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Julia och Alexander Kemna bakom cafédisken. I sortimentet finns hembakade
kakor och bullar, mackor - och förstås karameller av ett tiotal sorter.

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Publicerad: 29 September 20 10
PDFmyURL.com

27 28 29 30

Skolan blev en karamellfabrik
Lo gga in på dit t ko nt o
E-po stadress:
Lö seno rd:

Den nedlagda byskolan i Bredsät t ra f ick en ny användning.
Sedan f örra året har en av skolsalarna f örvandlat s t ill en
t revlig och mysig caf élokal och bakom kulisserna håller de
nya ägarna på med karamellt illverkning.
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Det var i april fö rra året so m Julia o ch Alexander Kemna från Berlin beslö t
att bli ö länningar på heltid.

Lo g g a in

»» Ny användare

-Vi har varit på Öland flera so mrar, ho s Alexanders släkting Udo Kemna
(tidigare lärare i Bo rgho lm, reds anm). Vi gillar Sverige o ch speciellt Öland
o ch bestämde att vi skulle satsa på någo t nytt, säger Julia so m tidigare
varit skådespelare på o lika teatrar i Berlin.
Hennes make Alex har varit verksam so m advo kat, så deras nya liv blir ju
lite anno rlunda.
-Vi sö kte ett hus där man båda kan bo o ch jo bba o ch fastnade fö r sko lan.
Jag bö rjade att reno vera o ch bygga o m medan Alex avvecklade sin
advo katverksamhet o ch ko m hit i o kto ber.
-Visst har det varit tufft, vi kunde ju knappat någo n svenska. Man bö rjade
lyssna på radio o ch vi går på SFI, Svenska fö r invandrare.
-Vi har fyra barn o ch de trivs bra i sitt nya land o ch har fått ko mpisar, säger
Julia.
Det har varit många so m hittat till caféet so m o ckså blivit någo t av en
samlingspunkt. Julia bakar allt brö d själv, såväl kako r o ch bullar so m
matbrö d. Macko r kan man äta på stället, eller ta med hem, o ch här finns en
bestseller.
Den heter ”hestedo kto rns nattmad” o ch o vanpå den danskinspirerade
smö rgåsen på o sö tat brö d ligger skinka, salami, o st o ch en klick
plo mmo nchutney.
Ett po pulärt bakverk är ”Bredsättrakyss”, en mo ro tskaka med glasyr,
mandlar o ch cho klad o ch so m är glutenfri.
Men så till karamelltillverkningen.
-Vi har alltid haft en kärlek till karameller o ch tillverkningen bö rjade so m en
ho bby. -I staden Svaneke på Bo rnho lm besö kte vi en karamellfabrik o ch
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fick då inspiratio n att starta egen tillverkning, berättar Julia.
Det är ett lite gammaldags hantverk so m o ckså kräver en del handkraft.
Degarna har en temperatur på cirka 150 grader när de ska hanteras o ch att
klämma ut karamellerna i valsmaskinen kräver även det kraft.
-Fö r närvarande tillverkar vi ett knappat tio tal o lika karameller; bjö rnbär,
hallo n, citro n, apelsin, fruktmint, vio l, banan, ingefära o ch en so m vi kallar
”Grö n sko gsmästare”.
-Men på sikt ska det bli ett 15-tal so rter, säger Julia Kemna o ch tillägger att
det ö ländska vädret var en po sitiv ö verraskning fö r henne o ch Alex.
TEXT: ROLF NILSSON, Ölandsbladet
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