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TEXT ÅSA SWANBERG FOTO MALOU HOLM

Plötsligt slog framtidsdrömmen in, och en lite förvånad Sara Aasum Hultberg fann sig själv korad till 
Årets Konditor 2014. Fast kollegorna visste hela tiden att hon hade det i sig. Klart Sara skulle vinna! 

Det känns helt overkligt. Att jag
vann!« säger Sara Aasum Hultberg,
vinnaren av Årets Konditor 2014. Att
hon skulle vinna mästartiteln på första
försöket fanns knappt på hennes karta,
det var ju en framtidsdröm! Det var
kollegan och tillika världsmästaren i
bageri, Håkan Johansson, som med
självklarhet ansåg att hon hade vad

som krävdes, puffade på henne och såg till att hon, trots att 
ansökningstiden hade gått ut, skickade in sin ansökan. Och så
gick det som det gick. I en tuff final, med en trasig choklad-
tempereringsmaskin och tiden som jobbade mot henne, stod
hon som segrare i tävlingen hon tänkt att hon kanske kunde 
vinna om några år. Om hon jobbade hårt. »Det här var det 
absolut jobbigaste och roligaste jag någonsin gjort! Jag stod på
kvällarna och övade i ett i fyra månader, och jobbade på Brillo
ända fram till tävlingsdagen. Och inte förrän ett par dagar före
tävlingen bestämde jag mig för vilka petit-fourer jag skulle göra.

Jag tänkte nog att i år skulle bli ett slags övningsår så att jag fick
lite känsla av hur det går till och kunde komma igen och vinna
ett annat år« säger Sara när vi möts på hennes arbetsplats 
Taverna Brillo i Stockholm.  

BAKA träffade Sara första gången för två år sedan (nr 2/2013).
Då var hon nyss hemkommen från New York där hon jobbat
som konditor på det svenska konditoriet Fika i några år, och på
väg till Lillehammer i Norge för att säsongsjobba som konditor
på en restaurang mitt i skidbacken. Från storstadspuls till natur.
Kontraster och upplevelser. Det gillar Sara. »New York är staden
som aldrig sover. När man inte jobbar går man ut, sitter på 
krogen, tar en drink. Det finns ingen riktig vardag, allt går i ett.
I New York finns hela världen; ett land, en stad i varje kvarter,
och där finns något för alla smaker. Raw food, mycket vege-
tarisk mat, judiska traditioner, indiskt, glutenfritt – ingenting 
är konstigt där, alla är olika och man anpassar sig efter det. 
Det finns mycket att lära och att inspireras av! Men det är tufft
också. Man jobbar nästan jämt. Bostäderna är dyra, och man
får inte direkt någon semester. Å andra sidan är det billigt att
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leva i New York, det är lätt att träffa folk – man kommer hit
och reser vidare; det gäller att ha kul så länge det varar. I Hak-
fjäll i Norge jobbade jag verkligen mitt i skidbacken, på en
restaurang som var fullpackad dagtid men lugnare på kväl-
larna. Det var en fantastisk upplevelse på ett helt annat sätt!«

Sara åkte direkt från Hakfjäll till jobbet som chefskonditor
på Taverna Brillo i Stockholm, ditlockad av samma Håkan
som peppat henne att söka till Årets Konditor. De har en
gemensam bakgrund på Gateau, en plantskola för många
av Sveriges bästa konditorer och bagare. Även NK-bageriet
finns med Saras erfarenhetsportfölj, en annan plantskola. 

Hon föddes i Stockholm, men flyttade till Arvika som 
liten. Bakintresset har alltid funnits och kommit naturligt.
Efter grundskolan utbildade hon sig till konditor och tog
gesällbrev efter en ettårig KY-utbildning. Att utveckla och
experimentera med smaker och konsistenser är drivkraften,
liksom att få göra allt från grunden, gärna med ekologiska
råvaror. Inspirationen hämtar hon överallt. »Jag tycker lika

mycket om att tänka färg och form
som smak – även om det är förstås
alltid är smaken som är det vikti-
gaste i slutändan. Men ofta börjar
jag i en idéände och slutar i en helt
annan.« 

Att smakerna sitter bevisades i
årets omgång av Årets Konditor.
Jurys motivering till att just Sara
kammade hem titeln löd: »I en
tidspressad insats utmanades tek-
nik och yrkeskunskap, som ändå

visade upp perfektion. Med fantastiska smaker togs grädd-
bakelsen till en ny nivå och de eleganta petit fourerna im-
ponerade på juryn.«

Årets tävling präglades av klassikernas återkomst. Fina-
listerna skulle inom loppet av tio timmar under två dagar
skapa en våningstårta med minst tre våningar, en petit
four-bricka med fem bakverk varav två handdoppade i 
choklad, en glasstårta samt en gräddbakelse. Saras tårta
Björnbär/Gianduja bestod av en browniebotten med
björnbärspannacotta, hasselnöt och vaniljmousse. Hennes
glasstårta var en grön prinsessbomb som hon kallade
Isprinsessa, gräddbakelsen 2.0 blev juryns favorit och de
fem petit fourerna stod ut som små delikata smycken i
den vackra presentationen. Två av dem presenterar vi här
och nu i BAKA, och tårtan har hon bara för oss återskapat
i form av en ljuvlig dessert!

Vad framtiden för med sig för Sara återstår att se. Erbju-
danden saknar hon inte. Att göra en bok finns på hennes
bucket list, och hon har redan gjort en hel del receptreportage
för olika mattidningar. Att göra TV står också på önske-
listan. Sara är nyfiken och öppen och kommer att se till att
göra det mesta av sitt år som Årets Konditor och represen-
tant för sin bransch. Heja Sara! www.tavernabrillo.se
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Isprinsessa dessert style Saras 
vinnande glasstårta Isprinsessa, 
här förvandlad till en dessert med 
pistaschjaconde, mandelganache
och hallonsorbet. Recept sid 90.

Vit choklad pot du crème En ljuvlig
dessert på vit choklad, lime och 
mango/passionssorbet. Recept sid 89.

PORTRÄTTET
Hallon- och hasselnöts-
petit-four En av Saras
tävlingspetit-fourer som
fick jury att gå i spinn. 
Recept sid 89.

SÅ GÖR DU GLASSÄGG: »Det finns ett gäng olika tekniker
när man vill ›ägga‹ glass. Som utgångspunkt är det alltid bäst att ha
en varmare temperatur på glassen, vid cirka -14°, brukar den vara
mjuk och lätt formbar. Ställ en sked i varmt vatten en stund så att
den blir varm. Börja med att dra skeden ifrån dig och skopa glassen
bortåt, runda sedan av nedåt och dra tillbaka. Värm till sist skeden
underifrån med handen så att glassägget lossnar.«



Björnbär/Gianduja Succétårtan från
Årets Konditor, här serverad som 
dessert. Med brownies, björnbärs-
pannacotta, giandujatryffel, vanilj-
mousse, saltrostade hasselnötter och
björnbärssås. Recept sid 92.

Getostpetit-four En mandelbiskvi
toppad med getostganache och 
doppad i mörk choklad. Recept sid 91.
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SARAS DESSERTTIPS: »När jag gör en dessert brukar jag försöka utgå ifrån en smak, till 
exempel choklad. Choklad är ju relativt tungt i smak och konsistens, så då behöver man kanske något
lätt, syrligt eller bittert att bryta av med. Därefter tänker jag textur – jag vill ha något som man får
lite tuggmotstånd i, något krispigt eller segt, men även något lent och luftigt och något som bryter
av i temperatur, som glass eller varm sås. Till sist vill jag avsluta med en trevlig dekor och färska
bär, frukt eller något torkat. Utseendet är ju nästan lika viktigt och då försöker jag med alla dessa
konsistenser att tänkta snyggt, men inte överarbetat.«


