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Namn: Malin Elmlid. Ålder: 34. 
Familj: Pojkvännen Alex. Yrke: 
Håller föreläsningar, driver 
projektet The Bread Exchange. 
Bor: Berlin.

Snabba
frågor
Vilket land har 
 godast bröd, 
 tycker du?

– Bröd är som vin 
och vilket bröd jag 
väljer beror på vad jag 
äter till och var jag är i 
världen. I Sydtyrolen 
packar jag helst min 
picknicksryggsäck 
med ett fänkålskryd-
dat rågbröd, i Belgien 
vill jag äta mina 
musslor med ett vitt 
surdegsbröd.

Bästa pålägget? 
– Slaget och saltat 

smör. Av råmjölk.

Hur får man 
 igenom en surdeg 
genom tullen? 

– Helst genom att 
torka den innan. Jag 
har hört talas om 
en äldre dam som 
smugglade med sin 
surdeg genom att 
lägga den i bh:n, men 
det har jag aldrig 
provat. 

Konstigaste 
 stället du bakat 
på? 

– En gång satte 
jag en deg i vägrenen 
på Highway One i 
 Kalifornien för att 
kunna baka den i tid 
till ett evenemang i 
San Francisco. 

Mest överraskan-
de bytet du gjort 
hittills? 

– Det var nog när 
jag fick en platsbyggd 
altan i utbyte mot ett 
bröd. Toppen!

Till sist: vart går 
drömbytarresan?

– Jag skulle gärna 
vilja resa till  Georgien 
och baka. Och 
vandra.

kunde äta upp allt själv började hon ge bort bröden 
till grannar och vänner. 

– Efter ett tag började det komma gåvor tillbaka. 
Allt från en teckning målad av grannbarnen till 
 spabehandlingar och resor, säger Malin. 

Ryktet om de goda bröden spred sig, efterfrågan 
växte och bloggen The Bread Exchange började ta 
form.

– Alla har något betydelsefullt att dela med sig av, 
något med en historia. Det här projektet handlar om 
förtroende. Jag delar med mig av mitt bröd och du 
ger mig något som du tror ska ha ett värde för mig. 
Det, precis som mitt bröd, är obetalbart. 

”Bröd är så naturligt”
Projektet växte och plötsligt ville folk över hela 

världen byta med henne. Nu, sju år och nära 1 400 
byten senare, har hennes surdeg varit arton gånger i 

Paris, fyra gånger i USA, i Marocko, Polen, Schweiz, 
Egypten – kort sagt över stora delar av världen.

– The Bread Exchange är verkligen en 
 dörröppnare till berikande upplevelser. Min tid i 
Kabul var till exempel en av de starkaste resorna jag 
gjort, säger Malin.

Sedan ett par år tillbaka jobbar hon på heltid med 
The Bread Exchange. Pengar tjänar hon genom att 
blogga för resesajter, hålla föreläsningar och skriva 
resereportage. Och i höst kommer hennes bok om 
projektet, även den kallad The Bread Exchange, ut i 
flera länder.

– Jag tror inte att det här hade funkat med någon 
annan produkt. Bröd är så naturligt att dela med sig 
av och spelar en så stor roll i så många olika kulturer. 
Det är inte bara en metafor för mat – det är klass-
löst, en basvara. Och en biljett in i kulturer jag aldrig 
 skulle fått uppleva annars. Johanna Paues

Med brödet som dörröppnare

Med degen under 
armen i Kalifornien, 

USA.
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