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SENT OM CIDER LÅTER 
ÄPPLENA BESTÄMMA

NÄR AXEL BÄCK OCH KLARA PETERSON GICK ELDRIMNERS ETTÅRIGA 
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING I MATHANTVERK GJORDE DE INTRYCK PÅ LÄRARE 
OCH KLASSKAMRATER GENOM ATT GÖRA SIN PRAKTIK HOS INTERNATIONELLA 

PRODUCENTER. NU, TRE ÅR SENARE, ÄR DET KOCKAR OCH DRYCKESFÖRSÄLJARE, 
SOM IMPONERAS AV DERAS SVENSKA CIDER SOM TILLVERKAS VARSAMT, AV FIN 

RÅVARA OCH MED HJÄLP AV TRADITIONELLA HANTVERKSMETODER.

TEXT Annelie Lanner  FOTO Stéphane Lombard & Jonathan Kjell
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Redan innan Axel Bäck 
och Klara Peterson 
började Eldrimners 
och Torstas ettåriga 
yrkeshögskoleutbildning 

i mathantverk, för drygt tre år sedan, 
hade de producerat cider med hjälp av 
sin begagnade vinpress och vildäpplen 
som de hittade. Utbildningen var 
viktig för dem, både för att få lära sig 
mer om mathantverk och för att få 
möjlighet att praktisera utomlands. 
Under praktikperioderna gjorde de öl 
i Jämtland, kombucha i San Fransisco 
och i Kall, vin i Baskien och cider 

i Danmark och i Frankrike. Störst 
intryck på dem gjorde Cyril Zangs som 
driver Cidre 2 Table i Normandie.

– Cyril har hållit på i så många 
år och det var inte självklart att han 
skulle ta emot praktikanter, men vi 
är väldigt glada att han gjorde det. 
Nu har vi blivit vänner och vi ringer 
ibland för att fråga hur det går, säger 
Axel.

– Alla våra praktikplatser var bra 
och lärorika, men det var hos Cyril 
vi fick upp ögonen för helt naturlig 
cider. Det har präglat vår egen 
tillverkning. Det var där vi förstod hur 

vi skulle översätta våra egna idéer och 
förutsättningar till ciderproduktionen, 
berättar Klara. 

– Det handlar inte om att kopiera 
metoden, utan att hitta inspirationen, 
fyller Axel i.

SOMMAREN 2018, när Axel 
och Klara avslutat Eldrimners 
yrkeshögskoleutbildning, ägnade de 
sig åt förberedelser för den höstens 
skörd. I Axels föräldrars källare 
och garage i Saltsjöbaden utanför 
Stockholm har de sin tillverkning och 
sitt lager. Första hösten producerade 
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de 1 000 liter cider, vilket motsvarar 
ungefär 1 300 flaskor. Den här 
säsongen har produktionen växt något 
till ungefär 1 500 liter cider.

– Vår produktion är väldigt 
beroende av råvaran, alltså av hur 
mycket äpplen vi får tag på, förklarar 
Axel.

Precis som tidigare plockar Axel 
och Klara alla äpplen själva. Några 
hittar de hemma i de egna kvarteren.

– Ibland tar vi ett extra varv på 
någon återvändsgränd där det kan 
finnas några gamla äppelträd. Vi letar 
efter unika vilda träd och kanske 

gamla äppelodlingar som inte längre 
brukas.

Huvuddelen av Sent om Ciders 
äpplen kommer dock från en odling i 
Baskemölla i Skåne, som de har ett bra 
samarbete med.

– Vi vill ha superhög kvalitet 
på våra äpplen och det har den här 
odlingen, säger Klara.
Axel och Klara vill fortsätta plocka 
själva, för att verkligen ha kontroll på 
sin råvara.

– Vi tillsätter inte någon jäst 
så därför behövs ett äpple som, så 
att säga, fått jobba, för då vet vi att 

den frukten är tålig och har bra 
förutsättningar för att ge oss den 
produkt vi vill ha. Vi plockar sent 
på hösten för att äpplena ska ha så 
mycket socker som möjligt, förklarar 
Axel.

Det är inte någon särskild 
äppelsort de eftersträvar, utan de letar 
snararare efter flera olika sorter där 
mångfalden ska göra att smakerna 
kompletterar varandra. Favoriterna 
är dock ädla svenska äppelsorter och 
vildaplar.
– Vi tror att det blir en bättre cider 
med variation, säger Klara. 
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Det är viktigt att förstå 
att allt börjar med 
vilken råvara man har. 
Det är svårt att ändra 
på något längre fram.
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NÄR ÄPPLENA plockats lagras de i 
upp till två månader. Under den tiden 
får äpplena mogna och tiden utvisar 
vilka äpplen som inte klarar lagringen. 
De sorteras då bort. 

– Det är viktigt att förstå att allt 
börjar med vilken råvara man har. 
Det är svårt att ändra på något längre 
fram, säger Axel. 

Efter lagringen och sorteringen 
följer pressning och buteljering. Deras 
cider följer samma väg som naturlig 
vinframställning. Musten jäser utan 
några tillsatser eller sulfiter. Genom 
att sedan låta jäsningen få fortsätta på 
flaska bildas kolsyran helt naturligt 
utan något tillsatt socker.

– Det här är en traditionell 
metod för champagnetillverkning. Vi 
snurrar flaskorna i träställ, enligt ett 
schema som tar en månad. Det görs 
för att få ner jästfällningen i halsen 
på flaskorna. När vi har degorgerat 
flaskorna, alltså avlägsnat kapsylen 
och bottensatsen och satt på ny 
kapsyl, har vi en klar fin cider. Det 
handlar i grund och botten om att 
göra cider på ett traditionellt sätt med 
så få maskiner som möjligt och jobba 
med produkten för hand. Det ska få ta 
tid, säger Klara. 

– Cyril påminde oss alltid om att 
det inte är någon idé att stressa. Det är 
bättre att drycken får leva sitt eget liv, 
säger Axel.

Att producera en så pass liten 
mängd cider har gjort att företaget 
inte har påverkats så mycket av den 
pågående pandemin. 

– Det är ingen stress om cidern 
lagras lite längre än vad vi först tänkt. 
Den blir nästan bara bättre, säger 
Axel.

Nu har de fullt upp med att 
producera inför nästa år. De hoppas 
att fler ska dricka svensk cider men 
har inga planer på att expandera 
produktionen just nu.  

– Det tar tid att bli bra på 
någonting. Vi tycker att det är 
viktigare att förstå produkten och vi 
utgår hela tiden ifrån den. Varje skörd 
lär vi oss nya saker och jag längtar 
hela tiden till nästa skörd, säger Axel.

Det inte är någon 
idé att stressa. Det 
är bättre att drycken 
får leva sitt eget liv. 
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Flera framgångsrika kockar 
och dryckesexperter har hyllat 
Sent om Ciders produkter. I en 
recension beskrivs Axel och 
Klaras cider som frisk, fruktig, ren 
och mycket välbalanserad. 

– Det är verkligen superkul. 
Det trodde vi inte, för man tvivlar 
ju alltid på det man gör, men 
det är väldigt roligt att personer 
som uppskattar ett gott hantverk 
värdesätter våra produkter, säger 
Klara.

Ciderproduktionen är inget 
heltidsjobb för varken Axel 
eller Klara. Klara pluggar 
Miljövetenskap på Mittuniversitet 
och Axel jobbar som skidtränare 
för det alpina juniorlandslaget. 
Han har också läst vinkunskap.

– Ciderproduktionen är 
väldigt säsongsbetonad, men visst 
blir det lite pusslande och mycket 
jobb när det ska plockas och 
pressas, säger Klara.

Under vintrarna jäser deras 

cider och till våren plockas 
flaskorna fram.

– Det är en ynnest att kunna 
hålla på i sådan liten skala och det 
är häftigt att det kan få ta tid. En 
flaska tar ett år att producera. Det 
är verkligen en årgångsprodukt 
och man har en chans. Äpplena 
får bestämma vad det blir för 
produkt. Vi kan bara skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna 
för produkten, säger Axel Bäck 
från Sent om Cider. //
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Sent om Ciders produktion kan du följa via @sentomcider på Instagram.

Sent om Ciders produkter säljs via återförsäljaren Dryckesbutiken. 

Cidern har bland annat serverats på restauranger som Jakob & Ethel im Klösterle i Österrike, 

Ernst i Berlin, Petri, Talldungen, Galinas Pizza, Lyran, Ekstedt, Portal, Skåpmat, Spritmuseum, 

Tranan och Enskede Matateljé.


