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Oscar Målevik var med 
och skapade det glutenfria 
bageriet Friends of Adam.  
I dag driver han Haga  
Tårtcompani & Bageri och 
har bakat åt Lady Gaga.
Av AnnA nordh  
foto thomAs hjertén & privAt

” Jag är lite av en  
tävlingsmänniska”

Konditorn och bagaren Oscar

I bokhyllan som täcker en hel vägg sticker en bok 
ut lite extra, ”Lady Gaga” står skrivet stort över 
bokryggen. Världsartisten är en av Oscar Måleviks 

idoler som han väldigt oväntat fick baka en tårta till 
för en tid sedan. 

– Hennes team ringde och beställde en kladdkake-
tårta som de ville ha levererad samma dag. Den skulle 
vara fri från gluten, vindruvor och färska blommor. Vi 
kunde ju inte säga nej, vi fick använda de ingredienser 
vi hade hemma. Jag tycker att Lady Gaga är väldigt ball 

så det var häftigt att få göra en tårta till henne. 
Eftersom kladdkakebottnen inte gick att kompro-

missa med satsade Oscar desto mer på dekoren. Tårtan 
smyckades med en mängd olika bär och sockerskärvor 
som såg ut som trasigt glas.

– Jag ville att den skulle kännas djärv så det fick bli 
glassplitter ovanpå tårtan.

Några reaktioner från popstjärnan kom aldrig, men 
det tolkar Oscar som att hon tyckte om den. 

– Det brukar betyda att det är bra. Efteråt så var jag 
så klart nervös över om hon hade smakat på tårtan och 
vad hon i sådana fall tyckte. Jag kollade hennes Insta-
gram var femte minut för att se om hon la upp något, 
men det gjorde hon inte. 

Att han skulle baka tårtor till världskändisar kunde 
Oscar aldrig ana då han var 14 år och skulle ut på prao 
i högstadiet. Han lämnade in sin ansökan för sent, den 
enda plats som fanns kvar var på ett kafé där han fick 
agera diskplockare. 

– Det var jag och några äldre damer, men det var 
väldigt mysigt. Jag lyckades tigga till mig ett sommar-
jobb där senare.

Började tävla

Oscar ville hellre jobba än plugga och sökte därför till 
livsmedelsprogrammet med inriktning bageri och kon-
ditori på gymnasiet. Det gick bra i skolan och Oscar 
fick börja tävla i baktävlingar.

– Det var först då det blev roligt på riktigt. Jag måste 
ha mycket att jobba med för att jag ska tycka att det 
är roligt, jag måste få utmaningar. Jag är dessutom lite 
av en tävlingsmänniska, jag vill gärna vinna och är en 
väldigt dålig förlorare. 

Andra gången Oscar tävlade i SM för unga bagare 

Oscar Målevik
Ålder: 27 år.
Yrke: Konditor och bagare.
Familj: maken henrik och 
en bonusdotter.
Bor: stockholm.

Oscar fick äran att baka  

en tårta till Lady Gaga.

Cheesecake med kokos-
tosca och chokladfondant. 

Tårtor inspirerade av ett 
av Josef Franks tyger.

Oscar var med och 
öppnade det glutenfria 
bageriet Friends of Adam.

Oscar och Anna när de  
rullade ut röda mattan  
till sitt andra Haga  
Tårtcompani & Bageri.
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