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KIMCHIFABRIKEN

TEXT Annelie Lanner  ■ FOTO Stéphane Lombard

TA EN KREATIV MÅNGSYSSL ARE SOM BLIVIT BESAT T AV SIN KVARTERSKROGS 
TR ADITIONELL A KIMCHI. L ÅT HONOM BÖR JA TILLVERK A DEN KOREANSK A 

NATIONALR ÄT TEN HEMMA I  SIT T KÖK. STÄLL HONOM PÅ EN MARKNAD. TILLSÄT T EN 
SVENSK-KOREANSK KOCK SOM VILL SPRIDA SIN MAMMAS RECEPT. KRYDDA MED EN 

HJÄRTKIRURGS MATL AGNINGSKUNSK APER OCH TILLSÄT T EN ENGAGER AD ODL ARE AV 
LOK ALPRODUCER ADE GRÖNSAKER. RESULTATE T ÄR KIMCHIFABRIKEN I  LITEN LOK AL I 

E T T GAMMALT BRUK UTANFÖR ÖREBRO.

—  T E M A  —
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I ungefär två år har Simon Tullstedt och Jakob Johansson 
haft sin kimchifabrik i det stora, gula Lindbacka bruk 
några kilometer väster om Örebro. Eller fabrik och 
fabrik; bakom en vit dörr med röd skylt finns de två 
rum där kimchifabriken håller till. Ett rum är cirka 30 
kvadratmeter med lager och kontor och ett är betydligt 
mindre med kök och diskmöjligheter. Här tillverkar 
Simon och Jakob den kimchi som de säljer i glasburkar 
med vita etiketter med röd text. Samma rödvita design 
återfinns i arbetskläderna, i inredningen och till och 
med i papperspåsarna som kimchiburkarna packas i. 

Kimchin, som har sitt ursprung i Korea,  är enkelt uttryckt råa 
mjölksyrade grönsaker med vitlök, ingefära och chili. 

Gamla Lindbacka bruk har blivit en mötesplats för det 
moderna manthantverksföretaget, koreansk traditionell mat 
och svensk industrihistoria. Lindbacka bruk har anor från 
slutet av 1700-talet. Här har funnits pappersbruk, garveri och 
tillverkning av skosulor. I lokalerna finns utrymme för fler 
företag än den  bilverkstad, det dekalföretag och den kimchi-
fabrik som finns här idag.

För ungefär fem år sedan testade Simon kimchi för första 
gången.

– Det var en himla häftig upplevelse. Jag blev begeistrad 
och kunde inte få nog. Det blev dyrt, säger han skrattande.

Han passerade restaurangen som sålde hans favoritkim-
chi varje dag på väg till och från jobbet. Och han handlade. 
Ofta. På en festival i Malmö råkade Simon hamna på en före-
läsning med Jenny Neikell, även känd som Surtanten, en av de 
mest kända och mest framgångsrika mjölksyrarna i Sverige.

– Hon fick mig att inse att jag kunde göra kimchi själv 
hemma.
Det gjorde Simon, utan någon som helst framgång.

– Det blev helt oätbart! Jag hade använt alldeles för starka 
kryddor, men det triggade mig och jag tänkte: det här ska bli 
bra.

Simon fortsatte försöka, åt själv, bjöd familj och vänner, 
och till sist tyckte han att han verkligen lyckats med smakerna 
och fått ordning på kryddningen.

 – Jag har alltid letat projekt och startat olika verksam-
heter. När jag var 12 år startade jag en DJ-klubb och jag var 
UF-företagare i skolan. Sen dess har jag hjälp andra företag 
med marknadsföring som konsult. Nu funderade jag på om 
det skulle gå att starta en kimchifabrik.

SIMON OCH JAKOB MÖTTES PÅ EN MARKNAD
För två år sedan flyttade Simon till Örebro. I packningen 
fanns bland annat idén om fabriken och i Örebro fanns också 
hjärtkirurgen Soon-ok Cha som flyttat från Korea till Sverige 

En kock som handlade kimchi ringde upp efter 
mässan och var rätt arg. Han sa: du grabben, nu får 

du komma och städa mitt kök!

—  T E M A  —
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—  T E M A  —

på 1960-talet. Hon har också varit en viktig ingrediens i kim-
chifabrikens utveckling. Genom gemensamma bekanta fick 
hon veta att Simon intresserade sig för kimchi och bjöd hem 
honom.

– Hon lärde mig massor. Hon domderade en del: bort 
med löken, in med det där. Det var väldigt bra, säger Simon 
och skrattar.

Nu tyckte Simon att han var mogen för att testa sina 
färdigheter i en större kundkrets. Han köpte 60 kg kål och 
tillverkade några hundra burkar kimchi hemma i radhuset i 
Örebro, för att ha att sälja på den traditionella och årligen 
återkommande Hindersmässan i Örebro.

– Det var väldigt mycket på hobbynivå fortfarande. Jag 
hade inte riktigt fått grepp om fermenteringsprocessen, så 
jag fick göra skyltar där det stod att burkarna skulle öppnas 
mycket försiktigt på grund av övertrycket.

– En kock som handlade kimchi ringde upp efter mässan 
och var rätt arg. Han sa: du grabben, nu får du komma och 
städa mitt kök, säger Simon och blir full i skratt.

En marknadsbesökare som var betydligt mer nöjd med 
vad han såg var Jakob Johansson, som inte kände Simon se-
dan tidigare.

– När jag såg Simon och hans kimchi tyckte jag att det 
var väldigt kul att någon annan var intresserad och uppskat-
tar kimchi. Det är basen i den koreanska matkulturen, säger 
Jakob. 
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Kimchi är koreanskt 
mathantverk. Den 
ska inte göras i 
industrin.

—  T E M A  —
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JAKOB är uppvuxen i Sverige med koreansk mamma, svensk 
pappa och med mycket koreansk mat. Han har jobbat som 
kock i åtta år och barndomsdrömmen om att starta en egen 
koreansk restaurang finns fortfarande, även om han nu har 
börjat sikta på att bli hemkunskapslärare. 

– Korea har en fantastisk matkultur. I Kina äter man med 
munnen. I Japan äter man med huvudet. I Korea äter man 
med magen. Det betyder att i Korea fokuserar vi på hälsan 
och att magen mår bra, säger Jakob, som berömmer sin mam-
ma för att hon lärt honom så mycket om matlagning.

Att äta mjölksyrade grönsaker innebär att man får i sig 
mer vitaminer och mineraler, det är vetenskapligt bevisat, 
men det är många som anser att de mjölksyrade grönsakerna 
har ännu fler hälsovinster. Jakob är helt övertygad.

– Frågan är om det finns något som är bättre att äta än 
kimchi.

Den koreanska nationalrätten äts som förrätt eller som 
sidorätt till det mesta. Den smakar syrligt, salt och lite starkt. 

– I Korea har alla sitt eget familjerecept på kimchi. Alla 
skiljer sig åt, men jag var faktiskt nöjd med smakerna som 
Simon fått till, säger Jakob.

Det var inte enbart Jakob som uppmärksammade Simon 
och Kimchifabriken där på Hindersmässan.

– Jag var så udda när jag stod där med mina burkar så 
tidningen, radion och tv kom, säger Simon.

Efter de reportagen hörde en restaurang av sig och ville 
att han skulle leverera 100 kg kimchi per vecka. 

– Det gick ju inte! 
För ungefär två år sedan hittade killarna lokalen i Lind-

backa bruk, och fortsatte tillverka kimchin efter sitt, nu ut-
vecklade, recept. De började leverera till restaurangen som 
såg Simon på marknaden och de har fortsatt sälja sina pro-
dukter på marknader.

– Marknader är en kick. Det är härligt att möta så många 
olika människor och fler än jag trodde har en relation till 
kimchi, säger Simon.

Kimchifabriken får växa långsamt. Nu har de tre lokala 
återförsäljare, men fabriken är fortfarande en bisyssla för Si-
mon och Jakob. Med Simons heltidsjobb och Jakobs heltids-
studier klarar de inte att tillverka och leverera mer än de gör.

KLIMATET I NÄRKE PÅMINNER OM KOREA
Huvudingrediensen salladskål är från och med den här sä-
songen lokalproducerad. 

– Det sägs att klimatet här i Närke påminner om det kli-
mat där den finaste koreanska salladskålen odlas, förklarar 
Jakob.

Kimchifabriken har inlett ett samarbete med odlaren 
Adam Arnesson på Jannelunds gård.

– Det var svårt att hitta någon som ville odla salladskål, 
men Adam är ju pigg på det mesta, och han är dessutom med 
i kålrotsakademin, säger Simon.

Den här säsongen växer 200 salladskålshuvuden i hans 
odlingar och väntar på att bli kimchi. 

KIMCHIFABRIKENS tillverkning är hantverksmässig. Sal-
ladskålen skivas och skärs i strimlor och salt masseras in. 
Blandningen får sedan stå över natten. Därefter sköljs saltet 
bort från kålen och den blandas med morot, purjo, rättika 
och en kryddblandning bestående av vitlök, ingefära och 
goshugaruchili. När det är klart packas allt i en burk eller i ett 
tråg. Blandningen ska sedan stå ett dygn i rumstemperatur 
och efter det några dagar i kyl. 

– Vi är väldigt noga med måtten, men till sist är det sma-
ken och färgen som avgör, säger Simon.

INDUSTRITILLVERKAD kimchi finns också att köpa i 
Sverige, men när den kommer på tal rynkar både Jakob och 
Simon på näsan.

– Det är "död" kimchi. Jag menar alltså att bakteriekultu-
ren har avstannat på grund av pastöriseringen. I vår kimchi 
pågår den fortfarande. Tyvärr är det industrikimchin som 
många provar först, men kimchi är koreanskt mathantverk. 
Den ska inte göras i industrin, säger Jakob bestämt.

KUNDERNA STÅR PÅ KÖ
Kimchifabrikens kundkrets finns redan. Efterfrågan är 

större än tillgången. Det finns fler restauranger som vill köpa 
och många privatpersoner är intresserade. Koreanska ambas-
saden har också visat intresse för produkterna. 

– När det kommer koreanska utbytesstudenter jublar de, 
säger Jakob stolt.

Kimchin är både opastöriserad och vegansk. Det tilltalar 
också en stor målgrupp.

– Vi säljer också ett kimchi-kit för att sprida kimchin över 
Sverige. Vi vill att folk ska få lära sig hur man gör hemma, 
säger Jakob.

När vi är på besök i Kimchifabriken kommer en kvinna 
från bilverkstaden i grannlokalen och ber att få köpa kimchi. 
Hon berättar att hon började beställa kimchi till sin sushi när 
hon åt på ett sushiställe, men nu när hon har hittat kimchi-
fabriken har hon slutat äta sushi. Det var ändå kimchin hon 
ville åt.

KUNDERNA; både från grannföretaget, och från restaurang-
er står alltså på kö. Trots det grubblar Simon och Jakob på hur 
deras moderna mathantverksföretag ska fortsätta växa och 
hur fort det ska gå. 29-årige Simon har ett annat heltidsjobb. 
27-årige Jakob har fullt upp med studierna. En möjlighet är 
att anställa ett antal personer och utöka produktionen.

– Det skulle vara häftigt att ge folk jobb, säger Simon.
– Och göra det möjligt för fler att upptäcka kimchin, fyl-

ler Jakob i.
En annan fråga som måste lösas är tillgången på råvaror i 

Närke de kommande säsongerna, och lyckas det går det kan-
ske bygga upp ett lager som räcker hela året, för kimchi ska 
tillverkas på färska råvaror, men kan sedan lagras länge. De 
så sprudlande kimchifabriksägarna blir eftertänksamma när 
framtiden kommer på tal. 

– Men vi ska definitivt göra en kålrotskimchi, säger de. //

—  T E M A  —


