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LILLA EDET. 1868 öpp-
nade Andréns Konditori 
första gången.

Efter att ha hållit 
stängt under en period 
slogs dörrarna åter upp 
i våras.

– Hit kommer man 
inte bara för att trycka 
i sig en kopp kaffe och 
bulle. Upplevelsen för 
gästerna ska vara större 
än så, säger Emanuel 
Andrén.

Det har varit en av Lilla 
Edets mest populära och 
uppskattade mötesplatser 
generation efter generation. 
Emanuel Andrén, 41, har nu 
återupptagit caféverksam-
heten – till glädje för många 
ortsbor.

– Det stämmer! Tors-
dag-lördag håller vi öppet. 

När sommaren visar sig från 
sin bästa sida rekommende-
rar jag en fi ka i vår trädgård 
på baksidan. Det är en mysig 
oas där man i lugn och ro 
kan njuta av kaffe, bakverk 
och choklad, säger Emanuel.

Utöver konditoriverk-
samheten bedriver Emanuel 
Andrén tillverkning av prali-
ner och tryffl ar i ett separat 
bolag – Emanuel Andrén 
Gastronomy AB.

– Jag har gjort en promo-
tionturné i USA och jobbar 
stenhårt för att komma in på 
den amerikanska marknaden 
med min choklad, berättar 
Emanuel vars produkter 
bland annat levererats till 
det svenska kungahuset men 
även till Grammisgalan i Los 
Angeles.

– Duger chokladen i LA 
bör de väl kunna falla invå-
narna i LE i smaken också, 

skrattar Emanuel.
Andréns Konditori har 

alltid förknippats med ut-
sökta bakverk och bröd, där 
råvarorna väljs med omsorg.

– Vi tillverkar allt från 
grunden och använder oss 

av smör, ägg och grädde i 
dess rätta bemärkelse. Det 
ska inte vara några tillsatser. 
Vi pratar om rostade karde-
mummakärnor. Det är sam-
ma röda tråd rakt igenom. 
Ett exempel är våra prinsess-
tårtor. Då gör jag min egen 
hallonsylt, smaksätter med 
vaniljstång och så vidare. Jag 
samarbetar med likasinnade 
partners. Fristorps Gård le-
vererar saft och must.

– Värdegrunden för An-
dréns Konditori är densam-
ma nu som den alltid har va-
rit. Här ska det serveras bra 
grejer! Det är det viktiga. 
Man ska heller inte förringa 
det sociala utbytet. Andréns 
ska vara en glädjebutik. Du 
ska må bra av att komma hit.

Vad gör din passion för 
choklad så stark?

– Det är en väldigt rolig 
och omtyckt produkt. De 
fl esta har en tydlig bild av 
choklad redan från barns-
ben. Nästan alla människor 
uppfattar chokladen som nå-
got positivt i livet, förklarar 
Emanuel och fortsätter:

– Det har hänt så mycket 
sedan jag började intresse-
ra mig för choklad. Det har 
kommit nya märken. Tidi-
gare delade man in chok-
laden i två kategorier – ljus 
och mörk, ungefär som man 
gjorde med rödvin och vitt 
vin. Numera fi nns det ofant-
ligt många fl er chokladsorter 
som vi svenskar har tagit till 
oss. Hatten av för det!

Vad är hemligheten 
bakom dina tryffl ar och 
praliner?

– Jag sätter grundsma-
ken i första rummet. Det är 
det heligaste. Till exempel 
hallon. Det skall verkligen 
smaka som nyplockade, 
solmogna hallon en skön 
sommardag. Sedan väljer 
jag med omsorg ut alla de 

ingredienser som skall har-
monisera med grundsmaken, 
som exempelvis val av chok-
lad. Allt handlar om perfekt 
balans och genuina och äkta 
smaker/råvaror.

– Jag vill erbjuda kunder-
na det där lilla extra. Utöver 
privatmarknaden ägnar jag 
också en del tid åt att fi n-
na företagsanpassade pre-

sentlösningar med smakfull 
touch. 

Vad är det bästa med 
sommaren?

– Att fl ädern blommar, så 
att jag kan plocka den. Sedan 
är det inte helt fel att kunna 
gå runt i t-shirt och kortbyx-
or och bada när man har lust. 

JONAS ANDERSON

– Andréns Konditori är en njutbar upplevelse
Populär mötesplats har öppnat igen

Emanuel Andrén på plats bakom disken.

Emanuel och pappa Manne Andrén framför konditoriet som 
drog igång verksamheten redan 1868.

Stilfull interiör.
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NVi tillverkar allt 
från grunden 
och använder 
oss av smör, ägg 

och grädde i dess rätta 
bemärkelse. Det ska inte 
vara några tillsatser. 
EMANUEL ANDRÉN

Vi kan
bättre!

LILLA EDET Andreas NelinAnna Chorell


