
Här bakas tårtorna till firandet:  
”Alltid mycket inför studenten”
Nygräddat surdegsbröd, sockerdoppade 
kardemummakringlor och marsipan rosor. 
Dofterna blandas i den söta luften på 
bageriet i Kumla. Här kommer hundratals 
studenttårtor att bakas inför det stora 
firandet i juni. 
– Det är alltid mycket inför  studenten och 

det är verkligen superkul, säger  Madeleine 
som gärna kallas Madde och är ICA Maxis 
egen tårtgeneral. 

Klockan fem på morgonen börjar skiftet. 
Femton minuter senare är de första nygräd
dade bröden ute i butik. Sedan fortsätter 
det i en strid ström med nybakta bullar, 
kringlor, limpor, frallor, kakor, längder och 
tårtor. Sju dagar i veckan. Året runt.  

Det är en del av ICA Maxis koncept, 
berättar Madde, att alltid kunna erbjuda 
färskt bröd och bakelser. 

– Det ligger mycket kärlek bakom varje 
tårta och bröd från oss som håller på med 
det. Vi måste brinna för det och tycka att 
det är kul, annars blir det inte bra. Jag älskar 
det verkligen. 

“RÅVARORNA ÄR JÄTTEVIKTIGA”
På ICA Maxi i Kumla bakas mellan 30 och 
40 tårtor varje dag. Inför studenten blir det 

ännu fler. Det är somriga jordgubbstårtor 
och den populära studentmössan klädd i 
vit marsipan.  

– Vår studenttårta är nog den som vi 
bakar allra mest under den här tiden på 
året. Den är lite rolig, och såklart väldigt 
god. Förra året hade vi en liten dipp i och 
med pandemin, men året innan hade vi 
rekordår. Jag tror att jag bakade säkert 120 
studenttårtor det året. 

Studenttårtan är en marsipantårta på 
klassiskt vis med sockerkaksbotten, vanilj
kräm, hallonsylt och äkta grädde.  

– Allt vi bakar med är äkta vara. Rå
varorna är jätteviktiga. Jag kan tänka mig 
att många hemma använder till exempel 
sockerpasta men det är alldeles för mjukt 
och sött tycker jag. Det ska vara ren mar
sipan och man ska heller inte snåla med 
råvarorna. Mycket av allt vill man ha, då blir 
det bäst. 

“JAG TROR ATT ALLA KAN LÄRA SIG BAKA “
Madde som arbetar både i konditoriet och 
bageriet på ICA Maxi har arbetat inom 
bageri ända sedan hon slutade skolan 87. 
Det är med fast hand hon skriver ut texten 
på tårtan och samtidigt hävdar att alla kan 
lära sig hantverket. 

– Bara man får lära sig knepen och tycker 
att det är kul så tror jag att alla kan baka. 
Men sen krävs det också ett visst handlag 
för vissa detaljer. Du behöver vara ganska 
stadig på handen för att få till texten 
 snyggt på tårtan. Det fick vi lära oss i skolan.  
Oj vad vi höll på, men med lite övning kan 
alla lära sig. 

Att tycka det är kul verkar dock vara den 
allra viktigaste ingrediensen. 

– Om jag har tid och ork så bakar jag när 
jag kommer hem också. Det är lite terapi 
nästan att bara få stå och pula med sina 
 grejer själv hemma. Jag tröttnar inte. Jag 
är ju också bagaren i släkten så är det kalas 
eller annat firande så är det självklart att jag 
 bakar.  

BARA ATT RINGA MADDE ELLER GÖRA 
BESTÄLLNINGEN ONLINE 
– Det händer att vi har några student tårtor 
som finns klara i butiken, men vill man vara 
säker ska man göra en beställ ning så att 
man får tårtan till firandet. Helst två dagar 
före leverans så att vi hinner ge alla tårtor 
den kärlek som de för tjänar. Det är bara 
ringa! 

Stina klipper kringlorna som  
sen doppas i socker.

”Man ska inte snåla med råvarorna”, säger Madde, ICA Maxis egen tårtgeneral.

Hadeel kröner bakverken med rosor i marsipan.

Studenttårtan är en av de mest populära.

Hela denna sida är en annons från MAXI ICA Stormarknad Kumla

Ring 019–58 79 18 eller  
besök hemsidan för Maxi  
ICA Stormarknad Kumla. 

Välkommen! 

VILL DU BESTÄLLA TÅRTA  
TILL NÄSTA FIRANDE?


