
Kålrot nämns 1620 första gången i skrift, men redan 1578 
beskrevs i svensk text Hwit Kåål root. Det ursprungliga namnet 
på växtarten var rotkål. Kålrot har varit särskilt populär i 
Skandinavien och Tyskland. Tillsammans med rova var den 
förr en viktig basföda för både husdjur och människor.

Växten har sitt ursprung i Norden. Den nådde på 1600-talet 
Tyskland och kallades där bland annat Schwedische Rübe 
('svensk rova'). Den kan även ha spridits ut i världen via 
Skottland. Växten anses ha uppstått genom en korsning av kål 
och rova. Kålrot kallas rabba på skånska (och rotmos blir då 
rabbegröd). På västgötska kallas det rotabagge.

I Storbritannien kallas växten oftast swede (från Swedish 
turnip). I USA och Frankrike idag oftast rutabaga. Båda orden 
har sitt ursprung i svenskan, eftersom Swedish turnip betyder 
just svensk rova och rutabaga är en förvrängning av det 
västgötska dialektordet rotabagge. På såväl franska som 
engelska har andra namn förekommit, men både i Frankrike 
och USA användes namnet rutabaga redan på 1700-talet. Den 
har i Québec benämnts navet jaune ('gul rova').

Kålrot

Kålrotspudding
Ingredienser (4 Portioner)
2 stora kålrötter 0.75 tsk riven muskutnöt
5 dl vatten 2 ägg, uppvispade
50 g. färska ljusa brödsmulor 
1.75 dl varm mjölk Grilljering
25 g. smör 2 msk lätt rostade brödsmulor
2 msk ljus sirap 25 g. smör
0.5 tsk vitpeppar 

Tillagning
1. Skala kålrötterna och skär dem i bitar. Koka dem i vattnet 
tills de är helt mjuka. Blanda de färska brödsmulorna med 
den varma mjölken i en skål, täck över det och låt det 
svälla.
2. sätt ugnen på 175°. Mosa kålrötterna ordentligt och 
blanda ner brödmjölken, smör, sirap, kryddor och ägg. Rör 
sist ner resterande kokvatten.
3. Häll smeten i en smord ungsform och strö över de 
rostade brödsmulorna. Klicka över smöret och grädda 
puddingen i drygt 1 timme eller tills den är gyllenbrun,

Källa:

Vi kan frukt & grönt 
på rikitgt

Näringsvärde 
Per 100 g Kalorier (kcal) 37
Lipider 0,2 g
      Mättat fett 0,0 g
      Fleromättat fett 0,1 g
      Enkelomättat fett 0,0 g

Kolesterol 0 mg
Natrium 12 mg
Kalium 305 mg
Kolhydrater 15 g
Kostfiber 9 g
      Socker 2,3 g
      Protein 4,5 g

Vitamin A 2 IU            D-vitamin 0 IU  
Vitamin C 25 mg       Vitamin B6 0,1 mg 
Kalcium 43 mg          Kobalamin 0 µg 
Järn 0,4 mg               Magnesium20 mg 
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