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KNIVSTA Hennes affärsidé 
är lika smakfull som miljö-
smart; att ta vara på över-
skottet av frukt och bär 
som finns i våra trädgårdar 
eller i naturens skafferi.  
Av de handplockade 
råvarorna tillverkar Caro-
line Brogren marmelader, 
chutneys och inläggningar 
med smaker som skiljer sig 
från mängden.

Sommaren blev början på någon-
ting nytt för Caroline Brogren, 
som är grafisk formgivare i grun-
den.

– Jag har alltid velat driva mitt 
eget företag, jag har bara inte ve-
tat med vad, säger Caroline, som 
har rötterna i Finnspång men se-
dan femton år är bosatt i Knivsta.

Till sist lyckades hon ändå hitta 
sitt affärskoncept. Och det var 
mycket tack vare Knivsta torg-
handel som bitarna föll på plats. 
Hon såg en annons om den lokala 
marknaden med närodlat och 
närproducerat innehåll som skul-
le dra igång hösten 2013.

– Det lät kul så jag ringde och 
anmälde mig, berättar Caroline, 
som alltid har varit road av att 
sylta och safta.

Dels för att det smakar bättre 
med hemmagjort och dels för att 
det är roligt, som hon säger.
Till torghandeln laddade hon upp 
med burkar och flaskor fyllda 
med delikatesser. Allt sålde slut 
på ett par timmar och kunderna 
var nöjda.

– Eftersom jag hade bokat mig 
för två tillfällen fick jag tänka ut 
nya produkter. Och nu var som-
marens råvaror slut. Vad kunde 
jag göra av det som fanns nu? Jag 
hade två veckor på mig att till-
verka nytt av bland annat äpplen, 
päron och nypon.

Besökarna återvände och sor-
timentet växte. Den positiva re-
sponsen gav mersmak och spor-
rade Caroline att fortsätta. En 
affärsidé började gro och under 
två års tid har den fått mogna 
fram. I somras kände hon att det 
var dags att ta steget och registre-
rade sitt företag, Candeline, hos 
Skatteverket.

– Jag tar hand om överflödet av 
frukt och bär i min egen och an-
dras trädgårdar, istället för att de 
förstörs. Jag ”jagar” folk, ringer på 
dörrar om jag ser att det dignar 
av bär på buskarna, frågar bland 
bekanta och när jag står på mark-
nader. Utöver det går jag i skogen 
och cyklar runt och plockar nypon 
och rönnbär bland annat.

I och med att Caroline startade 
företag med avsikt att producera 
mer var hon också tvungen att få 
sin livsmedelsverksamhet regist-
rerad. Hon har haft flitig kontakt 
med kommunens miljöinspektör 
de senaste månaderna.

– Det är många regler och lagar 
att ta hänsyn till när man startar 
eget - på gott och ont. Och det kan 
vara svårt om man är en liten aktör.

Det är höst och högsäsong för 
Caroline, som tillbringar många 
timmar vid spisen dessa dagar.

Den gångna helgen var det 
marknad på Wenngarns slott och 
veckan innan stod hon på Eda 
lägergård i Knivsta och sålde pä-
ronmarmelad med ingefära och 
vanilj, plommonmarmelad med 
stjärnanis, rabarberchutney med 
kanel, frökex och andra godsaker.

– Jag gör produkter som jag 
själv vill ha och som du inte hittar 
i affären. Jag försöker specialisera 
mig på lite udda smaker, säger 

Caroline, som hämtar inspiration 
från sin stora receptsamling, kok-
böcker och på nätet.

För egen del följer hon sällan 
ett recept till punkt och pricka.
– Jag plockar delar från flera olika 
recept, experimenterar och pro-
var mig fram.

Allt medan arbetet med att bygga 
upp verksamheten pågår smider 
den nykläckta företagaren planer 
för framtiden. Först och främst 
tänker hon hitta återförsäljare 
och även marknadsföra sig mot 

hotell- och konferensanläggning-
ar i närområdet.

Bakintresset ska också ges stör-
re utrymme. I dag erbjuder hon 
ett fåtal hembakta produkter men 
planerar att utöka den delen.

På längre sikt tänker hon satsa 
bredare.

– Jag har en idé om produkt-
design som jag tänker utveckla 
framöver. Men det här är en bra 
start för vidare utveckling, säger 
Caroline som i nuläget har allt fo-
kus på smak och kvalitet.

MAleNA OlSSON

»Jag försöker specia-
lisera mig på lite udda 
smaker«

Hon syltar och saftar av 
överflödet i våra trädgårdar

Nyponmarmelad, inlagd zucchini och päronmarmelad med ingefära och 
vanilj är några av godsakerna i sortimentet.

limited edition. Caroline är begränsad av råvarutillgången och producerar 
allt hantverksmässigt i liten skala.

Nyföretagare. Caroline Brogren har alltid velat driva ett eget företag och i somras tog hon steget och startade livsmedelsverksamhet med fokus på frukt 
och bär, såväl odlade som vilda. Foto: MaleNa olssoN


