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typer
Smal, tjock, lång, kort, salt,
kryddig, torkad, rökt…
det finns tusentals olika korvar i världen.
De flesta korvarna kan grupperas utifrån råvaror, tillagning, smak eller
konserveringsmetod. Den här indelningen utgår från korvsortimentet i Sverige.

LUFTTORKAD KORV
FÄRSKKORV
Färskkorvar görs av råa köttråvaror och
tillagas efter stoppningen. De bör helst
tillagas samma dag eller dagen efter tillverkningen. Hållbarheten på rå korv kan
jämföras med den för köttfärs.
Salsiccia, merguez och engelska
bangers är exempel på färskkorvar.

Hållbarheten hos lufttorkad rå korv påverkas
dels av att torkningen medför att vatteninnehållet begränsas och dels av att mjölksyrabakterier omvandlar sockret till mjölksyra
vilket innebär en sänkning av pH till en nivå
där oönskade bakterier inte trivs.
En lufttorkad salami, som förlorat 30–40
procent av sin vikt och uppnått ett aw-värde
(vattenaktivitet = mängd tillgängligt vatten
för bakterietillväxt i korven) på 0.86 håller
i åtminstone ett år om de förvaras mörkt vid
en temperatur under +4.
Ett isterband hinner inte förlora lika mycket i vikt som en salami vid torkningen och får
därför inte samma hållbarhet.
Salami, isterband och spansk chorizo är
exempel på lufttorkade korvar.

Först på
1800-talet
gjorde korven
entré i
vetenskapen

EMULSIONSKORV
Emulsionskorvar görs av en mycket finmalen korvsmet där fett och vatten går
ihop (emulgerar) med hjälp av molekylstrukturen hos köttproteinerna.
De värmebehandlas nästan alltid direkt
efter stoppningen, genom antingen varmrökning eller sjudning eller en kombination.
De flesta vanliga ”köpekorvar” tillhör den
här gruppen.
Falukorv och wienerkorv är emulsionskorvar liksom weisswurst i Tyskland och
boudin noir i Frankrike.

KORVKEMI
Råkorv och kokt korv får sin smak av råvarorna, salt och kryddblandning. Upphettning denaturerar proteiner och korven blir
styv.
Kallrökt och fermenterad korv får sin
smak av syror som bildas, samt genom en
mognadsprocess där mjölksyrabakterierna
angriper fett och proteiner så smakämnen
framkallas. På vissa korvar tillsätter man
på ytan en mögelsvamp, Penicillum nalgiovence. Den ger vit färg och bidrar till
smakutvecklingen. När pH sjunker i korven
binder sig proteinerna till varandra och
korven blir styv.
Fermenterade korvar förekom redan
för mycket länge sedan, hos babylonier,
greker, i Kina och hos romerska härar. Då
använde man en processteknik byggd på
erfarenhet som gynnade mjölksyrabakterier. Men det lyckades inte alltid och korv
kunde orsaka matförgiftningar och andra
smittor. Det var först på 1800-talet med
Louis Pasteurs forskning om mikrobiologi
som korven kom in i vetenskapen och man
började förstå mikroorganismernas roll. Då
kunde man börja styra processerna och
garantera resultatet på ett annat sätt.
Salt och nitritsalt hämmar till viss del
hastigheten i tillväxt av bakterier om E-coli.
Nitrit kom till Europa på 1200-talet i form
av salpeter från Kina för tillverkning av krut.
Det visade sig därtill vara bra för korvens
säkerhet och färg.

Korv
–en genial idé
MATGLÄDJE FRÅN FORNTID TILL NUTID
Korv är en av de
äldsta formerna av
processade livsmedel
som fortfarande
skapar matglädje.

Det slaktade djuret står för så gott som all råvara i form av kött, blod
och olika organ. I kombination med salt, kryddor och socker och med
tarmar som förpackningsmaterial skapades för många tusen år sen attraktiva fermenterade och torkade produkter.
För 10 000–15 000 år sedan övergick människor i mellanöstern,
bland annat dagens Turkiet, Irak och Iran, från nomadliv till bygemenskap. Med tekniker för växtodling och skörd tillsammans med boskapsskötsel fick man en kontinuerlig tillgång till ätbara råvaror. Genom torkning, saltning, rökning och syrning/fermentering skapades säker och
smaklig mat.
Än i dag äter och dricker vi dessa livsmedel: öl, bröd, smör, ost,
surkål, yoghurt, salami, rökt kött, salt fisk, oliver och vin.

Får var ett av de första
djurslag som användes
som råvara

Får var ett av de första djurslag som användes som råvara, något
senare kom nötboskap och grisar. För 3000–4000 år sedan kom
svinen i onåd hos arabiska och judiska kulturer. Om det låg en rationell förklaring bakom, som exempelvis att de bidrog till smitta med trikiner, eller om de rent allmänt ansågs som ohygieniska och smutsiga är
oklart. Under inkvisitionens dagar i Spanien hängdes en chorizo, en
torkad korv med fläskkött, i taket för att markera att ingen jude eller
muslim åt i huset.

KORV I ANTIKEN
I Homeros beskrivning över Odysseus resor år 900 FK talas om en
getmage fylld med blod och fett, som påminner om en korv. Odysseus
hustru Penelope ska i hans frånvaro välja en ny man och utlyser en
tvekamp om en korv. Odysseus infinner sig förklädd i hemmet, och
han vinner denna korv.
I Aristofanes satiriska skådespel ”Knektarna” (424 E Kr) är huvudpersonen en falsk korvhandlare.
Den romerske chefskocken Apicius (400-500-talet) ger en omfat-

tande beskrivning av blodkorv, kycklingkorv, fiskkorv, äggkorv och olika
köttkorvar.
Handeln med kryddor var en viktig förutsättning för den romerska
korvproduktionen. Kanel, kummin, lagerblad och svartpeppar från mellanöstern bidrog till god smak. De romerska slaktarna skar kött från nöt
och gris i små bitar och satte till salt och kryddor och ibland nötter från
tallkottar. Korvråvaran packades i rengjorda tarmar och fick torka i särskilda rum som användes för korvmognad.

DE GODA BAKTERIERNA

KORVPROFESSORN

Den fermentering (biologisk syrabildning) som
produkterna genomgick skapade säkra livsmedel
och gav korven en karakteristisk smak.
Innan man kände till mikroorganismernas betydelse för syrabildningen baserades tillverkningen
på bestämda hanteringsrutiner med bland annat
salt och socker, som stimulerar just mjölksyrabakterier. Fermentering skedde i temperaturer
mellan 25-42 grader Celsius, beroende på
produkt och önskvärd konsistens, smak och
hållbarhet.

Sven Lindgren är Korvakademiens professor.
Som mikrobiolog har han jagat farliga bakterier
och försökt avslöja svaga länkar i livsmedelskedjan. Men han har också fördjupat sig i de goda
effekterna – när bakterierna bidrar till smak och
hållbarhet. Salami och andra fermenterade korvar är hans skötebarn. Livsmedelshistoria ett annat stort intresse.

Idag framställs fermenterade korvar som regel
med en renkultur med mjölksyrabakterier som
starterkultur. Denna processteknik inleddes under 1930-talet och kan jämföras med tekniken
för att tillverka öl och mejeriprodukter som kom
cirka 30 år tidigare.

SUMERER (6000 FK)
Ost, fermenterad korv, öl
EGYPTIER (3 000 FK)
Ost, fermenterad korv,
bröd, öl saltning
KINESER (3 000 FK)
Fermenterad korv,
surkål, öl, vin, soja

Kung Nebukadnessar
i Babylonien åt för tusentals år sedan korv som
påminde om salami.

Korv
i Sverige

Ordet korv
betyder helt
enkelt kurva.

URKORV – blodkorv, köttkorv, grynkorv

Den mest kända litterära utläggningen om blodkorv finns i Frans G
Bengtssons berättelse om hur skånska vikingar drack jul hos Harald
Blåtand på Jylland och återsåg blodkorven efter sju år i främmande land:
– Den lukten är bäst av alla, sa Orm stilla
– Det är timjan i, sa Toke med bruten röst.
I senare recept blandas blod med ister och kryddor, mjölk eller svagdricka. I dagens blodkorv eller blodpudding kan det finnas sirap, nejlikor och mejram, svagdricka och rågmjöl.
Köttet i köttkorven har av tradition drygats ut med potatis, bland annat i Värmlandskorv. Risgryn eller korngryn är andra ingredienser i de
klassiska svenska färskkorvarna, som ofta kallas råkorvar (och idag ofta
säljs kokta).

Det är sannolikt samma ord som
isländskans kurfur, i betydelsen
avskuren bit eller stump.

Falukorv, bräckkorv och medisterkorv varmröks. Dessa korvar som
oftast äts skivade och stekta eller kokta hör till den svenska vardagsmatens verkliga basvaror.
Den svenska prinskorven av fin wienerkorvsmet utmärker sig genom sin
trevliga litenhet.
Isterband är en fermenterad korv med korngryn (eller risgryn) som
torkas eller röks. När det gäller isterband används torkningen mer för
att ge korven den rätta syrliga smaken, än som konserveringsmetod.
På 1970-talet höll konsten att göra isterband på att försvinna. Man började hetta upp korngrynen istället för att blötlägga dem i vatten och de
värdefulla bakterierna dödades. Det blev ingen fermentation. Men startkulturer med lactobaciller utvecklades som räddade isterbanden.
Stångkorv eller stångryttare har fått namnet efter att den orökta grynkorven hängdes upp på stång i köksvärmen för att torka.

KORVSMÖRGÅS

Julkorv. Till julbordet hör fläsk- eller köttkorv med mer eller mindre
”julig” kryddning. De gamla familjerecepten letas fram och kommer till
heders vid tillverkningen.
I Gastronomisk Kalender för 2013 berättar Kung Carl XVI Gustaf
att julkorven är hans favorit på julbordet. Den kungliga julkorven görs
på lika delar fläskfärs, nötfärs, malt bogfläsk och kokt potatis. Kryddas
med kryddpeppar, nejlika och lite ingefära.

Korvsmörgås är en svensk klassiker. Smörgåskorven är ofta något
slag av medvurst, kallrökt eller kokt i tunna skivor. Det finns många lokala specialiteter. Gustafskorv från Dalarna görs av hästkött och röks med
granved. Forbondekorv från Färila i Hälslingland kallröks enligt gammal
metod. Men en svensk korvsmörgås kan också bestå av knäckebröd
med skivad falukorv och senap.

FALUKORV FOREVER
För att hissa upp malmen ur Falu koppargruva på 1500-och 1600-talet användes uppfordringslinor av tvinnad oxhud. Oxarna fördes från
Småland i stora konvojer och slaktades när de kom fram. Köttet saltades och röktes. Det fanns många tyskar vid gruvan och de lärde
svenskarna göra god korv av det rökta oxköttet.
Under 1800-talet fick korven en ny roll i vår mathållning genom uppkomsten av en lågavlönad industriarbetarklass som inte höll egna djur
för slakt. De köpte sina charkuterier färdiga som stadsbefolkningen
gjort i alla tider. Det var nu den kryddade bräckkorven och falukorven,
som vi känner igen den, såg dagens ljus.
På 1870-talet tog falubon Anders Olsson upp traditionen att röka
kött i sitt enkla slakteri och ett par decennier senare började han saluföra ”falukorv”. Resten är historia. Falukorven, tillverkad i Falun eller på
annat håll, är fortfarande en älskad korv på våra matbord, och i form av
Korv Stroganoff ständigt på topplistan över vardagsmat.

Första gången ordet korv
förekommer i skrift är år

1539

EN KOKT MED BRÖD

VÅRA FAVORITER

Att köpa varm korv av försäljare på gatan eller i små kiosker och äta
utomhus är ett bruk som globalt sett har uppemot 150 år på nacken.
Det allra första varmkorvståndet öppnade 1871 i New York.
I Sverige var de första korvgubbarna kvinnor. Korvmadamerna dök
upp på Djurgården i samband med Stockholmsutställningen. De sålde
korv och mos för 20 öre enligt Norrköpings Tidningar.
En annan världsutställning sägs vara ursprunget till korvbrödet.
I St Louis USA 1904 fick man låna vita handskar av korvgubben för
att kunna hålla i den heta korven. Men kunderna lämnade inte
tillbaka handskarna, som då ersattes med bröd. Först i
form av vanliga brödskivor, så småningom som vita bröd
som passade korven.
I början av 1930-talet hade korvgubben med låda på
magen gjort entré och 1932 kunde man hitta små specialkiosker runt om i Sverige, där man sålde korv. Konceptet
var tyskt. Efter en namnförslagstävling döptes det nya företaget till Sibylla, efter Sveriges nya prinsessa, även hon med
tyskt ursprung.
Efter kokkorven och andra världskriget kom grilloch stekkorven. Kiosker blev gatukök och bensinmackarna började sälja korv. Idag kan gatuköket
servera en i princip komplett måltid, men tjusningen i att äta sin korv i det fria lever kvar.

Sverige är ett avlångt land,
favoriterna i korvkiosken varierar.
Här är några specialare från norr
till söder.
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Parisare. En grillad centimetertjock skiva falukorv eller medisterkorv, serverad i hamburgerbröd
med sallad, hackad gurka, senap
och ketchup.
Tunnbrödsrulle. Populärast i
Mälardalen och Stockholmsområdet. De första lär ha rullats ihop
på 1960-talet.
Hel och halv special. Vanligast
i västra Sverige. En hel special består av ett korvbröd med två korvar
och tre klickar potatismos ovanpå.
En halv är ett korvbröd med en korv
och mos på toppen.
Mos och surkål. När Korvhuset i
Malmö och Lund utsågs till Årets
Korvkrog 2012, avslöjade de en ny
specialitet bland de skånska korvätarna: hälften surkål, hälften mos
till korven.

Korv
jorden runt
KORV ÄR GLOBALT
Reser man med korv i sinnet kan man snubbla över korvfestivaler
och korvsällskap överallt i världen. På en svensk korvgrill ligger idag
korv med ursprung i jordens alla hörn. Inspiration och kunskap flätas
samman mellan tider, länder och kontinenter.

HACKKORV OCH HAGGIS
Den årliga internationella hackkorvsdagen firas varje år i Värmland.
Då bjuder Sällskapet Hackkorvens Vänner alla som passerar Stora Torget i Karlstad på ”hackkôrv” av läckraste slag. Hackkorv påminner om
stångkorv och är släkt med pölsa och i likhet med dessa, eller varför
inte den italienska salsiccian, tar man oftast bort skinnet och innehållet
mosas, skivas eller skärs i bitar innan tillagningen.
Men som så ofta när det gäller korv är ringarna på vattnet större
än man först ser. Det sägs att vikingarna via Norge tog grynkorven till
Skottland, där den blev nationalrätten haggis. Det ryktas om en hackkorvssläkting på den polska landsbygden. Sant är att landshövdingen
i Värmland, Eva Eriksson, bjudit på hackkorv både i Finland och på
korvfestival i Ungern, där den bleka korven var ett exotiskt inslag bland
de paprikaröda ungerska korvarna.

CURRYWURST-MUSEUM
Ingen som besökt Berlin har väl kunnat undgå att Currywurst är
Tysklands populäraste gatumat. Så populär att korvrätten fått ett eget
museum. Det öppnade 2009 vid det som kanske var 60-årsfirandet av
den populära korvens födelse som kanske gick till så här: Frau Hertha
Heuwer ramlade i trappan med en flaska tomatketchup och en burk
curry i händerna. Snilleblixt följde. Den 4 september 1949 öppnade
hon sitt korvstånd med tomat- och currysås som slagnummer.
Sant? Vet man inte. Det finns en version till. I den historien är det
Frau Lena Brücker i Hamburg, som av en slump uppfinner currywursten strax efter kriget. I vilket fall så ligger Deutsches Currywurstmuseum på Schutzenstrasse 70 i Berlin.

”
”

DÄRFÖR HETER DET HOT DOG
Hotdogen lär ha fötts på Polo Grounds sportarena i New York
en kylig dag år 1906. Korvförsäljarna ropade till publiken: ”Get your
Dachshound sausages while they´re red hot!” På grund av likheten
kallades wienerkorv i bröd för Dachshound (tax) på tyska och beteckningen fördes över till USA av tyska invandrare.
Den här dagen satt tecknaren T.A.
Dorgan på läktaren och ritade lite förstrött på en hund. Eftersom han inte
kunde stava till Dachshound plitade han
istället dit ”hot dog” – ett nytt begrepp
var fött!
Och amerikanarna kan sin historia.
Under en smådjurs-show i Orlando vintern 2014 öppnades en hot dog-låda
och ut strömmade, just det, ett gäng
glada taxar.

VÄRLDSHANDEL MED FJÄLSTER
DAT-Schaub med huvudkontor i Danmark är störst i världen på korvskinn, eller
fjälster som det heter mera professionellt, med ungefär 10 procent av marknaden.
Fjälster är en av de få lantbruksprodukter som handlas helt och hållet i frihandel.
För produktionen står ett fåtal stora privata företag med stark lokal förankring i olika delar av världen.
Svinfjälster = medelgrova färska och torkade korvar
Fårfjälster = smala korvar

”

Att inte tycka att det är ’fint’ med korv är
bara larv. Korv duger överallt. Därför förvånar det mig att man aldrig – ja aldrig
– verkar kunna få korv på exempelvis tåg
eller flyg. En lämpligare rätt för matbrickan på charterplanet än en korv stroganoff
är det väl svårt att tänka sig? Och vem kan
komma på nånting godare än frukostkorv
i pepparrotssås i bistrovagnen på tåget?
Så kom igen SAS och SJ, ge oss korv, och
resan blir dubbelt njutbar!

Från tonåren minns mina smaklökar
en currybratwurst på en tågperrong i
Köln.
–Vad som helst blir bra, sa jag till
korvgubben, som placerade en kryddig korv på en papptallrik, toppade
med surkål och stark senap och krönte
med en fralla. Så spännande och gott.
Lena Söderström, Korvakademien.

Ulf Elfving, Korvakademien

Finland har fina korvar. Det är för övrigt
det land i världen där man äter mest korv
per person. I Finland har de jobbat hårt
med hälsofrågor. Det har bland annat gjort
den finska korven lite mindre salt. I Sydafrika finns många goda lokala färskkorvar
med spännande smaksättning. Fin spansk
korv är också mycket bra, till exempel en
torkad chorizo. Svenska isterband går inte
heller av för hackor. Men jag tuggar också
gärna i mig en Bullens pilsnerkorv. Framför allt om den bjuds under bar himmel.
Bengt Landquist, Korvakademien

GRYNKORVENS VÄNNER
Grynkorven är något av en Skaraborgsk nationalrätt. Den har en egen
fanclub, Grynkorvens vänner, med ungefär 400 medlemmar, och en
akademi, Grynkorvsakademien.

KORV OCH BRÄNNVIN
Varje höst hålls palinka- och korvfestival vid
slottet i Budapest. Ungerska korvar är mustiga och ofta paprikastinna. Palinka är ungersk fruktbrandy, en mäktig kombination.

KORVFESTIVALEN I STOCKHOLM
Korvakademien arrangerade 2013 sin första Korvfestival på Nordiska Museet på
Djurgården. I mars 2014 är det dags för Korvfestival igen på Annexet vid Ericsson
Globe. Det är två dagars fantastisk korvfest med kunskap och underhållning som
tema och möjlighet att provsmaka och köpa hem Sveriges godaste korvar.

”

BRATWURSTMÄSTERKAP

”

Ett friluftsmuseum i utkanten av Berlin håller
bratwurstmästerskap varje år. Publiken får smaka på alla tävlingskorvarna och rösta fram den
bästa.

Korv är godast
utomhus. Och
alltid utan ketchup.
Bengt Landquist, Korvakademien

Korvkulturen är en fin mångkultur.
Den är för invandring. Det råder
nolltolerans mot tilltag, vilka kan
uppfattas som nedsättande gentemot
korv av utländsk börd. Alla är lika
och olika, alla är varandras gelikar.
Jan Scherman, Korvakademien

Gör din
egen korv
Det är roligt och inte svårt. Färskkorv är enklast. Kom bara ihåg att tillaga
korven på en gång, hållbarheten på rå korv är jämförbar med köttfärs.
De senaste åren har det kommit ut en rad korvböcker med recept på hur
man gör korv och tillagar den. Där kan du lära dig mer. Recepten nedan kommer
från de kända korvtillverkarna och pionjärerna Taylors & Jones i Stockholm.
De har också sin egen korvbok och arrangerar populära korvkurser.
Taylors & Jones vann titeln Årets Korvkrog 2014. Ingredienserna i
korvarna varierar men tillvägagångssättet är oftast detsamma.

Prova
att stoppa
egen korv

Gör så här
l Lägg fjälstret i blöt och ställ i kylen, gärna dagen innan, men det
räcker med någon timme.
l Lägg köttet i frysen 30-45 minuter innan du ska mala och ställ
vätskan i kylen.
l Blanda alla torra kryddor i en bunke.
l Mal köttet i köttkvarn.
l Blanda ströbröd och vatten.
l Blanda ner färs och kryddor. Blanda väl. Smeten ska vara ganska
lös. Ställ den i kylen.

l Gör ett stekprov med cirka 2 msk av smeten. Smaka av och tillsätt
mer kryddor om det behövs.
l Montera på korvhornet och trä på fjälstret.
l Stoppa korven. Ta inte fram all smet ur kylskåpet utan bara det som
får plats i köttkvarnen.
l Gör en enda lång korv och tvinna den sedan direkt till lagom stora
korvar. Vad som är lagom bestämmer du själv.
(Källa: Taylors & Jones korvbok)

Korvtips

l Man behöver vara två
som hjälps åt att göra
korv, en som matar in
färsen och en som sköter
fjälstret och den färdiga
korven.
l Svinfjälster är lättare att
hantera än fårfjälster.
l Korvsmeten ska vara
ganska lös och inte stoppas för hårt i fjälstret. Det
ska se ut som en korv
som fått punka.
l Nagga korvarna innan de
tillagas så de inte spricker.

TRADITIONELL
FLÄSKKORV

LAMMKORV
MERGUEZ

FLÄSKKORV FRÅN
CUMBERLAND

4 kg fläskkött
400 g ströbröd
7½ dl vatten
50 g salt
50 g socker
20 g nymalen svartpeppar
svinfjälster

3 kg lammkött
300 g ströbröd
7½ dl vatten
½ msk kanel
1 msk spiskummin
1 dl paprikapulver
5 msk harissa
4–6 tsk salt
15 g nymalen svartpeppar
lammfjälster

3 kg fläskkött
300 g ströbröd
7½ dl vatten
2 msk svartpeppar
2 msk torkad salvia
1 tsk riven muskotnöt
4-6 tsk salt
svinfjälster

ITALIENSK KORV
3 kg lammkött eller
1,5 kg fläskkött + 1,5 kg nötkött
300 g ströbröd
7½ dl vatten
2 msk färskpressad vitlök
1 msk torkad rosmarin
3 msk torkad timjan
4-6 msk salt
15 g nymalen svartpeppar
svinfjälster

