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På sommaren fi kar vi gärna
så ofta vi kan och vad är 
bättre än mysiga kaféer 
och hembakat? 
   Johannas hembakta är ett av 
de där genuina ställena att tillbringa 
lediga sommardagar på.

HEMBAKAT
som sprider 
glädje

Fortsättning på nästa sida.

Text: Tara Bamberg   Foto: Robert Jansson
Johanna Strand 

med en plåt 
rykande heta 

bullar 
direkt från ugnen
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Fortsättning från föregående sida.

Ur bageriet i Grelsby sprids den hemtrevliga 

doften av nybakt bröd och bullar. Johanna 

Strand och de två anställda Isak Aaltonen 

och Josefina Nordqvist håller på och avslu-

tar dagens arbete. Klockan är bara tolv men 

eftersom de började redan klockan fem på 

morgonen så är det mesta gjort.

– Man orkar lättare stiga upp på morgo-

nen när fåglarna kvittrar, förklarar Johanna 

med ett skratt.

Ur den stora ugnen tas brödkakorna ut 

och packas sedan i påsar och får etiketter. 

Hemvetet är extra omtyckt hos de äldre som 

brukar köpa tio stycken på en gång. De ba-

kar även ciabattabröd, bullar, stenugnska-

kor och surdegsbröd. Det sistnämnda är lite 

av en favorit hos Johanna själv.

– Att man får surdegsbrödet till ett snyggt 

bröd utan jäst är magiskt.

Johanna har bakat nästan i hela sitt liv 

och öppnade eget redan när hon var 23.

– Jag trivs jättebra, när det är mycket 

nöjda kunder och glada människor runt mig 

så går det bra.

Förutom bageridelen består Johannas 

hembakta av ett mysigt kafé som ligger i en 

av de närliggande byggnaderna. Där kan 

man slå sig ner vid ett av de små borden på 

uteserveringen med utsikt över Långsjön 

och njuta av en bit tårta eller Ålandspann-

kaka. De säljer även lunch, mackor, ny-

bakt bröd och andra närproducerade varor 

i kaféet. Det är mycket kunder i dag och 

Johanna själv erkänner att hon är lite för-

vånad då hon knappt gjort någon reklam 

för stället.

– Jag blir så glad och brukar tänka, kom-

mer alla de här människorna till mig?

Många bullar på sommaren
Att det är högtryck på bakandet under 

sommarsäsongen märks, i bageriet hin-

ner de knappt baka allt de skulle vilja. 

Bullarna är speciellt populära och säljs 

vidare till bland annat olika gästhamnar. 

Johanna säger att det är lite speciellt att 

ha ett bageri och att hon är rätt person för 

jobbet råder det ingen tvekan om.

– Ibland när jag bakar själv är jag så 

koncentrerad så mitt i allt har jag massa 

bröd och undrar: vem har gjort det här?

”Man orkar lättare stiga upp på morgonen när fåglarna kvittrar” 

Johanna Strand visar kaféets matsal.

Utanför kaféet finns det många sittplatser i solen  Josefina Nordqvist förbereder tårtor som säljs i kaféet.

Hemvete och stenugnskakor är populära hos kunderna.

Isak Aaltonen packar dagens bröd.
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