en helt ovanlig kokbok - och matnyttig info från Östra Karups Skola

en helt
ovanlig kokbok
Östra Karups Skola
elever, favoritrecept & barnens matminnen

Denna bok tillhör

TACK
FÖR ATT DU STÖDJER
VÅR SKOLA!

hejsan!

Hejsan!
Att äta ordentligt är en del i en sund
vardag. Detta gäller såväl busiga barn
som matlagande föräldrar.
I denna kokbok hittar du en mängd recept på
svenska rätter med en twist och i slutet får du
goda favoritrecept från skolans barn. Målet är att du
skall få inspiration i köket och en kokbok du har nytta av.
Vi hoppas att Du använder recepten och att boken leder till
stordåd i köket. Ingen blir gladare än vi om vår bok leder till att Du
glädjer andra.
/ Östra Karups Skola



innehåll

en riktig kokbok är grunden till bra mat
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Som professionell kock kan man inte bara gå på gammal rutin. Även jag behöver ibland inspiration för att kunna skapa i nya banor.
Då är kokboken en viktig källa till utveckling. I denna kokbok har jag försökt skapa enkla, rejäla och framförallt lättlagade
svenska husmanskosträtter. Du väljer själv om du följer recepten till punkt och pricka eller om du vill använda dem som grund
i din kokkonst.
Lycka till!
Stefan Karlsson
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mitt svenska matarv - Stefan Karlsson, mästerkock
recept
tips för hemmakocken och en riktig knöl
recept
bli mat- och klimatsmart
recept
klara kylan och måtta med måtta
recept
bra att ha hemma och sirapsskola
recept
äppel päppel pirum parum
recept
tips för grillmästaren
recept
vad menar kocken, tips & tricks
plats för egna favoritrecept
receptregister
elever, recept och annat matnyttigt från Östra Karups Skola

Läsare med allergiska besvär bör kontrollera så att ingredienserna i recepten är riskfria ur allergisynpunkt.

All glädje utan rotmos är konstlad glädje.
Torsten Ehrenmark (1919-1985)




mitt svenska smakarv - stefan karlsson, mästerkock
Frågar jag mina vänner om det allra
första minnet av en smak får jag
bara ”söta” svar. Ord som är fyllda
av chokladglass, jordgubbstårta,
eller kanske godbiten ur karamellskålen i mormors finrum. De skrattar
bara åt mig när jag berättar att jag
var fyra år, att det var sommar och
att jag älskade smaken av löksill
och kokt färskpotatis. Just i det
ögonblicket - när den svenska sommaren i hjärtat av den småländska
skogsbygden var som varmast och
mest bedårande - bestämde jag mig för att bli kock.

Att bjuda mat
utan dryck är föga värt.
Ordspråk från Danmark

mammas mat är långt borta, både i tid och rum, så kan den behagliga
känslan återskapas om du har den rätta touchen.
Egentligen kan allting beskrivas med ett enda ord - äkthet. Hemma i
vårt kök i Småland var allting hemlagat. Avskalat, enkelt och rakt - och
väldigt, väldigt gott. Mamma var hemma med oss barn och jag minns
att det alltid doftade härligt från köket. Jag vaknade till doften av
nybakat bröd tidigt på morgonen. Och när jag kom hem från skolan
möttes jag redan i dörren av den kommande middagens löftesrika
aromer.
Råvarorna fanns hela tiden runt omkring oss. Jag hjälpte till att plocka
grönsakerna i den egna trädgårdstäppan. Pappa och jag smög på älg
och rådjur i den gröna skogen. Gädda, gös och kräftor drog vi upp ur
den djupa sjön med bara den stora, runda månen som tyst publik. Det
var en ursvensk uppväxt med ursvensk mat - och den har präglat mig
för evigt och lyckligtvis har jag inte heller lämnat den bakom mig utan
för den framför mig i hopp om att
utveckla och skapa vidare.

Detta påstående är möjligen präglat av en viss efterkonstruktion.
Men håll med om att det är ett romantiskt barndomsminne.
Och det är definitivt en klockren beskrivning av vad jag vill
förmedla till mina gäster och medmatlagare när de sätter sig till
bords eller när vi står vid spisen och lagar mat tillsammans. För
mig har min mammas matlagning och min släkts mattraditioner
gett mig ett arv av smaker. Smaker som jag genom min uppväxt
har präglats av. Smaker som hör till olika säsonger och olika högtidstillfällen men även smaker som hör vardagen till.

Må väl - ät gott!

I dagens samhälle blir tillfällena att tillsammans upptäcka smaker
och tillagningar näst intill obefintliga. I hemmen är stressen stor.
Ingen ”hemmamamma” som bakar bullar och låter långkoken
puttra. Det finns inte mycket tid över för gemensamma middagar
under veckodagarnas lunk. I skolan ska det sparas in både vad det
gäller luncher, mellanmål, matsalar och hemkunskap. Skräcken är
att sitta i ett klassrum och äta uppvärmd mat lagad på fabrik och
inte känna den glädje som en måltid alltid borde ge.
Men någonstans finns det - det svenska smakarvet med råvaror
hämtade direkt ur varje årstid - och en gästfrihet som får dig att
känna dig lika behagligt avslappnad som hemma i familjens famn.
En måltid ska kännas enkel, glad och personlig. Just den känslan,
själva stämningen, är oerhört viktig. För det är ju så att även om


Aptiten är verkligen otacksam.
Ju mer du gör för att tillfredsställa
aptiten, desto fortare överger den dig.
(Okänt ursprung)
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2. Klyfta varje rödbeta i 4 st klyftor. Skiva löken 0,5 cm tjocka skivor. Hetta upp
smör i en kastrull och lägg i klyftorna. När klyftorna är genomvarma läggs lökskivorna i och allt smakas av med salt, peppar, socker och citronsaft.
3. Hetta upp den hackade löken i smör utan att den tar färg. Slå på vinet och låt
det koka in så att hälften återstår. Slå i fiskbuljongen och lägg i
citronskalet. Låt sjuda ca 5 minuter. Häll i grädden och koka
till simmig konsistens. Mixa såsen helt slät med smöret
och smaka av med citronsaft, salt och peppar.
4. Vid servering, vänd i riven pepparrot.

apelsin- och senapsglaserat kalkonbröst,
Lag: 1 l vatten
1 st lagerblad
10 st vitpepparkorn
1 st hönsbuljongtärning
2 st gula lökar i bitar
1 st morot i bitar
Griljering: 3 msk senap
0.5 msk honung
1 msk ströbröd
1 st apelsin, skalet
0.5 tsk malen ingefära



1. Stek fisken i smör. Salta och peppra.

4 pers

1. Koka upp alla ingredienser till lagen i en stor kastrull och låt sedan buljongen
hålla cirka 80 grader.
2. Stick en termometer i tjockaste delen på kalkonbröstet och lägg ner det i
lagen. Låt sjuda till en kärntemperatur av 68 grader. Sätt ugnen på 225 grader.
3. Ta upp bröstet och låt det svalna något. (Buljongen kan kokas ihop och användas till soppa eller sås).
4. Blanda ihop övriga ingredienser och fördela senapsröran på bröstet i ett jämnt
lager. Griljera sedan i 225 gradig ugn tills det fått fin färg. Låt kallna och skär upp
i fina skivor.


Ett mumsigt alternativ till julskinkan.

4 x 300g bitar spättarygg eller
4 st hela spättor
6 st kokta och skalade rödbetor
2 st scharlottenlökar i skivor
2 msk citronsaft
1 nypa socker
salt och peppar
smör
1 st scharlottenlök, hackad
2.5 dl vitt vin (torrt)
3 dl fiskbuljong
1 citron (skalet)
saft från 0.5 citron
3 dl vispgrädde
2 msk smör
riven färsk pepparrot

4 pers

Spättarygg är fantastiskt gott. Här serverad med
rödbeta samt citron och pepparrotssås.

spätta med rödbeta, citron & pepparrotssås,

Rostade rotfrukter
16 stavar rotselleri
4 st morötter, i stavar
0.5 dl matolja
salt och peppar
2 kvistar rosmarin
Senaps- och äppelkräm
5 cm pepparrot, skalad och riven
1 dl crème fraiche
1 st syrligt, svenskt äpple, rivet
2 msk osötad senap
salt och peppar
Kött
600 g biffstek (4 st x 150 g)
salt och peppar
smör till stekning
Dressing
4 st grovt tärnade tomater
5 cm av det vita på purjolöken,
i fina strimlor
2 msk kallpressad rapsolja
2 tsk äppelcidervinäger
salt och peppar

1. Rostade rotfrukter: Sätt ugnen på 175 grader. Blanda rotfruktsstavarna med olja,
salt, peppar och små kvistar av rosmarin.
2. Lägg allt i en ugnssäker form och sätt in i ugnen. Rör om efter cirka 10 minuter.
3. Efter cirka 8 minuter till är rotfrukterna färdiga. Tag ut lägg i en skål för
servering.
4. Senaps- och äppelkräm: Blanda alla ingredienser och smaka av med salt
och vitpeppar.
5. Kött: Stek biffen i smör i en stekpanna till en innertemperatur av 57 garder.
Önskas ”blodig” eller ”välstekt”, öka eller minska temperaturen. Låt vila i cirka
5 minuter. Skär biffen i fina skivor.
6. Dressing: Blanda tomaterna med fint strimlad purjolök, olja och vinäger.
Smaka av med salt och peppar.
7. Servering: Lägg övriga ingredienser i små skålar. Värm brödet. Ät steken
tillsammans med bröd, en klick dressing, ost, sallad och nyriven pepparrot.

Övrig fyllning
8 st mjuka taco- eller burroitosbröd
4 dl fint skuren eller ”riven” sallad
riven ost
5 cm pepparrot, skalad och finriven

Senap som krydda är känd från bland
annat indiska samhällen cirka 3000
f.Kr., men det var framför allt
romarna som lärde sig uppskatta
dess kulinariska möjligheter.




En perfekt vardagsrätt som tar lite tid,
men som är väl värd väntan.

biffsteksrulle med rostade rotfrukter, 4 pers

0.5 kg kalvhögrev
2 st palsternackor
3 st morötter
1 liten bit rotselleri
1 st lök
5 st lagerblad
10 st kryddpeppar
1 st kalvbuljong, tärning
2 msk socker
2 tsk ättika
1.5 msk vetemjöl
1 st äggula
0.5 dl grädde
4 st dillstjälkar
1 msk smör
salt
peppar
Tips!
Kalvköttet kan bytas ut mot lamm.

1. Skär ned köttet i mindre bitar, ju mindre desto kortare koktid.
2. Lägg köttet i kokande vatten, ge det ett snabbt uppkok. Lyft upp köttbitarna
och skölj av dem med kallt vatten.
3. Häll bort vattnet och lägg tillbaka köttbitarna. Täck med vatten och låt
koka upp igen.
4. Skär ner morot, palsternacka, selleri och lök i grova bitar. Lägg ned grönsakerna
i kastrullen med köttet. Lägg också i dillstjälkar, kryddpeppar och lagerblad och
tillsätt buljong.
5. Låt alltsammans puttra i cirka 45 minuter.
6. Sila av buljongen och spara den till såsen. Och ställ grytan med kött och
grönsaker åt sidan.
7. Gör en bottenredning: Smält smör i en torr kastrull, tillsätt vetemjöl och rör
om. Redningen ska inte få färg.
8. Häll i lite av köttbuljongen och vispa runt. Häll i resten av buljongen under
omrörning samt ättikan och sockret. Red av med lite maizena till en simmig sås.
9. Ta bort dillstjälkar och lagerblad och häll sen ner de kokta grönsakerna i såsen.
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10. Rör ihop ägg och grädde och vispa ner det tillsammans med hackad dill.
Smaka av med salt och peppar.
11. Servera såsen tillsammans med köttet eller lägg ner köttbitarna i såsen.



En riktig svensk husman där kalv- eller lammkött skuret i
mindre bitar, kokas och serveras med dillsås.

dillkött, 4 pers

oxfärsbiffar med lökstekt vinterkål och lingonchutney, 4 pers
Biffar
500 g oxfärs
1 st ägg
4 skivor finstrimlat bacon
1 st gul lök, skalad och riven
2 tsk salt
2 krm svartpeppar
1 dl gräddfil
smör till stekning
Vinterkål
0.5 st litet kålhuvud
2 st gula lökar, i klyftor
2 msk normalsaltat smör
2 msk mörk sirap
salt och peppar
Lingonchutney
0.5 dl strösocker
4 dl lingon- eller tranbärsdricka
1 st schalottenlök, skalad och finhackad
4 dl frysta lingon
1 msk balsamicovinäger
Maizenaredning, ljus
1 tsk sambal oelek (cirkamängd)



1. Biff: Blanda alla ingredienser utom smöret i en bunke. Knåda ihop färsen tills
den är smidig. Forma till 16 biffar.
2. Smält smöret i en stekpanna. Lägg i färsbiffarna och stek dem gyllene på båda
sidorna och precis genomstekta.
3. Vinterkål: Koka upp lättsaltat vatten i en kastrull på spisen.
4. Tärna kålen i små bitar och lägg ner de i det kokande saltvattnet. När kålen har
kokats mjuk, häll av vattnet med ett durkslag. Lägg upp den förvällda kålen på en
ren handduk eller kökspapper så att allt vatten rinner av.
5. Smält smöret i en stekpanna. Lägg i kålen och lökklyftorna när smöret har
”tystnat”. Stek grönsakerna tills de fått en gyllenbrun färg. Blanda ner sirap, salt
och peppar i kålen.
6. Lingonchutney: Lägg i strösockret i en ren och torr kastrull. Värm plattan
och ställ dit kastrullen. Låt sockret smälta och bli lätt gyllene i färgen. Häll i
lingon- eller tranbärsdrickan. Låt försiktigt koka upp och lägg i den fint hackade
schalottenlöken. Låt nu sjuda tills 1 dl vätska kokat bort.
7. Lägg i lingonen och låt koka upp och sjuda en kort stund.
8. Rör i maizenaredningen tills chutneyn blir simmig.
9. Smaka av den varma chutneyn med sambal oelek eller tillsätt mer sötma eller
syra om så behövs. Servera tillsammans med nystekta biffar, kål och potatispuré.



Perfekt vintermåltid när kålen är som bäst. Här finns även recept på en egen chutney som är
ångande varm och god, men som också kan ätas kylskåpskall vid ett senare tillfälle.

Lingon innehåller bensoesyra som är
ett naturligt konserveringsmedel,
dessutom innehåller de nyttiga
mineraler och vitaminer.

600 g lax, skinn och benfri (150 x 4 st)
4 msk strösocker
2 msk salt
0.5 tsk vitpepparkorn, krossade
2 msk smör
Apelsinpotatis och rotfrukter:
400 g potatis av fast sort
1 st gul morot
1 st morot
1 st palsternacka
0.25 st kålrot
1 dl vispgrädde
1 st apelsin, saft och finrivet skal
5 dl standardmjölk (cirkamängd)
4 msk smör (cirkamängd)
3 msk grov, osötad senap (cirkamängd)
salt och vitpeppar

1. Lax: Blanda socker, salt och vitpeppar och lägg blandningen på en tallrik.
2. Lägg laxbitarna med köttsidan ned mot blandningen. Låt ligga i cirka 5 minuter.
Vänd sedan så att varje sida av laxbiten ligger i sockerblandningen i cirka 5 minuter.
3. Tillsätt smöret i en uppvärmd stekpanna. Lägg i laxbitarna med fina köttsidan
nedåt först. Stek försiktigt så att ytan får färg och blir lite karamelliserad. Stek
den andra sidan tills fisken har en innertemperatur av 56 grader. Peppra ordentligt
och smaka av med mer salt om så behövs.
4. Apelsinpotatis och rotfrukter: Koka upp en kastrull med lättsaltat vatten.
5. Skala och skär rotfrukter och potatis i jämnstora bitar. Lägg dem i det kokande
vattnet och låt koka tills de är genomkokta. Häll rotfrukterna och potatisen i ett
durkslag och spola av dem i kallt vatten.
6. Lägg rotfrukterna och potatisen i en kastrull. Häll i grädden, mjölken och det
fint rivna apelsinskalet. Låt koka upp. Sjud blandningen i några minuter. Rör tills
kompotten är krämig.
7. Lägg i smöret och smaka av med senap, apelsinsaft samt salt och vitpeppar.

Smör kärnas av färsk grädde.
Smör är ett rent och naturligt matfett.
Smör har en unik egenskap att locka fram
smak och arom vid stekning, bakning och
matlagning.



8. Servera laxen med den varma kompotten av rotfrukter och potatis.



Fenomenalt god och smakrik vardagsrätt
för sig som på sugen på en ny smaksättning på lax.

sockerstekt lax med apelsinpotatis, 4 pers

4 st fläskkarrékotletter
1 st palsternacka, tärnad
0.25 st kålrot, tärnad
0.25 st rotselleri, tärnad
2 st morötter, tärnade
1 st gul lök, hackad
3 dl mjölk
1 dl vispgrädde
maizena eller annan redning
1 st hönsbuljongtärning
1 msk söt svensk senap
1 msk sötad grov fransk senap
salt och vitpeppar
olja och smör till stekning
1 kvist färsk rosmarin, hackad
kokt eller stekt potatis

1. Koka upp mjölk och grädde. Lägg i tärnade rotsaker och hackad lök. Låt sjuda
tills rotsakerna är mjuka. Red av med lite maizena eller annan typ av redning.
Smaka av med hönsbuljongtärning, senap, salt och peppar.
2. Hetta upp olja och smör i stekpanna, lägg i rosmarin och köttet.
Salta, peppra och stek tills köttet är genomstekt.
3. Servera till exempel med kokt eller stekt potatis.

Úl ÚlÚQ8
4 st apelsiner, skalade och filéade
0.5 dl hasselnötter, finhackade
2 st äggulor
2 dl sött vitt vin
0.5 dl strösocker

Nötter innehåller viktiga fettsyror
som alla människor behöver.
 n Ð`Â
mestadels omättat vilket inte
påverkar kolesterolnivåerna i blodet!



Arrangera apelsinklyftorna i eldfasta skålar och strö över nötterna. Gör en
sabayonnesås genom att blanda äggulor, vin och socker i en kastrull.
Vispa kraftigt över svag värme till hårt skum. Fördela såsen över frukten och
gratinera i ugnen tills det hela fått färg.



Härligt fräscha rotsaker med en touch av senap blir tillsammans
med fläskkarré en enkel och god vardagsrätt.

ÚÅ Ú  ÚÚ Q8

Väldigt enkelt och lika gott!

kÂ

tips för den matglade

en riktig knöl!

Kryddigt

- Mörka glasburkar är det bästa för kryddorna. Då tappar dem inte
smak och styrka.

Nykrossat

- Om du inte har någon mortel att krossa kryddorna med går det lika
bra att lägga dem i en kraftig plastpåse och sedan krossa dem med
en kastrull, köttyxa eller brödkavel.

Potatis i alla former är inte bara populärt utan även
otroligt nyttigt. Den innehåller mängder av vitaminer
och fibrer. Väljer du att äta knölen med skalet på får
du en dos nyttiga antioxidanter på köpet. Det har visat
sig att potatisen kan ha en lugnade effekt, eftersom
den stimulerar utsöndringen av serotonin i hjärnan.
Så ät en potatis innan läggdags och sov gott!

Utan löklukt

- Om du lagar mat med lök och/eller fisk så stannar smaken ofta
kvar i stekpannor, på skärbrädor, knivar och andra köksredskap.
Skrubba dem med 1 dl ättika (24 %) och lika mycket vatten, skölj
efteråt med hett vatten och torka väl.

Stekt kött

- Börja med riktigt het panna så att du får en fin och aptitlig stekyta.
Sänk sedan värmen så att köttet inte blir bränt och torrt.

Djupfryst fisk

- Försök komma ihåg att ta djupfryst fisk ur frysen, kvällen innan du
ska tillaga den. Fryst fisk behåller spänst och smak mycket bättre
om den får tina långsamt i sin förpackning, i kylskåpet.

Att marinera

- Stick gärna små hål i köttet så att marinaden kan tränga in. Lägg i
en plastpåse och knyt till, vänd då och då. Marinera minst 1 timme
men helst längre. Låt rinna av ordentligt innan du börjar grilla.



Din potatis mår bäst om den får vila svalt och mörkt.
Ligger den för varmt är risken att den skrumpnar och
bildar groddar. Förvaras den för kallt förvandlas
stärkelsen i potatisen till socker och den smakar
sött och blir vattnig.
Har du saltat för mycket i soppan eller i grytan?
Lägg en rå, skalad potatis i kastrullen ca en kvart,
så drar den åt sig mycket av sältan.
Om du använder mandelpotatis till ditt mos, kan du
förstärka mandelkänslan genom att blanda i flagad,
rostad mandel. Vill du ha andra goda smaker i ditt mos
blandar du i riven pepparrot, klippt persilja, dill eller
gräslök beroende på vad du ska servera moset till.



Pepparplantan växer naturligt i södra
Indien och odlas i vid utsträckning där
och i andra tropiska regioner.
Svartpeppar baseras på omogna
frukter vilka torkats och därmed
mörknat i färgen.

4 st kycklingfiléer helst med skinn
100 g lagrad prästost
8 st basilikablad
8 st jordärtskockor
1 st finhackad gul lök
0.5 st hönsbuljongtärning
2 dl vatten
2 dl mjölk
2 dl grädde
3 dl blandad svamp
2 msk smör
salt och peppar

1. Gör ett snitt längs med kycklingfilén. Salta och peppra i snittet. Skär 4 stavar
av osten och rulla in stavarna i basilikan. Lägg sedan osten i snittet på kycklingen.
Bind ihop med bomullsgarn.
2. Skala och ansa jordärtskockorna. Skär dem i klyftor. Fräs den hackade löken
i en kastrull i hälften av smöret utan att den tar färg. Lägg i hönsbuljongtärning
och häll över vatten, mjölk och grädde. Låt koka upp. Lägg i jordärtskocksklyftorna och koka dem mjuka. Lyft upp hälften av skockorna och passera
eller mixa vätskan och resterande skockor till slät konsistens. Häll tillbaka
i kastrullen och smaka av med salt och peppar.
3. Hetta upp en stekpanna och stek kycklingbrösten i resterande smör tills
de är genomstekta. Ta upp kycklingbrösten och håll dem varma och fortsätt att
steka svampen i stekpannan. Häll över såsen och tillsätt jordärtskocksklyftorna.
Smaka av med salt och peppar.

Fyllda kycklingfiléer med en sås från himlen.
Serveras helst med kokt potatis.

ostfyllt kycklingbröst med svamp- och
jordärtskockssås, 4 pers

ÚÛÛ
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0.5 dl farinsocker
0.5 dl salt
2 dl vatten
4 st benfria regnbågsfiléer
1 st finhackad gul lök
saft och skal från 1 citron
1 st fiskbuljongtärning
4 dl vatten
1 burk crème fraiche
salt, vitpeppar
2 msk finstrimlad citronmeliss
1 msk smör


1. Börja med att blanda farinsocker och salt med vattnet. Häll rimlagen över
fiskfiléerna och låt dem rimma i ca 10 minuter.
2. Koka upp finhackad lök, skal och saft från citron, fiskbuljongtärning och vatten.
Låt sjuda några minuter och vispa ner crème fraichen. Smaka av med salt och
peppar.
3. Stek de väl avrunna fiskfiléerna i smör på båda sidor.
4. Blanda den strimlade citronmelissen i såsen och servera till fisken tillsammans
med nykokt potatis


Om du får tag i regnbågsfiléer är detta
det bästa sättet att använda dem på.

4. Servera såsen med den nystekta kycklingen och kokt potatis.

Strömming:
300 gr dragen strömming
0.75 dl ättika 12%
2 msk socker
0.5 msk salt
2.5 deciliter vatten
Sås:
0.75 dl crème fraiche
1 st äggula
0.5 msk grov, osötad senap
0.5 tsk vit vinäger
0.5 tsk citronsaft
1 dl olja
0.25 dl citronessansolja (Zeta)
1 tsk strösocker
salt och vitpeppar
4 st färska rödbetor
grovsalt
1 tsk plockad färsk timjan
1 st fint hackad schalottenlök
1 msk vit vinäger
6 msk olja
salt och peppar
garneringssallad och örter

1. Blanda alla ingredienser till lagen. Lägg i strömmingen att dra i 6-8 timmar
eller tills strömmingen är helt genomvit. Tag upp filéerna och låt lagen rinna
av väl.
2. Vispa äggula, senap, citronsaft och vinäger. Slå sakta i oljorna under kraftig
vispning till en homogen majonäs. Vänd i crème fraichen. Smaka av med socker,
salt och peppar. Lägg i den gravade strömmingen.
3. Lägg rödbetorna på ett ugnsbleck. Fördela saltet och lägg rödbetorna där på.
Baka dom klara i 180º ugn i ca 30 minuter eller tills dom är genombakade.
Hacka schalottenlöken fint. Blanda löken med vinäger, olja och timjan.
Smaka av med salt och vitpeppar samt vänd i rödbetorna skurna i snygga bitar.
4. Serveras med plockad sallad och örter.

Rödbetan används bl a till att sätta
färg på saft, vin och pasta! Färgämnet
i rödbetan heter betacyanin och
ersätter allt oftare syntetiska
färgämnen.





Den här strömmingsvarianten tar lite tid.
Men resultatet är väl värt väntan.

citrongravad strömming med ugnsbakad rödbeta,
4 pers

600 g lammfärs
1 ägg
1 fint hackad lök
3 msk ströbröd
3 msk kallt vatten
1 msk dijonsenap
3 msk olivolja
1 tsk spiskummin
1 fint hackad vitlöksklyfta
fint rivet skal från 1 citron
2 tsk färsk timjan
olivolja till stekning
8 tomater
8 färska gula lökar
3 dl oliver
1 pkt äkta fetaost
0.5 dl olivolja
2 tsk vinäger
salt och svartpeppar

Oliver är en stenfrukt liksom plommon
och körsbär. Frukten är först grön men
övergår allt mer i violett och svart
vartefter de mognar. Oliver har odlats
av människor sedan många tusen år
före Kristus.



1. Blanda i en bunke alla ingredienser till biffarna. Smaka av med salt och peppar.
2. Forma 8 biffar och stek dem i en stekpanna med olivolja så att de precis är
genomstekta.
3. Skär alla grönsaker i mindre bitar. Vänd i olja och vinäger samt smaka av med salt
och peppar. Tärna sist ner fetaosten och vänd försiktigt ner den i salladen.
Servera röran kall till biffarna.



För att få den där riktigt grekiska smaken gäller det att inte fuska
med fetaosten. Det skall vara äkta vara.

grekiska pannbiffar med fetaost, oliver, tomat
och lök, 4 pers

vad menar kocken

när han säger... ?

blancherakoka upp snabbt och kyl
sedan ner t ex me d isvatt
en.
vanligt för att grönsaker
skall
behålla sin späns t.

bräserabryn först, låt sedan efterkoka i pannan med lite
vätska, under lock.

sauterastek i fett på hög värme. ordet
kom mer från franskans sauté,
som betyder ”kas ta”.

brunoiseköksfranska för att skära
en grönsak i små tärningr
(3-5mm stora)

spritaatt ta ut ärter eller bönor
ur sin skida.

(I restaurangkök vänder man ofta maten
genom att kasta upp den i luften.)

rostasteka i torr stekpanna/ugn,
t.ex. nötter, kokos eller
OV]HHSVXMPPWHIJpV¿RJnVK
och en rostad smak.

halstragrillning utan fett över glöd,
namnet kom mer från ett
annat namn för järngaller,
dvs halster.

avkokdra ur smakämnena ur ett
livsmedel geno m att koka det.

reduceragre
koka en vätska under län
er.
tid så att en del försvinn
och
det förstärker smakerna
s.
ger en tjockare konsisten

trancheraatt skära upp en fågel eller
en stek i bitar eller skivor,
görs ofta vid matbordet.

bräckastek med medelvär me i livsmedlets eget fett, t.ex. korv,
bacon eller skinka.

ko m ih
åg!
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tips & tricks
Kryddigt - Mörka glasburkar är det bästa för kryddor. Där tappar dom
inte smak och styrka.

Nykrossat - Om du inte har någon mortel att krossa kryddorna med,
går det lika bra att lägg dem i en kraftig plastpåse och sedan krossa dem med
en kastrull, köttyxa eller brödkavel.

Utan löklukt - Om du lagar mat med lök och/eller fisk så stannar lukten
lätt kvar i stekpannor, på skärbrädor, knivar och andra köksredskap.
Skrubba dem med 1 dl ättika (24 %) och lika mycket vatten, skölj efteråt
med hett vatten och torka väl.

Stekt kött - När du steker kött ska du börja med riktigt het panna så att du
får en fin och aptitlig stekyta. Sedan kan du sänka värmen så
att köttet inte blir bränt och torrt.

 n ? Försök komma ihåg att ta djupfryst fisk ur frysen kvällen
innan du ska tillaga den. Fryst fisk behåller spänst och smak så mycket bättre
om den får tina långsamt i sin förpackning i kylskåpet.
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receptregister -hitta ditt eget favoritrecept
sorterat i kategorier och därefter i bokstavsordning

Nöt & vilt
biffsteksrulle med rotfrukter s. 15
dillkött s. 17
entrecôte med fruktchutney s. 59
kalops s. 47
kolgrillad biff med potatissallad s. 27
lapplandspizza s. 51
oxfärsbiffar med vinterkål s. 19
svamp- och renskavstoast s. 45
älgentrecôte m. äpplemust och rödkål s. 39

Fisk
citrongravad strömming m. rödbeta s. 79
fiskburgare med gurkdressing s. 103
grillfirre s. 41
havskatt med glaserad kål s. 65
jambalaya à la Karlsson s. 33
laxkebab med tomatssås och tsatsiki s. 93
lax med apelsinpotatis s. 21
lax med senapsstuvad potatis s. 49
lax med spenat- och prästostfrittata s. 89
långarygg med kantareller & rödbeta s. 101
mörrumsgryta s. 63
regnbågsfilé med citroncréme s. 77
spätta med rödbeta s. 13
torsk m. ansjovis-, ägg- & dillcréme s. 81
torsk och blåmussla i kryddpepparbuljong s. 49

Fläsk
basilika- och tomatkryddad pannbiff s. 53
emeriks falukorvsgryta s. 105
fläskfilé Bolognese s. 69
fläskkarré med rotsaker s. 23
honungsglaserad fläskfilé s. 51
isterband m. apelsinglaserade morötter s. 71
kassler med broccoliost s. 53
kålpudding s. 47
macaronipudding med grönsallad s. 107
pannbiff m. glaserad lök och saltgurka s. 89
potatis- och tomattårta med bacon s. 73
raggmunk med stekt fläsk s. 99
rosmarinstekt kotlettrad med rotsaker s. 61
rotmos med fläskkorv s. 63
äpple- och kanelkryddad gryta s. 45

Skaldjur
galna kräftor s. 35
gulasch på blåmussla s. 31
räkor m. tomat- och spiskummin s. 87
räktacos s. 105
thai på småländska s. 83
ört- och tomatrisotto med räkor s. 57


Fågel
glaserat kalkonbröst s. 13
kyckling-, banan- och currypaj s. 37
kycklinglår med kålpotatis s. 61
kyckling Coco s. 29
kyckling med svamp/jordärtskockssås s. 77
Lamm
grekiska pannbiffar med fetaost s. 91
sockerstekt lamm, mos och citronsky s. 67
Soppor
kantarell- och ostsoppa m. skinktoast s. 57
Sallader & vegetariskt
ceasarsallad med kyckling s. 37
kantarellpyttipanna med kräftkeso s. 95
kikärtsöverbakad grönsakstournedos s. 71
sparriscocktail s. 35
Desserter
bananpanik s. 87
fruktsallad m. honey sweet cream s. 103
maffig maffiadessert s. 23
rabarber med äggtoddy Sabayonne s. 73
stulen fläderdessert s. 27
vit chokladcheesecake m. rabarber s. 65


ÖSTRA KARUPS
SKOLA

presenterar stolt
elever, favoritrecept & barnens matminnen


Leon Adgård Löfqvist

Alicia Ahlström

Andreas Andersson

Julius Andersson

Amandas Kräftsoppa
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Leon

Till 4 personer
0,5 liter vatten
1 fiskbuljongtärning
4st morötter
1 burk créme fraiche
1 ask kräftost
1 burk kräftstjärtar

Marcus Andersson

Oliver Andersson

Tilda Baltzarsson

Majalisa Bengtsson

Sandra Bengtsson

Tim Bengtsson

 ÚÚ ÚÂ 
var när vi var i Thailand. Jag åt kyckling,
majs och ris på en restaurang vid havet.
Majalisa

Isabella Bengtsson

Leo Bengtsson



När jag var liten åt jag
hundens mat hemma hos
farmor!
Anton

Så här gör du:
Häll vatten i en kastrull. Riv morötterna grovt. Lägg i morötter
och buljongtärningen i kastrullen och låt de koka tills
morötterna blivit mjuka. Blanda i créme fraiche och kräftost,
värm upp. Lägg i kräftstjärtarna
till sist. Servera med ett gott
I Egypten åt jag kyckbröd. Smaklig måltid!!!
lingsoppa med majs i.
Det var egentligen förrätten men jag åt tre
portioner.
Lukas

Hanna Bertilsson

Ebba Bjällrot

Elvira Bjällrot



Ebba Bertilsson

Gustav Bertilsson

Felisia Bjällrot

Lukas Bjäråsen
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Stiv Abdullwahed

Lucas Bondesson

Hannah Cederqvist

Theo Cederqvist

Love Dehlin

Scott Faint

Adjin Fikic
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Carolina Ehrensvärd

Jasmin Eriksson

Jennifer Eriksson

Wilmer Fryland

Max Gullberg

Theo Gullberg

Tilda Gullberg

Jennifer Gunnarsson

Linus Gustafsson

Oscar Gustafsson

Victor Gustafsson

Erik Göransson

Maja Göransson

En gång skulle min pappa
vända en pannkaka i luften
.
Den fastnade i taket och
sedan
landade den på golvet!
Marcus

Apelsincarpaccio
med Nutellaglass och vit choklad
Till 4 personer
3 apelsiner
2 clementiner
2 msk kanel
0,5 liter vaniljglass
6 msk nutella
Cirka 100 g riven vit choklad

Skala och skiva apelsinerna och clemtinerna i tunna
skivor och fördela skivorna över assietterna. Pudra
över kanel.
Blanda nutellan i glassen så att den blir lite randig
och lägg en kula på varje tallrik. Strö över den vita
chokladen. MUMS!
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Lina Bondesson

Till 10 barnportioner
400 gr potatisar
100 gr stor gul lök
50 gr rotselleri
1,5 liter fiskbuljong
500 gr torskfilé
2 msk vetemjöl
1,5 dl vispgrädde
1 tsk curry
0,5 dl persilja
Johanna Hamringe

Lucas Ivarsson Olsson

Isabelle Johansson

Jakob Johansson

Linda Johansson

Rebecca Johansson

Gör så här:
Skala potatisen och skär den i tärningar. Skala och hacka löken. Skala sellerin och
riv den grovt.
Koka upp vatten och tillsätt fiskbuljongtärningarna. Tillsätt potatis, lök och
rotselleri. Koka soppan i ca 10 min eller tills rotfrukterna är nästan mjuka.
Skär fisken i mindre bitar och lägg den i soppan. Låt sjuda ca 5 min eller tills
fiskbitarna känns fasta. Rör ut vetemjölet i grädden och häll redningen i soppan
under omrörning. Smaksätt soppan med curry utrört i lite vatten. Strö klippt persilja
över. Tips: Byt ut potatisen mot ca 4 dl makaroner!
Albin Hansson

Joel Jalris

Frida Hansson

Julia Jalris

Fritjof Hansson

Jonathan Jansson

Filip Ivarsson Olsson

Anton Johansson

akade jag
När jag var liten sm
inte gott!
kattmat, men de var
Hannah

Lasagne
Till 4-6 portioner
2 st gula lökar
2 vitlöksklyftor
500 gram nötfärs
1 msk olja
1 tsk timjan
1 tsk oregano
4 msk tomatpuré
500 gram krossade tomater
6-8 st soltorkade tomater
1 köttbuljongtärning
Salt
Peppar

Gör så här:
Sätt ugnen på 175 grader
Skala och hacka lök och vitlök. Fräs färs, lök och vitlök i oljan.
Tillsätt tomatpuré som får fräsa med i färsen. Krydda med timjan och oregano.
Hacka soltorkade tomater och tillsätt tillsammans med dom krossade tomaterna
och buljongtärningen. Koka ca 10-15 minuter. Salta och peppra efter behov.
Koka mjölk och grädde i en kastrull. Smält smöret i en annan stor kastrull. Vispa
ner mjölet i det smälta smöret till en jämn redning. Späd med gräddmjölken lite i
taget under ständig vispning. Koka upp såsen och låt den sjuda i ca 5 minuter.
Tillsätt muskot och osten mot slutet, rör om och krydda med salt och peppar.
Varva sås, lasangeplattor och köttfärssåsen i en ugnssäker form.
Avsluta med sås och ost.

Sås
Sätt in mitt i ugnen
6 dl mjölk
ca 40 minuter.
2 dl grädde
50 gram smör
1 dl vetemjöl
4 dl riven ost (2 dl till att lägga på toppen)
Muskotnöt (riv några drag)


I Thailand skulle vi äta
hamburgare. När maten kom var
det ett jättestort bröd med
en
pytteliten hamburgare. Det
var
inte som jag tänkt mig.
Saga
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Casper Johansson

Fisksoppa

Harald Jörgensen

Amanda Karlsson

Casper Karlsson

Olivia Karlsson

Josefin Karlsson

Hilda Kjeller Dittlau

Ella Kurtsson

Veronica Lannér

Emil Leelanoy

Ludvig Lindqvist
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på tallriken.
Leo

1

.l

8–10 skivor rostbröd
(grövre sort)
1 burk tonfisk i olja
0,5 dl tomatpuré
1 stor hackad lök
1-2 st vitlöksklyftor
(hackas eller pressas)
Paprikapulver
Svartpeppar
Sweet chilisås
Tabasco
Skivad ost

Elinor Larsson

Tobias Larsson

Dylan Ledborn
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Alla ingredienserna blandas - smaka av och krydda därefter.
Lägg röran på det skivade brödet som du lagt ut på en ugnsplåt,
därefter den skivade osten.
Gillar man pizzakrydda kan detta strös över mackorna.
Ställ in plåten i ugnen 10-15 min i 250 grader.
Mackorna är färdiga när osten har fått fin färg.

Hana Krajina

Rasmus Lokind

Alexander Cato
Magnusson Midtvik

Isabell Marie
Magnusson Midtvik

Servera med en tomat- eller grönsallad.
Tips: Till den här tonfiskröran kan man blanda i lite vad man vill, ibland
har jag kokt hackat ägg i, hackad purjolök är också gott.




Nellie Malmros

Jessica Matheijs
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Alexander Jönsson

Murtadha Mohammed

Emmi-Lo Mårtensson

Elin Nilsson

Æ × Å
Till 6 personer
6 st äggulor
2 dl vispgrädde
3 dl mjölk
80 g strösocker
1 st vaniljstång
Till karamellisering :
2 msk farinsocker
2 msk strösocker

Vida Nadiri

Carl Johan Nilsson

Elliott Nilsson

Gör så här:
Sätt ugnen på 180 grader.
Dela vaniljstången och skrapa ur den med lite av
strösockret ner i en kastrull. Låt även vaniljstången följa med ner. Tillsätt grädden och mjölken
och värm upp. Blanda äggulor och resten av
sockret i en bunke. Vispa lätt. Häll sen över
gräddblandningen och fortsätt att vispa tills allt
blandat sig.
Smöra 6 små formar. Ta bort vaniljstången och
häll upp blandningen i formarna. Ställ dem i en
långpanna med hett vatten upp till halva höjden på formarna. Grädda i nedre delen av ugnen
cirka 40 minuter eller tills de har stelnat. Ta ut formarna och låt dem kallna.
Sätt ugnen på 250 grader grillvärme.
Strö farinsocker och strösocker över formarna. Gratinera formarna tills de får en gyllenbrun
knäckig yta, cirka 10 minuter. Låt formarna helst svalna något innan desserten serveras!
(Har du en gasolbrännare eller varmluftspistol hemma så
Jag har varit med pappa
kan du med fördel bränna av sockret med dessa!)
och en kompis och styckat ett får. Det var
Creme Brulee kan inmundigas både kall och ljummen.
spä
nnande.
Det bestämmer du…! Mm, Mm, Mmmm….!
Dylan


Ash

(linsgryta från Iran)

Till 4-6 personer
1 dl gula skalade snabbärter
1-1,5 liter grönsaksbuljong
1 dl gröna linser
1 dl röda linser
1 dl ris
1 dl hackad persilja
1 dl hackad koriander
1 dl hackad purjolök
0,5 tsk gurkmeja
salt och peppar
2 msk smör
1 msk torkad mynta
2 dl turkisk Meze matyoghurt

Gör så här:
Koka ärterna i buljong 30 min. Tillsätt linser
och ris, koka 15 min.
Rör ner örter, purjolök och gurkmeja, koka
ytterligare 15 min.
Smaka av med salt och peppar.
Smält smöret och blanda med torkad mynta. Ringla det över grytan och
servera med yoghurt. Tips: Servera gärna linsgrytan som tillbehör till kött
eller fisk.
Ida Nilsson

Johan Nilsson

Noel Nilsson

Simon Nilsson

Wilma Nilsson

Ronja Ottosson

Tacos i skolan är jätte
gott, men det får vi inte
så ofta. De hade vi gärna
haft oftare.
Klass 2

Oliver Nilsson

Oliver Nilsson
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Alexander Mogenhag

Till 4 personer
4 dl creme fraiche
2 burkar tacosås –
valfri smak
1 purjolök
500 g köttfärs
2 msk tacokrydda
1 påse nachochips
Riven ost

Sätt ugnen på 225 grader.
Blanda creme fraiche och tacosås. Bryn skivad purjolök
och köttfärsen. Blanda i tacokryddan i köttfärsröran. Varva
tacochips, färs och sås i en ugnsfast form i två lager.
Avsluta med ett lager nachochips och toppa med sås och
riven ost.
Grädda i ugn 8-10 min (eller tills nachochipsen mjuknat).
Servera gärna med sallad till.

Thindra Ranta

Thea Remison

August Rosell

Elsa Rosell

Simon Runesson

William Runesson

William Ryrberg

Anna Rådbäck

Alicia Sjöbäck

Benjamin Stefansson
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skvätte det
golvet!
på
pen och ner
Elvira

Maja Overby

Petter Overby

Amanda Palm

Benjamin Palm

Gustav Palm

Mathilda Palm

Hanna Paulsson

Miranda Pettersson

Natalie Pettersson

Elliot Randevik

Cowboysoppa
Till 10 personer
600 gr kycklingfärs
50 gr hackad gul lök
2 klyftor vitlök
2 msk olja
2 msk grönsaksbuljong
1 liter vatten
600 gr tärnad potatis
200 gr strimlad paprika
0,6 dl tomatpuré



2 tsk tacokrydda
2 dl matlagningsgrädde
200 gr kokta bönor
0,5 tsk tabasco
1 tsk salt
30 gr hackad persilja

Gör så här:
Fräs kycklingfärs, lök och vitlök i oljan.
Tillsätt vatten, buljong, potatis, paprika
och tomatpuré. Låt koka 15 min.
Tillsätt matlagningsgrädde och bönor.
Koka upp. Krydda och smaka av.
Tips: Garnera gärna med hackad persilja vid serveringen!
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Tacogratäng

Elias Stefansson

André Svensson

Kajsa Svensson

Stina Svensson

Farsans avokadoröra
Till 4 personer
2 avokado
200-300 gr skalade räkor
1 finhackad rödlök
20 gr dill
1 dl majonnäs
salt
vitpeppar
1 skvätt pressad citron
dillkvist och räkor till dekoration

Ida Thomsson

Adam Thuné

Alexandra Thuné

Viktoria Thuné

Sebastian Tillgren

Gör så här:
Kärna ur avokadon, mosa dem med en skvätt
pressad citron. Tillsätt den finhackade rödlöken och dillen. Därefter tillsätts räkorna
hela, spara några till dekoration. Blanda i
majonnäsen, smaka av med salt och peppar.
Röran läggs upp på rostat bröd och dekoreras
med en dillkvist och hela räkor!
Iris Wollmer

Oliver Wastensson

Saga Wastensson

Elias Winberg

Elna Winberg

Ludvig Wulff

ten och åt
När jag var li
köttfärsspagetti med
e jag med
sås, så somnad
färsåsen.
tt
huvudet i kö
jag på de
Ibland tittar
fotot!
Maja

Daimtårta
Till 6-8 personer
Botten:
150 g mandel
4 äggvitor
2 dl socker
1 msk vetemjöl
Fyllning:
2 st dubbeldaim
4 äggulor
1 dl socker
3 dl vispgrädde

Lovisa Wastesson

Maja Welander

Gör så här:
Sätt ugnen på 175 grader. Skålla mandel, mal mandeln.
Vispa äggvitor hårt, rör i socker, häll i mandeln och
vetemjölet. Smöra och mjöla formen, gärna med löstagbar kant. Grädda sedan i ca 30 min och låt den sedan
vara kvar i formen. Låt svalna.
Hacka daimen. Vispa äggulor och socker. Vispa grädden för sig. Rör ner grädden i äggsmeten. Rör
ner daim och häll smeten i formen. Fryses minst 2 timmar. Tas ut cirka 15-20 min före servering.
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Cornelia Stefansson

Vi stödjer:

Vi stödjer:
2:- per bok går oavkortat till Friends. Friends är en icke-vinstdrivande organisation
vars uppdrag är att stoppa mobbning. Friends utbildar och stödjer skolor och
idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar
växer upp i trygghet och jämlikhet. För mer information, se www.friends.se

www.kok-bok.se
-ett smakfullare sätt för klasser, lag och föreningar att tjäna extra pengar
Förlag: C in Ink. Recept: Stefan Karlsson.
Foto: Amanda Cardell och flickr.com. Repro och tryck: Ruter AB Laholm.
© 2012 E Cardell och C in Ink, Båstad. www.kok-bok.se

en helt
ovanlig kokbok
är fylld med läckra recept.
En av sveriges mest ansedda
kockar, Stefan Karlsson, har
valt att öppna sitt kök och
bjuda på sina egna favoriter.
Det har blivit en enastående
samling recept på modern
husmanskost med en twist.
Stefan driver restaurang Fond i Göteborg, har
vunnit tävlingen Årets kock, varit med i Svenska kocklandslaget och blivit tilldelad Gastronomiska Akademiens guldmedalj. Stefans förkärlek till svenska smaker och råvaror visar sig
även i hans matlagning i egna hemmet. Här är
några rätter plockade ur det Karlssonska hemmets receptsamling, rätter som är enkla och
med korta tillagningstider, som även du kan
laga hemma.

www.kok-bok.se

Dessutom, denna helt ovanliga kokbok gör inte
bara dina smaklökar glada, den stöder också
Östra Karups Skola!
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