
TeksT Emma Th. hansEn 
FoTo annE ElisabETh næss MaTFoTo ChrisTian brun

Han Får sTaTsMinisTre Til å sTå i kø 
Foran brøddisken og Hele norge Til å bake. 
øyvind loFTHus, gründeren av åpenT bakeri, 
lærTe HåndverkeT av en baker i Hardanger 
soM sovneT inn Til duFTen av lunken baksT 

i en alder av 85 år.

surdeigKongen av 
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T Enslig landbrød ligger på 
fjøla innenfor fabrikkmurene til Åpent 
Bakeri, et steinkast fra Akerselva i 
Oslo. Smuler etter 2000 brød som 
akkurat har forsvunnet ut bakdøren. 
Nattskiftet har gått hjem, klokken har 
passert 11 og Øyvind Lofthus prater i 

mobilen på bredt Hardangermål og muligens med noe synkende 
blodsukker. 

– Jeg glemte å spise frokost! Etter å ha bakt i så mange år, så blir 
man ganske ødelagt. Man spiser når man kan. Kaffe?

hElE nOrgEs baKEr
Han er mannen som gikk mot strømmen da bakerier på hvert 
hjørne stengte bakerovnen, gründeren som fikk nei fra banken, 
men som eide vyer og venner med sparepenger, og bakeren som 
huket tak i en enda bedre baker, franskmannen Emmanuel 
Rang. 15 år og snart åtte håndverksbakerier senere er melskyen 
over hovedstaden tykk og god. Den er til og med i ferd med å nå 
distriktene gjennom andre sesong av TV-programmet Hele Norge 
baker, der Øyvind i egne øyne opptrer som «småbannende 
dialektbaker» i skyggen av en kakekåt Pascal Dupuy. 

– Jeg er tause Birgitte. 
En liten, lun latter slipper ut gjennom snusleppa, en last moren 

til Øyvind liker dårlig og som han selv mener ikke akkurat høyner 
«sexappealen».

– TV er noe helt nytt for meg. Jeg satte krav om fettsuging og 
personlig trener for å stille opp, men TV3 hadde ikke sånne 
 budsjetter, humrer Øyvind selvironisk.

Vi skal komme tilbake til Hele Norge baker etter hvert. Først må 
vi snakke om «Storebakaren» i den lille bygda Lofthus i 
 Hardanger. Han som hele livet skydde vekten.

baKEr uTEn baKEPaPir
– Johan Seim hadde ei vekt i taket med lodd, men alt av boller og 
rundstykker sto han og veide med hendene. Det satt i fingrene. 
Han lærte meg om stolthet til faget og en kompromissløs tilnær-
ming til kvalitet. 

For Øyvind er det forskjell på en hveteloff som det tar 5-6 timer 
å produsere og en som bare bruker halvparten så lang tid. Øyvind 
har alltid tid til å vente på god smak.

– Man må enten satse på kvalitet eller volum.
Så følger et engasjert foredrag om den franske måten å bake på, 

om høyt vanninnhold i deigen og lite steam i sluttprosessen, om 
rundsteking som gir en fin skorpe så lenge man passer godt på. 

– Vi jukser ikke. Det er bare én måte som gjelder; tid, 
møysomme lighet og kjærlighet til det du holder på med. Vi driver 

navn: Øyvind Lofthus (47)
bOr: Oslo
FamiliE: Datteren Elsa (10)
YrKE: Baker og gründer av Åpent bakeri
baKgrunn: Papirløs baker og kokk fra Hardanger. 
Startet bakerikjeden Åpent Bakeri i 1998 sammen 
med franskmannen Emmanuel Rang, etter å ha 
reist verden rundt for å lære å bake av de aller 
beste, blant andre Jørgen Sørgaard ved 
Kransekage huset i København. Åpnet pizza
restauranten Lofthus Samvirkelag i 2010 og 
 gjenåpnet det legendariske skjenkestedet Tranen 
i Oslo i 2013, som serverer solid husmannskost. 
I 2014 tar han over fire av United Bakeries sine 
utsalg.
aKTuEll sOm: dommer i andre sesong av 
 TVprogrammet Hele Norge baker sammen med 
Pascal Dupuy.

11 dl vann (ca 30 grader)
1 kg hvetemel 
170 g sammalt rug, fin
170 g sammalt hvete 
500 g havregryn
33 g (1 1/2 ss) havsalt
33 g (1 1/2 ss) maltekstrakt
20 g gjær

bland alle ingrediensene i en eltemaskin, 
men hold igjen 1 dl vann. kjør deigen i 
ca 4 minutter på lav hastighet, og øk 
deretter hastigheten. Tilsett den siste dl 
vann litt etter litt og elt videre til deigen 
er smidig og glatt. deigen skal på dette 
stadiet være ganske løs. la deigen hvile 
i ca 1 1/2 time. 

del så deigen i 4 emner og la den hvile 

på benken i ytterligere 20-30 minutter. 
Form deretter emnene  til brød og dypp 
dem i romtemperert vann før du ruller 
dem i havregryn. legg dem så i smurte 
former eller på bakepapir og sett brø-
dene til heving til dobbel størrelse. 

stek brødene på 220 grader på neder-
ste rille i 30-45 minutter til de er gyllen-
brune. avkjøl på rist. 

havrebrød
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tungt og dyrt, men vi overlever fordi vi har 
tatt tiden tilbake.

Øyvind kaller seg ikke baker, men «bake-
kyndig», selv om han har reist verden rundt 
og lært av bakere som spiste brødskive med 
høvlet meiersmør og drakk øl til frokost. 
Ekte varer, ekte smaker.

– Jeg har ikke et eneste «bakepapir». Jeg 
har et diplom, og det er fra 4H! 

  Og det er kanskje noe av grunnen til at 
han er spesielt opptatt av å ivareta fagkunn-
skapen til sine ansatte.  

– Vi har for tiden 20 faglærte håndverks-
bakere og tre lærlinger ansatt i produksjons-
lokalet vårt her i Maridalsveien. 

  For gutta på gulvet er gloser på italiensk, 
fransk, polsk og et par andre språk daglig-
dags. Tre utplasserte fra bakeriet på Haiti, 
der Åpent Bakeri har vært engasjert i å bygge 
opp et bakeri siden jordskjelvkatastrofen i 
2010, vitner om et internasjonalt engasje-
ment og et brennende ønske om å spre 
kunnskap om god bakst.

– Nå har vi endelig tid og energi til å lære 
opp, forteller Øyvind, som ikke er kjent for å 
tvinne tommeltotter, selv om han mener han 
har ti av dem.

– Jeg er mer en smed enn urmaker – god til 
å bake. 

En Øyvind har smidd, er Morten  Schakenda, 
Norges mest kjente distrikts baker. Han kan 
ikke få rost læremesteren nok:  

– Øyvind og Manu (Emmanuel Rang journ.
anm.) har lært meg alt det grunnleggende 
som skulle til for å kunne åpne Bakeriet i 
Lom. Øyvind er en ekte venn du kan stole 
på. Har jeg noen spørsmål, har han alltid tid 
til en samtale. Han er en ekte gründer som 
stadig er på leit.

  For lete gjør Øyvind Lofthus gjerne blant 
potteplanter og blomstrete gardiner i håp 
om å finne nye kunder som er villig til å stå i 
kø for franske landbrød, croissanter og pain 
au chocolat. Et Åpent Bakeri kan gjerne ligge 
i ei bakgate med navn som  Inkognito. Selv 
gardister og statsministre har luktet seg fram 
til kanelsnurrene bak Slottet.

– Jens og kona var av og til innom, men 
Erna har visst hevet seg på lavkarbo - 
trenden …

Det er tid for et lite forsvarsskrift for 
brødet og noen ord om spillet rundt 
brødskalaen.

 rEnT mEl i POsEn
– Folk har blitt mer bevisste på hva de 
spiser, men media har hengt seg opp i feil 
ting. Da Fedon kom, var det lett å henge det 
på poteter og brød, noe som nordmenn har 
et stort inntak av. 

Han mener likevel at det er veldig positivt 
å ha en diskusjon rundt innholdet i brød, for 
eksempel glutentilsetningen, og stiller samti-
dig spørsmål ved brødskalaen i butikken.

jacobsbrød
FørsTe dag 
85 g bokhvete 
1,7 dl kokt vann 
(minimum 90 grader)

70 g bokhvetefrø
0,7 dl varmt vann 
(minimum 60 grader)

Hell bokhveten og kokende 
vann i en eltemaskin. kjør på 
lav  hastighet ca 10 minutter. 
sett så blandingen til avkjøling. 

legg bokhvetefrøene i bløt 
med varmt vann i en liten bolle. 
bland godt. dekk bollen med 
plastfolie og la det stå i rom-
temperatur natten over. 

andre dag
980 g hvetemel
140 g steinmalt hvete
7 dl vann

bland alt sammen i en elte-
maskin i 4 minutter og la det 
hvile i minst en time (dette er 
det vi kaller en autolyse). 

280 g kokt bokhvete
28 g salt 
7 g gjær
1 dl vann
140 g bløtlagt bok hvetefrø

bland autolysen med den kokte 
bokhveten fra dagen før, pluss 
salt og gjær i en eltemaskin. 
la den kjøre i 10 minutter på 
medium hastighet. spe på med 
det resterende vannet når 
 deigen ser glatt og smidig ut. 
når  blandingen igjen er glatt, 
hell oppi de bløtgjorte 
bokhvete frøene fra dagen før. 
la deigen stå en time i rom-
temperatur under plastfolie 
eller bakeklede. etter hviletiden 
settes deigen i kjøleskap til 
dagen etter.

Tredje dag
Ta deigen ut fra kjøleskapet i 
god tid før du setter i gang å 
jobbe med den, slik at den har 
rom temperatur. Ha mel på 
bake benken og fold deigen 
noen ganger før du deler 
 deigen i emner i passende 
størrelser. du kan både steke 
brødene i smurt brødform og 
på steinplate. stek på 230 
grader i 35 minutter. avkjøl 
på rist.
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aldri En dag uTEn
Jobb.

mÅ ha i KJølEsKaPET
(… bortsett fra snus) 
 Entrecôte til modning 
og sjampanje.

KOmmEr aldri inn  
i KJølEsKaPET
(… kunne sagt Grandiosa, 
men det ville vært en løgn)
Dressinger på sprutflaske.

minE baKEinsPirasJOnEr
«Storebakaren» Johan Seim 
på Lofthus i Hardanger og 
konditor Jørgen Sørgaard i 
København.

smaKFullT 
 barndOmsminnE
Feriebrødet fra Samvirke
laget på Lofthus. Fersk 
brødskive med smør (og 
gulost) på.



– De er mest opptatt av at det er grovt og 
har ikke fokus på hva brødet faktisk inne-
holder. De tilsetter blant annet ting for å 
gjøre brødet mer barnevennlig. 

Naturlige smaker er viktig for Øyvind. 
Sukker, olje eller fett er ikke en del av 
surdeigen hans og ifølge ham selv er 
 brødet han baker sunnere enn mye av 
grovbrødet i butikken.

– Fett oksideres, og etter en stund gir det 
en emmen smak i munnen. Våre brød kan 
varmes i brødristeren og de naturlige 
smakene gjenoppstår. Lager vi varm 
 sjokolade, så er det med melk og sjokolade. 
Det er rent, så kan man like det eller ikke.

Og folk liker tydeligvis rent mel i brød-
posen. I bakeriet på Damplassen i Ullevål 
Hageby kan man på lørdager observere 
opp mot 800 betalende kunder som 
 tålmodig står i kø for et luftig landbrød til 
frokost – en kø like lang som 17. mai-toget 
på Lofthus.

nasJOnal baKEFEbEr
Vi slipper ikke TV-karrieren så lett. 
Øyvind Lofthus står i fare for å bli 
 gjenkjent på gaten etter at innspillingen 
av andre sesong av Hele Norge baker er 
unnagjort. Han er overrasket over hvor 
flinke mange er, men mener  samtidig at 
baking på TV er en utfordring.

– Baking er levende. Har du driti på 
draget, så … Når surdeigen er ødelagt, så 
er den ødelagt. Du kan ikke hente deg inn 
igjen.

Men hele Norge er likevel opptatt av 
deig, og slow-TV kan gi gjæren uante 
muligheter i framtiden. Hvem blir første-
mann til mølla? 

– Nord-Norge er visstnok den landsdelen 
hvor man baker mest brød og kaker, trolig 
på grunn av avstandene, sier Øyvind, før 
han tar oss med ned en trang kjellertrapp 
og inn i selve produksjons lokalet, det aller 
helligste, der høye traller med rugbrød og 
knekkebrød ligger og lunker. 

Her trives han, og kunsten å tvinne 
kanel snurrer kan han fremdeles. Og når 
samtalen beveger seg inn på baking og 
gamle baker ovner, tennes gnisten hos 
gründeren.

drømmEn Om ElEKTra
Like ved en nedlagt majonesfabrikk, ikke 
langt fra Bislett stadion, har han funnet 
igjen en  Elektra- ovn fra 1930 som setter 
fart på diftongene. 

– Heilt klart den beste! fastslår Øyvind.
Bakerovnen er nøyaktig lik den 

 «Store bakaren» på Lofthus eide.
Kanskje er ringen sluttet når han en dag 

åpner dørene til det knøttlille lokalet med 
glutenfri bakst eller kursvirksomhet?

Øyvind Lofthus har ennå ikke bestemt 
seg. Han legger sjelden planer langt inn i 
frem tiden. Om deigen hever seg over 
hovedstaden også denne gangen, gjenstår 
å se. 

Kongen av surdeig har all verdens tid. ★

10-12 sTore boller

6 dl melk 
(ca 30 grader)
1 kg hvetemel
150 g sukker
3 ts havsalt
3 ts kardemomme
50 g gjær
150 g romtemperert smør 
i terninger

Fyll
smør, sukker og kanel

1 egg til pensling.

bland alle ingrediensene 
i en eltemaskin, men hold igjen 
smøret og 1 dl av melken. kjør 
deigen på lav hastighet i 3 
minutter før du øker hastigheten 
for de neste 5 minuttene. Tilsett 
den siste dl med melk litt etter 
litt og elt til deigen er smidig og 
blank. Tilsett smøret og elt dei-
gen på lav hastighet til smøret 
har blandet seg helt inn. dekk til 
deigen og la den hvile i en time.
 
del deigen opp i 3-4 emner før 
de hviler ytterligere 20-25 
minutter. kjevle ut emnene til 
store firkanter og pensle med 
smør og dryss kanel og sukker 
over. 

brett deigen en gang og skjær 
den i ca 3 cm tykke strimler. surr 
strimlene rundt seg selv og fest 
under kanelbollen. dekk bollene 
med kjøkkenhåndkle og sett til 
heving til de har fått dobbel 
størrelse. pensle bollene med 
egg og strø litt sukker over. 

stek bollene på 230 grader i 
10-15 minutter til de er gylne. 
avkjøl på rist.

kanelsnurrer

gamlE KunsTEr: Øyvind kan fortsatt kunsten å tvinne kanelsnurrer.
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knekkebrød
100 g bakeklar surdeig
250 g hvetemel 
50 g sammalt rug, fin
50 g sesamfrø
50 g linfrø
2 1/4 dl vann
6 g salt

Fint rugmel til utbaking 
og vann eller olje til 
pensling.

bland alle ingrediensene i en 
eltemaskin. la deigen 
 modnes i en bolle trukket 
med plastfolie i 20 minutter. 

del deigen i to (ca 350 g). 
Hvert emne vil da dekke et 
vanlig stekebrett med en 
tykkelse på 1-2 millimeter. 

Før du kjevler deigen på 
bakepapir skal deigen 

 trykkes så jevnt som mulig 
ut med fingrene. deigen er 
klissete, så sørg for å bruke 
nok mel. det er en fordel å 
bruke en rutekjevle for å få 
knekkebrødet tynt nok. du 
kan også benytte et pizza-
hjul eller en sikksakkrulle for 
å dele opp den ferdig 
utbakte deigen før den 
settes i ovnen. prikk lett med 
gaffel i knekkebrødene og la 
dem heve i ca 20 minutter 
under plastfolie eller fuktet 
bakeklede før steking.
 
stek knekkebrødene på 
200 grader på nederste 
rille i 10-14 minutter. bruk 
varmluftfunksjonen hvis 
du ønsker å steke begge 
brettene samtidig. knekke-
brødene er ferdige når de 
har fått stekefarge langs 
kantene.
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Tørsleffs Vanila Vaniljesukker har
naturlig og ekte smak fordi det er
laget av ekte vanilje. Bevis på at
dette er ekte vanilje kan sees ved
at vaniljesukkeret inneholder små
svarte korn og har en litt grå farge.

Tørsleffs Bourbon Vaniljestang
er fylt med små, svarte vanilje-
korn som skrapes ut og brukes
direkte.Tørsleffs Bourbon Vanilje-
stang er et ekte naturprodukt
med den helt riktige smaks-
intensiteten. Den pakkes i
glassrør som er 100% lufttett,
dette sikrer ferskhet.

Forbeste resultat velg
TørsleffsVanilaVaniljesukker
ogBourbonVaniljestang
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Har du bakt noe fra bake eller vil dele 
andre  bakeøyeblikk? 

Følg @bakeMag på  insTagraM 
og Tag  bildene dine Med #baKEmag 

kanskje er det ditt bilde som kommer på trykk 
i neste nummer.

Følg også bakemag på facebook for oppskrifter, 
inspirasjon og bakeglede!

bakemag.no


