
hedersuppdraget att förbereda ugnen. 

Elden har förvandlats till glödande 
kol. Hela ugnen är het och torkas ren 

från sot och kolrester med en våt hand-
duk på skaft. 

– Nu är det bråttom! 
Bottnarna får inte dröja för länge, då 

blir de degiga. Mer mjöl – och så ett 
rutinerat knyck med brödspaden. Någ-
ra få minuter i ugnsvärmen är allt som 
behövs. Sedan är de klara. 

Erik är först ut med sin: salami, 
svamp, vitlök och honung. Gunilla 
kompletterar med skivad 
vitlök och chili. Dottern 
Emma kör vegetariskt. 
De olika favoriterna skärs 
upp i olika bitar och sam-
bon Janne korkar upp en 
flaska rött. Stämningen är 
hög och alla vill smaka av varandras.

– Det är det här jag har velat skapa, 
en plats för möten och gemenskap. Att 
sätta deg tar tid och under den tiden 
uppstår samtal. Gruppdynamik får 
man på köpet när man bakar tillsam-
mans, konstaterar hon. 

Sotaren älskar den gamla ugnen
Navet i verksamheten är fortfarande 
ugnen som sotaren älskar (det är annat 
än fläktinspektioner, det!) men som 
också gjort många besökare perplexa. 
Gunilla skrattar när hon berättar om 
gruppen av ingenjörer som frustrerat 
undrade var termometern satt och om 
hälsovårdsinspektören som funderade 
över hur ugnen egentligen görs ren.

– Allt brinner ju upp, det behövs inga 
rengöringsmedel! Och känslan för tem-
peratur och tider övar man upp med ti-

den, utan knappar och mätinstrument.  
Själv har hon fått lära sig att be-

mästra den flera meter djupa ugnen 
på egen hand. Mycket är ovant. Tem-
peratur och baktid varierar, beroen-
de på vilket slags ved man eldar med. 
Att det enbart finns undervärme är en 
annan faktor. Och att baka som förr 
kräver närvaro. I stället för siffror och 
digitala signaler känner man på dof-

ten när bröden är klara. 
Eller knackar en limpa 
i botten och lyssnar till 
ljudet. 

– Jag har fått ett 
enormt gensvar från 
människor och många 

har velat bidra med gamla bruksföre-
mål som inte används längre men som 
både behövs och passar här, säger Gu-
nilla och plockar fram linnehanddu-
karna med monogram, Höganäskrus 
och patinerade kavlar och bakskålar.

På Huvudstorp hamnar de i sitt 
rätta sammanhang igen. För en del 
människor är bakupplevelsen nästan 
exotisk. För andra innebär den åter-
seendets glädje. Oavsett erfarenhet 
inbjuder den till vänskap och gemen-
skap. Och sedan spelar den inte så stor 
roll om det är bullar, bröd eller pizza 
bakom ugnsluckorna. n

”Båda mina  
föräldrar är av 

lantbrukarsläkt 
och redan som 
24-åring köpte 

jag mitt  
eget torp”

”Grupp dynamik 
får man på 

köpet när man 
bakar”

EFTERSNACK. Bakstugan är en plats möten och gemenskap. När pizzorna är klara 
samlas Gunilla, hennes sambo Janne, Kersti Sonesson och de andra för provsmakning.
 

HEMODLAT. I trädgården odlas olika grönsaker och kryddväxter som  
även används till pizzabaket. Bönor, kål och rucola hör till favoriterna.
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FORTS. 

TOMATER TILL SÅSEN! Huvudingredienserna till Gunillas hemlagade tomatsås 
närproduceras i gårdens växthus: tomater, chili och basilika.

FRÅN 1800-TALET. Den röda längan från 1895 ligger lantligt utmed en grusväg mel-
lan Lund och Landskrona. Bakande gäster kan blicka ut över hästhagar och fält.

KAVLAR. Pizzabottnarna kavlas ut på mjölat bakbord. Kavlar och andra bakgrejer är 
ofta donationer från människor som gläds över att de kommer till användning igen.

BLOMSTER. Blommor som de här liljorna, men också rosor och syrener, har sin givna 
plats på Huvudstorp. Tillsammans bidrar de till upplevelsen som varit Gunillas vision.
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Gunillas ekologiska surdeg
2 dl grovt, ekologiskt rågmjöl
ca 3 dl vatten
1 tsk honung

1. Blanda mjöl och vatten till samma 
konsistens som en sockerkakssmet. 
Tillsätt honungen. Låt vila i 4–5 dagar 
och ”mata på” varannan dag med lite 

rågmjöl, vatten och någon droppe 
honung. Rör om dagligen. 
2. Surdegen är klar att använda när 
den ”bubblar” och mikroorganismerna 
börjar jobba ordentligt. Om man spa-
rar en liten del och fortsätter mata med 
mjöl, vatten och honung, så har man en 
bra kultur att fortsätta baka med!

Huvudstorps goda pizzadeg
2 dl surdeg
5 dl vatten
3 dl olivolja
4 msk flingsalt
4 msk honung
1 kg durumvete

1. Blanda samman surdegen med salt 
och övriga våta ingredienser: vatten, 
olja och honung.

2. Tillsätt mjölet lite i taget tills 
degen fått en bra konsistens, den ska 
vara ganska torr för att bli knaprig 
i ugnen. Annat vetemjöl går, men 
durum ger de knaprigaste pizzorna.
3. Snåla inte med mjölet vid utkav-
lingen. Den som inte har vedugn 
lägger pizzan direkt på en varm 
plåt, eller ännu bättre, på en varm 
baksten i het ugn.

Het tomatsås med smak av honung
ca 1 ½ liter färdig sås
1 ½ kg tomater
färsk chilipeppar efter styrka och smak
1 vitlök, eller efter smak 
3 dl olivolja
3 dl rött vin
1 dl honung
2 msk salt 

1. Dela tomaterna i bitar. Hacka chili, 

ett riktmärke är 2–3 frukter av den 
medelstarka sorten. Hacka vitlöken. 
Lägg den i en gryta och tillsätt olivolja, 
vin, honung och salt.
2. Låt sjuda i 1–2 timmar, eller tills 
såsen reducerats. Mixa tomatsåsen och 
smaka av med salt och kryddor. 
3. Såsen kan med fördel även användas 
till tomatsoppa. Tillsätt då en klick 
syrlig yoghurt i tallriken vid servering.

Italiensk  
favorit
pizzadeg som i receptet här intill 
tomatsås
mozzarella
finhackad vitlök och chili
lufttorkad skinka
riven hårdost, vällagrad
flytande honung

1. Kavla ut degen. Bred på tomat-
sås i botten och lägg på skivad 
mozzarellaost. 
2. Täck därefter pizzan med fin-
hackad vitlök och chili samt ett 
par skivor lufttorkad skinka.
3. Toppa pizzan med riven 
smakrik hårdost och ringla till 
sist över lite honung, det söta 
förhöjer de övriga smakerna. 
4. Servera med lite pepprig 
rucolasallad.

Dessertpizza med päron
pizzadeg som i receptet intill – men lägg 
till 2 msk honung
mascarpone
päron
chèvre
valnötter
honung

1. Kavla ut degen. Bred på mascar-
pone och lägg på tunna skivor av ett 

smakrikt päron. 
2. Smula över chevre, hela valnötter 
och toppa slutligen med honung. 
3. Grädda i ugnens mitt på full värme 
i några minuter tills osten har smält 
en aning. 
4. Servera gärna med turkisk yog-
hurt, syran bryter fint mot det söta.

SÖT. En variant på temat är dessertpizzor  
och då är pålägget frukt, choklad och nötter. 

GOTT & BLANDAT. Var och en kompone-
rar sin egen favorit, sedan skärs pizzorna 
upp i bitar och alla smakar av varandra.

KLART FÖR GRÄDDNING! Kersti Sonesson är beredd att skjutsa in sin  
egen pizza i bakugnens djup. Efter bara någon minut i hettan är den klar.

Godsaker på dessertpizzan
l■frukt och bär
l■choklad och nötter som smälter 
samman under ett täcke av  
dessertost: mascarpone, brie 
gorgonzola eller chèvre. 
l■kokos
l■kanel


