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Röda Tråden
Allt arbete utgår från vårt program RÖDA TRÅDEN.
Alla som tycker om vatten får vara med! Det ger så mycket mer
än bara träning. Det ger en meningsfull fritid med nya kompisar
att umgås med – att åka på läger och växa upp tillsammans med.
Det finns vuxna som kan leda och stötta barn och tonåringar.
Som förälder och medlem kan du påverka den verksamhet som
ditt barn är med i.

Vår verksamhet
Spårvägen Simförening är en ideell förening som bedriver
verksamhet i sju olika bad mestadels i västerort. År 2012
hade vi över 2650 medlemmar, varav 2100 aktiva simmare.
Vi verkar på alla nivåer – från baddare till yppersta elit. Vi
har även träningsgrupper för de som inte vill tävla, handikappssimning och vuxenverksamhet. Simkunnighet är viktigt
för oss och den allmänna säkerheten, vi är därför med och
bedriver skolsim.

Utveckling
I föreningen ges alla, oavsett om man är aktiv,
ledare/tränare, förälder, anställd, funktionär eller
stödmedlem, möjlighet till social och idrottslig
utveckling.
Mångas engagemang, roliga och berikande aktiviteter i och utanför bassängen bibehåller och stärker
den goda Spårvägenandan.
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SPÅRVÄGEN SIMFÖRENING

Bred verksamhet
Spårvägen Sim har sju verksamhetsgrenar:
• Bredd
• Träning
• Tävling
• Vuxen
• Lov
• Handikapp
• Simkunnighetsprojekt

Självklart val
Spårvägen Simförening ska vara det självklara
valet i Västerort. Vi har kontor på Bräckegatan 14
i Vällingby samt klubblokal i Vällingby simhall.

Våra ledstjärnor

Läs gärna mer på vår hemsida;
www.sparvagensim.se

SPÅRVÄGENANDAN – Vi skapar ödmjuka vinnare

SPÅRVÄGEN
SIM
Med bredden mot toppen

• Vi betonar alla människors lika värde
• Vi värnar glädje, engagemang och kompetens
• Alla har en plats i Spårvägen Simförening
• All verksamhet präglas av kvalité och gemenskap
• Vi ger alla möjligheten att växa genom eget ansvar
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innehåll - Spårvägens kokbok

en riktig kokbok är grunden till bra mat

sid
2-5
sid
7 - 11
sid 12 - 23
sid 24 - 25
sid 26 - 41
sid 42 - 43
sid 44 - 53
sid 54 - 55
sid 56 - 73
sid 74 - 75
sid 76 - 83
sid 84 - 85
sid 86 - 95
sid 96 - 97
sid 98 - 107
sid 108 - 111
sid 112 - 115
sid 116 - 117
sid 118 - slut
				

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

information från Spårvägens Simförening
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
¨All glädje utan rotmos är konstlad glädje.¨
Torsten Ehrenmark (1919-1985)
recept
tips för grillmästaren
recept
vad menar kocken, tips & tricks
plats för egna favoritrecept
receptregister
favoritrecept från simningens största stjärnor
och mer från Spårvägen Simförening

Läsare med allergiska besvär bör kontrollera så att ingredienserna i recepten är riskfria ur allergisynpunkt.
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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
9

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
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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.
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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.
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15

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

dillkött, 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)
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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.
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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.

oxfärsbiffar med lökstekt vinterkål och lingonchutney, 4 pers

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.
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8. Servera laxen med den varma kompotten av rotfrukter och potatis.
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Fenomenalt god och smakrik vardagsrätt
för sig som på sugen på en ny smaksättning på lax.

sockerstekt lax med apelsinpotatis, 4 pers

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.

maffig maffiadessert, 4 pers
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.
Det fett som finns i nötterna är
mestadels omättat vilket inte
påverkar kolesterolnivåerna i blodet!
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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.
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Härligt fräscha rotsaker med en touch av senap blir tillsammans
med fläskkarré en enkel och god vardagsrätt.

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

Väldigt enkelt och lika gott!

fläskkarré med senapskokta rotsaker, 4 pers

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.

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.

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!

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.
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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.
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4 skivor biff eller rostbiff à 150 g
salt, peppar

1. Spansk potatissallad: Blanda olivolja och vinäger. Skiva i de varma, kokta
färskpotatisarna i dressingen. Pressa i vitlöken.

Spansk potatissallad:
0.5 dl olivolja
2 tsk vitvinsvinäger
12 st nykokta färskpotatisar
1 st vitlöksklyfta
1 st röd paprika
1 st gul paprika
2 st tomater
12 st oliver
4 kvistar basilika
0.5 tsk salt
1 krm peppar

2. Skölj, kärna ur och skär paprikorna och tomaterna i mindre bitar.
Vänd i paprika, tomat och oliver i potatissalladen.
3. Riv basilikan i mindre bitar och vänd ner. Tillsätt salt och peppar.
4. Ostkräm: Blanda den fint rivna osten med yoghurten och smaka av
med salt och peppar.
5. Grilla köttet och krydda med salt och peppar. Servera sedan med
salladen och ostkrämen.

Grillat kött är härligt! Här serveras en biff
tillsammans med en spanskinspirerad potatissallad.

kolgrillad biff med spansk potatissallad, 4 pers

stulen fläderdessert, 4 pers
2 st äpplen
1 tsk kanel
0.5 dl socker
en klick smör att steka i
3 st äggulor
2 dl vitt vin
koncentrerad flädersaft efter smak

Olivoljan vill varken förvaras kallt
eller för varmt. Förvaras den i kylen
grumlas den och blir det för varmt så
härsknar den. Idealisk temperatur är
14-16 °C och den mår bäst om
förvaringen dessutom är mörk.
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1. Klyfta och kärna ur äpplena, stek dem i smör och strö över kanel
samt 2 tsk socker.
2. Blanda äggulor, vitt vin, flädersaft och 1/2 dl socker i en kastrull.
Vispa det hela till skum på svag värme.
3. Fördela äppelklyftorna i vackra glas och häll skumsåsen över.
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Snabb dessert i portionsskålar blir
en annorlunda avslutning på din måltid.

Ostkräm:
1 burk matlagningsyoghurt
0.5 dl fint riven lagrad ost
salt, svartpeppar

4 st kycklingfiléer
1 dl olivolja
1 tsk gurkmeja
0.25 st ingefära, finriven
1 st vitlöksklyfta, pressad
lite smör att bryna i
salt och nymalen vitpeppar

1. Låt kycklingfiléerna dra en stund i en marinad av olivolja, gurkmeja, ingefära
och vitlök. Torka av dem, bryn dem runt om i smör, salta och peppra.
Efterstek dem i ugnen på 170° i 10 minuter.

Risotto:
2 dl ris
3 dl kokosmjölk
1 st hönsbuljongtärning
1 st limefrukt, det rivna skalet
2 st tomater, urkärnade och tärnade
salt och nymalen vitpeppar

3. Övriga tillbehör: Gör en örtolja genom att mixa basilika, olivolja och vitvinsvinäger. Smaka av med salt och vitpeppar. Koka sockerärtorna lagom mjuka i
lättsaltat vatten, häll av vattnet och klicka i lite smör.

2. Risotto: Koka riset till härlig konsistens i kokosmjölk samt 1 dl vatten
smaksatt med hönsbuljong och limeskal. Tillsätt tomattärningarna mot slutet.
Smaka av med salt och vitpeppar.

4. Vid serveringen, lägg upp risotto och kyckling på en bädd av sockerärtor.
Skeda över örtoljan och garnera med koriander.

Övriga tillbehör:
1 st liten knippa basilika
0.5 dl olivolja
en dutt vitvinsvinäger
100 g sockerärtor
en klick smör
salt och nymalen vitpeppar
lite färsk koriander till garnering
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Kyckling och risotto på en bädd av sockerärtor,
toppat med örtolja och koriander.

kyckling Coco, 4 pers

Vitlöken används främst som en
krydda i matlagningen. Den sägs även
ha nästan magiska egenskaper.
Vitlök lär skydda mot allt
från förkylning, till varulvar
och vampyrer.

Det finns en stor mängd skilda arter
musslor, men bara ett fåtal kan producera pärlor. Musslan består av ett
hårt yttre skal, ett inre skal med
fint skimmer, en mantelvävnad
och en mjukdel

Buljong
2 l blåmusslor
2 msk olivolja
1 st gul lök, hackad
2 klyftor vitlök, hackade
37 cl torrt vittvin

1. Buljong: Hetta upp en stor kastrull med olivolja. Lägg i löken. Låt fräsa utan att
den tar färg.

Soppan
buljong från musselkoket
6 st tomater
1 st röd paprika
2 msk olivolja
1 msk tomatpuré
3 tsk spiskummin
1 tsk paprikapulver
1 tsk strösocker
cayennepeppar
salt och peppar

3. Slå musslorna i ett durkslag och låt buljongen rinna av väl, ner i en kastrull. Lägg
musslorna för sig. Behåll den silade buljongen i en annan skål.

Soppan, tillbehör
8 st skalade, fasta potatisar
2 st tomater
1 st röd paprika
2 msk hackad persilja

7. Häll den silade soppan i en kastrull och värm upp. Tärna under tiden den skalade
potatisen i 1/2 cm stora kuber och skölj sedan potatisen i kallt vatten så att stärkelsen försvinner.

2. Lägg i sköljda och tvättade musslor. Slå på vinet och sätt på ett lock. Låt snabbt
koka upp. Lyft av locket och rör i musslorna. Låt koka tills alla musslor har öppnat
sig.

4. Soppa: Skär tomater och paprika i mindre bitar. Hetta upp olivoljan i en kastrull
och lägg i grönsakerna och låt dem fräsa snabbt.
5. Tillsätt tomatpuré, kryddor och socker samt buljongen från blåmusslorna och
låt koka upp. Sänk temperaturen och låt sjuda några minuter.
6. Häll soppan i en mixer eller matberedare och mixa soppan helt slät. Sila genom
finmaskig sil. Smaka av med cayenne, salt och peppar.

8. Kärna ur tomaterna och strimla tomatköttet med skalet på samt skär paprikan i
små tärningar.
9. Lägg potatiskuberna i den kokande soppan och låt sjuda några minuter tills de är
mjuka.
10. När potatisen är mjuk, lägger du i tomatköttet och paprikatärningarna.
11. Fördela blåmusslorna i stora djupa tallrikar och slå på soppan. Toppa med persilja. Servera gärna med nybakat bröd och tjocka skivor av extralagrad svensk ost.
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Ett exklusivt och spännande recept
som passar den finare fredagsmiddagen.

gulasch på blåmussla, 4 pers

Champinjoner kan till utseendet lätt förväxlas
med den mycket giftiga vita flugsvampen titta därför noga i en svampbok innan
du plockar champinjoner i naturen.

Mannagrynsplättar:
0.5 dl mannagryn
3 dl gräddmjölk
2 st ägg
salt och nymalen vitpeppar
lite smör att steka i

1. Mannagrynsplättar: Låt mannagrynen svälla en stund i gräddmjölken.
Vispa i äggen och salta och peppra. Grädda 8 plättar i lite smör, håll varma.

Grönsaksragu:
2 st cabanossenkorvar, skivade
1 st rödlök, strimlad
12 st champinjoner, i klyftor
2 st kvisttomater, i klyftor
och urkärnade
1 st endivesalladshuvud
1 knippa färsk basilika, strimlad
olivolja att steka i
salt och nymalen vitpeppar

3. Torsk med tillbehör: Salta och peppra torskfiléerna och stek dem i lite
smör. Gör en örtsås av matlagningsyoghurt och mynta. Smaka av med salt
och vitpeppar.

2. Grönsaksragu: Förväll endiven i lättsaltat vatten 3 gånger och byt vatten
varje gång för att få bort beskheten. Fräs korv, lök, champinjoner, tomater
och endive i lite olivolja. Salta och peppra och vänd ner basilikan.

4. Vid serveringen, lägg 2 plättar på varje tallrik, därpå grönsaksragu och fisk.
Ringla örtsåsen runt och toppa med en sked cantadouost och ett basilikablad.

Torsk med tillbehör:
600 g benfri torskfilé
lite smör att steka i
salt och nymalen vitpeppar
1 burk cantadouost med
pepparrotssmak
4 msk matlagningsyoghurt
1 msk mynta, finstrimlad
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Fina fisken! Här i en ovanlig variant
med mannagrynsplättar och grönsaksragu.

jambalaya á la Karlsson, 4 pers

Havskräftor har längre och smalare 		
klor än vanliga kräftor. De lever 		
i hålor på mjuka bottnar på 		
ett djup av ca 25 meter
eller mer.

12 st stora havskräftor
olivolja att halstra i
1 msk vitvinsvinäger
3 msk olivolja
salt och nymalen vitpeppar
0.2 g saffran
12 st knoppar av färsk grön sparris
8 st körsbärstomater, halverade
4 dl isbergssallad, plockad
3 msk blandade färska örter

1. Koka sparrisknopparna lagom mjuka i lättsaltat vatten. Gör en vinägrette av
vinäger, olivolja, salt, peppar och saffran.
2. Dela havskräftorna mitt itu på längden och halstra dem i lite olivolja.
Slå på vinägretten och brässera en kort stund. Avsluta med att, precis innan
serveringen, vända i de lätt kokta sparrisknopparna.
3. Arrangera det hela på en bädd av sallad och tomathalvor samt strö över
de färska örterna.

Havskräftor är riktigt gott. Tillsammans med sparrisknoppar och färska örter blir det en succé.

galna kräftor, 4 pers

12 stjälkar från färsk grön sparris
2 dl grönsaksbuljong
2 msk färsk basilika
1 msk vitvinsvinäger
0.5 dl olivolja
salt och nymalen vitpeppar
4 st kräftklor + 4 basilikablad
till dekoration
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1. Skär sparrisstjälkarna i bitar och koka dem mjuka i grönsaksbuljongen.
Mixa det hela tillsammans med basilika, vinäger och olivolja. Smaka av med
salt och vitpeppar.
2. Låt svalna och häll upp i cocktailglas. Dekorera med kräftklor och basilikablad.
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En annorlunda cocktailvariant som blir
en perfekt start på middagen.

sparriscocktail, 4 pers

Ägget är sprängfyllt med näringsämnen som alla är lika viktiga
för att du skall må bra. Faktum
är att den enda vitamin som
saknas i ägg är C.

4 st små frysta pajskal
4 st kycklingfiléer
1 st strimlad gul lök
0.5 st squash i bitar
curry
1 dl grädde
3 dl mjölk
1 st hönsbuljongtärning
4 st ägg
2 st bananer
4 dl riven lagrad ost
smör
salt och peppar

1. Skär ner filéerna i mindre bitar. Bryn dem i en stekpanna med lök, squash
och curry. Slå på grädde och mjölk. Lägg i hönsbuljongtärningen.
Låt koka upp och sjuda en kort stund. Smaka av med salt och peppar.
2. Sila av kycklingen och grönsakerna och tag vara på gräddmjölken.
Blanda den med äggen. Fördela kyckling och grönsaker i pajskalen.
Slå på äggstanningen. Dela bananerna på längden och lägg dem på toppen
av varje paj. Fördela rikligt med ost på toppen. Baka sedan i 175 grader
tills pajen har stelnat och fått fin färg.

En snabb förflyttning av smaklökarna till Indien
- fast hemma i ditt eget kök.

kyckling-, banan- och currypaj, 4 pers

4 st kycklingfiléer
olivolja
1 pkt krutonger
salt och svartpeppar
1 dl olivolja
1 msk vitvinsvinäger
1 dl grovt riven lagrad prästost
4 st fint hackade ansjovis
1 st liten pressad vitlöksklyfta
1 st strimlad rödlök
4 st romansalladshuvuden
eller 1 isbergssalladshuvud
0.5 st gurka i små kuber
salt och svartpeppar
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1. Hetta upp en stekpanna och stek kycklingen färdig i olivolja.
Krydda med salt och peppar.
2. Blanda olivolja, vinäger, prästost, ansjovis och vitlök direkt i en stor
salladsskål. Smaka av med salt och peppar. Skiva ner kycklingen ljummen i
dressingen. Låt dra i några minuter. Skär ned salladen i grova bitar.
3. Vid servering vänds rödlök, sallad, gurka och krutonger i.
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En enkel försvenskning av den klassiska
Ceasarsalladen.

svensk Ceasarsallad med kyckling, 4 pers

Rödkål har i princip samma
egenskaper som vitkål. Du kan
strimla den rå och använda
som sallad, med pressad apelsin
eller citron. På julbordet är
kokt, strimlad rödkål
en klassiker.

Kött
4 st älg entrecôte á 160 g
eller motsvarande mängd
annat viltkött
2 st kvistar rosmarin
Smör till stekning
Salt, efter smak
Svartpeppar, efter smak

1. Köttet: Sätt på en stekpanna och låt den försiktigt bli genomvarm.

Brässerad kål
0.5 st litet rödkålshuvud
2 st röda lökar
2 msk smör
2 msk mörk sirap
5 dl äpplemust
2 dl vatten
3 msk flytande kalvfond
4 st morötter, i slantar
2 st vinteräpplen, i klyftor
Balsamicovinäger
Salt, efter smak
Peppar, efter smak

5. Brässerad kål: Strimla rödkålen fint.

4 dl nystekt blandsvamp

11. Smaka av med vinäger, salt och peppar.

2. Lägg i smöret och rosmarinkvistarna, låt det smälta och få fin färg.
3. Lägg i köttet och stek det till fin färg på första sidan.
4. Vänd biffarna och stek andra sidan. Salta och peppra. Stek köttet till en
innertemp av 57 grader.

6. Skär den skalade rödlöken i grova klyftor och bryt loss varje lager.
7. Hetta upp smöret i en stor kastrull och lägg i rödkål och lökklyftor.
Svetta runt i smöret så att kålen blir lätt brynt.
8. Slå på sirapen och låt den försiktigt bryna med sista stunden.
9. Tillsätt nu äpplemust, vatten och flytande kalvfond och låt det koka upp.
10. Lägg i morotsslantarna och äppleklyftorna. Sänk värmen och låt kålen
sjuda mjuk.

12. Stek svampen krispig och god i smör. Smaka av med salt och peppar.
13. Servera den nystekta biffen med svampen på, tillsammans med den brässerade
kålen och gärna med nyvispat potatismos.
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Ett vilt recept för den stillsamme kocken.

älgentrecôte med äpplemust, brässerad rödkål och
vinteräpple, 4 pers

4 st kotletter à 150 g av
lax, marulk eller tonfisk
lite olivolja
salt och nymalen vitpeppar
400 g små färskpotatisar
4 msk färskriven parmesanost
Chutney:
1 st mogen mango, skalad och i bitar
1 st kiwifrukt, skalad och i bitar
1 st miniananas, skalad och i bitar
3 msk socker
2 dl vitt vin
1 msk vitvinsvinäger
lite cayennepeppar, salt
och nymalen vitpeppar

1. Pensla fiskbitarna med olivolja, salta och peppra och grilla dem medium i
vackert mönster.
2. Tvätta potatisarna och koka dem i lättsaltat vatten. Slunga dem i
parmesanosten.
3. Chutney: Karamellisera sockret i en rostfri kastrull och slå på vin och
vinäger. Blanda ner fruktbitarna och smaka av med cayenne, salt och vitpeppar.
Sjud till krämig konsistens.
4. Vid serveringen, fördela potatisen på tallrikar, lägg svärdfisken på och
toppa med en sked chutney.

Färskpotatis är en delikatess
och de första skördarna säljs
ofta för hundratals kronor per kilo.
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Fisk, färskpotatis och chutney i en symfoni av smaker.
Att det är enkelt att göra, gör det inte sämre.

grillfirre, 4 pers

klimatsmart

matsmart

Välj bort flygtransporterade livsmedel i möjligaste
mån. Satsa på närodlade livsmedel.

Gör din egna matlåda. För att undvika att din lunch
ligger i en enda röra när den ska serveras, så packar du
den helt enkelt i flera burkar.

Ät mindre ris, potatis och pasta är bättre.

Vi vet alla att kokt potatis inte smakar så bra när den
värms i micro. Pressa den istället, direkt ner i lunchlådan och förslut, så smakar den bra även nästa dag.

Köp ekologiskt för att minska mängden bekämpningsmedel.
Använd kryddor! Istället för att köpa dyra exotiska
frukter och grönsaker- använd helst närodlade rotfrukter, men hotta upp råvaran med exotiska kryddor
såsom t ex wasabi eller curry.

Släng inte äpplen som har börjat skrumpna i fruktskålen. Skala, skiva och vänd istället bitarna i lite kanel
och socker. Frys in och ta fram till en akut äppelpaj.
Vill du vara säker på att du alltid har äggvitor hemma?
Då ska du frysa in dom i en väl rengjord förpackning.
Vid behov tinar du vitorna och vispar till maräng.

Ta tillvara och konsumera det du köpt. Matrester som
kastas är den största miljöboven. Bara i Sverige konsumerar vi över 50 ton mat per person under ett liv, men
ca 70 ton produceras på grund av allt som slängs!

Grädde och mjölk går utmärkt att frysa. Tina och
använd i din matlagning. Däremot passar inte crème
fraiche och yoghurt för frysen.

Om alla svenskar en gång i veckan byter en växthusodlad tomat mot en morot, sparar det lika mycket
energi som det går åt att värma 13 600 villor under
ett års tid!

Använd din osthyvel mer! Hyvla potatis till gratängen,
gurkskivor till smörgåsen eller strimla din vitkål.

Visste du att du gör helrätt och klimaträtt när du
äter musslor?
- Musslor är inte bara fantastiskt gott och lyxigt, utan
de förbättrar även vattenkvaliteten där de odlas. Det
är övergödningen i våra vatten som musslorna livnär sig
på, när de filtrerar vattnet. Resultatet blir stora musslor och renare vatten till dig!
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4 st portionsbaguetter
1 pkt renskav
4 dl svamp i små bitar
1 st gul lök i strimlor
2 dl vispgrädde
2 dl riven lagrad ost
smör
salt och peppar
0.5 burk keso
1 dl riven västerbottenost
0.5 st hackad rödlök
2 msk fint skuren gräslök
salt och peppar

1. Skär två snitt från kanterna på baguetten mot mitten, så att du får en
v-formad, längsgående ”ficka”. Hetta upp en stekpanna och bryn snabbt
renskav, svamp och strimlor av gul lök i smör. Slå på grädden och
låt den koka in. Smaka av med salt och peppar.
2. Fördela fyllningen i baguetterna och lägg på rikligt med ost. Gratinera sedan
baguetterna i ugn på 220 grader tills de fått fin färg.
3. Blanda keson med riven Västerbottensost, fint hackad rödlök och gräslök.
Smaka av med salt och peppar. Servera keson och en sallad till den
varma mackan.

äpple- och kanelkryddad karrégryta, 4 pers
600 g benfri karré
2 st hackade gula lökar
2 st kanelstänger
2 st lagerblad
4 dl vatten
4 msk äppeljuicekoncentrat
1 st mörk köttbuljongtärning
1 st äpple i tärningar
maizenastärkelse
salt och peppar
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1. Skär ner karrén i grytbitar och bryn dem snabbt i smör i en stekgryta.
Lägg i den hackade löken, kanel och lagerblad. Slå på vatten, juice och
köttbuljongtärning.
2. Låt koka upp och sedan sjuda tills köttet blir mört. Lägg i äpplet. Red av
med maizena och smaka av med salt och peppar. Servera med kokt potatis.
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Jomenvisst är renskav gott. På toast blir det om
möjligt ännu godare.

Kanel görs av bark från kanelträdet.
Soltorkad och hoprullad bark ger
kanelstänger. Kanel tillhör de
äldsta kryddorna och användes
av grekerna redan 400 f Kr.

En höstdoftande gryta som är enkel att tillaga.

svamp- och renskavstoast med västerbottenkeso,
4 pers

1. Sätt ugnen på 180 grader.
2. Skär bort roten på vitkålen, skär ner huvudet i små tärningar. Lägg en klick
smör i en panna och fräs kålen. Krydda med salt och vitpeppar. Tillsätt en
skvätt sirap men se upp så det inte bränner.
3. Lägg färs i en bunke och rör ihop med soja, grädde, buljong, sirap och kryddpeppar. Skala och riv löken fint, tillsätt den, ströbröd och kallt vatten.
Jobba ihop färsen och krydda med salt och peppar.
4. Rör ned en tredjedel av den varma kålen från pannan i färsen och
varva sen färs och resten av kålen i en ugnsform. Toppa med kål.
Sätt in formen i ugnen 20 - 25 minuter. Servera kålpuddingen med lingon.

kalops, 4 pers
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500 g högrev
2 st gula lökar
2 st morötter
5 st lagerblad
1 msk kryddpeppar
1 tsk torkad timjan
1 msk nejlika
rödbetsspad
1 msk tomatpuré
3 msk buljong
maizena

1. Skär ned köttet i mindre bitar för att korta koktiden. Bryn köttet i en
varm panna med smör.

Tips! Kokt potatis är gott till.

4. Red buljongen med maizena tills den blir lätt simmig och lägg i grönsaker och
kött. Rör om och låt koka upp. Servera kalopsen med persilja och rödbetor.

2. Skär ned morot och lök i lagom stora bitar, cirka 2-3 centimeter i diameter.
Fräs grönsakerna i en rymlig kastrull med lite smör. Tillsätt lagerblad, timjan,
kryddpeppar och tomatpuré. Låt fräsa med lite.
3. Häll över köttet i kastrullen och täck med vatten. Tillsätt buljong och nejlika
och låt puttra på låg värme i cirka 50 minuter. Sila av buljongen och häll den i
en kastrull. Plocka bort lagerbladen och smaka av buljongen med rödbetsspad,
kryddpeppar, salt och peppar.
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Låt kalopsen stå och småputtra tills köttet är riktigt
mört. Lyft på locket och du möts av underbar doft.

Tomatpuré är finkrossade tomater
som man hettat upp för att avlägsna
mycket av vattnet. Tomatpuré får
därför en mycket kraftig tomatsmak
och man använder den främst till
varma såser och grytor, både för
sin smak och kraftigt röda färg.

1 st vitkålshuvud
500 g fläskfärs
1.5 dl grädde
2 msk flytande kalvbuljong
0.5 dl kallt vatten
0.5 st gul lök
3 msk ströbröd
1 msk soja
1 msk sirap
mald kryddpeppar
salt och peppar
smör

Klassisk kålpudding är ett svårslaget
husmansrecept.

kålpudding, 4 pers

2 dl äppelcider
3 dl standardmjölk
2 dl visp- eller mellangrädde
1 st fiskbuljongtärning
2 msk osötad senap
maizenaredning
salt och peppar
16 st kalla kokta potatisar i tärningar
1 st tärnat äpple
1 dl finstrimlad purjolök
4 bitar laxfilé à 170 g
smör eller margarin
salt och peppar

1. Häll cidern i en kastrull och koka tills hälften återstår. Häll i mjölk,
grädde, buljongtärning och senap. Låt sjuda och red sedan av med maizenamjöl
utrört i vatten. Smaka av med salt och peppar. Vänd i potatis, äppeltärningar
och strimlad purjolök och låt bli varmt.
2. Stek laxen i matfett i en stekpanna. Salta och peppra.
Servera tillsammans med stuvningen.

Senapsstuvad potatis är en höjdare.
Speciellt i förening med äpple och purjo.

lax med senapsstuvad potatis och äpple, 4 pers

1 l blåmusslor
1 st grovhackad gul lök
2 st vitlöksklyftor
1 msk olja
3 dl vitt vin
3 st finhackade palsternackor
12 st kryddpepparkorn
3 dl vatten
1 st fiskbuljongtärning
2 dl vispgrädde
600 g torskfilé i bitar
2 dl tärnad palsternacka
1 dl finstrimlad purjolök
salt, peppar
1 msk smör

Laxen är en anadrom fisk, det
vill säga att den förökar sig i
sötvatten men lever större delen av
sitt vuxna liv ute i havet. Det
latinska namnet på Atlantlax är
Salmo salar.
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1. Borsta musslorna rena. Släng dem som inte sluter sig. Lägg grovhackad
gul lök och vitlök i en varm kastrull med olja. Fräs löken. Lägg i musslorna
och häll i vinet. Sätt på ett lock och låt koka tills musslorna precis öppnar
sig, ca 5 min.
2. Häll musslorna i ett durkslag och spara buljongen. Slå buljongen i kastrullen
och tillsätt finhackad palsternacka, kryddpeppar, vatten, fiskbuljongtärning och
grädde. Låt koka upp och sjuda i ca 5 min. Dra av värmen och låt ”dra” ca 5 min.
3. Sila buljongen och lägg i torsken, tärnad palsternacka samt sist strimlad
purjolök. Smaka av med salt och peppar. Koka upp och låt fisken bli genomkokt.
Blanka av buljongen med smör. Servera tillsammans med musslorna.
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Här är en kryddig rätt med smak av havet.
Tänk på att inte koka torsken för länge.

torsk och blåmussla i kryddpepparbuljong, 4 pers

4 st fläskfilébitar à 100-150 g
smör eller margarin till stekning
4 msk flytande honung
salt och peppar
4 st bakpotatisar
1 msk smör
1 st rödlök i strimlor
1 tsk vinäger
blandade grönsaker, t ex morotsslantar, sockerärter, haricots verts
4 msk matlagningsyoghurt

1. Bryn fläskfiléerna i matfett. Pensla dem med honung och krydda med salt
och peppar. Sätt in i ugn i 175°C, ca 20 minuter eller tills de är genomstekta.
2. Skiva bakpotatisarna tunt. Fördela dem på en smord plåt och baka dem i ugnen
ca 15 minuter eller tills de är genomstekta och gyllenbruna.
3. Hetta upp en kastrull och lägg i matfett och strimlad rödlök. Häll i vinäger
och grönsaker. Börja med den grönsak som har längst tillagningstid, t ex morotsslantarna. Tillsätt haricots verts och sockerärter när morotsslantarna är nästan
mjuka.
4. Fördela potatisskivorna på tallrikar och lägg på grönsaker och fläskfilé.
Servera med matlagningsyoghurten.

En kul variant på potatis istället för
klyftpotatis eller pommes. Gott och enkelt.

honungsglacerad fläskfilé med ugnsbakad potatis,
4 pers

4 runda polarkakor
200 g skivad rökt renstek
1 burk kantareller, eller färska
1 gul lök
0.5 msk smör
4 msk äppelmos
ca 2 dl riven pizzaost
salt och svartpeppar
Pizzasallad:
0.5 vitkålshuvud
1 msk flingsalt
1 tsk socker
2 msk vitvinsvinäger
4 msk olja
1 tsk svartpeppar
oregano

Bina hämtar nektar som finns i olika
växters blommor. Nektarn omvandlar
de till honung och lagrar den i vaxkakorna i bikupan. Honungen är mogen
att skördas av biodlaren när bina sätter
lock över vaxkakan.
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1. Sätt ugnen på 200 grader. Skala och dela den gula löken på längden.
Skiva den sedan tunt. Strimla rensteken fint. Häll av vattnet till kantarellerna
(om du använder burkkantareller). Hetta upp en stekpanna och lägg sedan i smöret. Lägg nu i löken och kantarellerna och låt dem steka så att de får fin
färg. Smaka av med salt och peppar. Bred äppelmoset på polarkakorna. Fördela
sedan rensteken, svampen och löken på kakorna och strössla sist på den rivna
osten.
2. Lägg ”pizzorna” på en plåt och baka sedan i ugnen i ca 10-15 min eller tills de
har fått en fin gyllenbrun färg. När pizzan är klar, garnera med några oreganoblad.
3. Pizzasallad: Skär roten från vitkålen och strimla den sedan extremt fint. Salta
på kålet och låt stå och dra tills det blir mjukt. Pressa ur vätskan ur kålstrimlorna
och smaksätt med socker, vinäger, olja, oregano och peppar.
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Pizza a la Lappland. Snabb och lätt rätt
när du har ont om tid.

lapplandspizza, 4 pers

600 g kassler
2 st broccoli
1 st hackad gul lök
2 dl vispgrädde
1.5 dl riven lagrad ost
smör
salt och peppar

1. Tag bort de grövsta stammarna på broccolin. Koka upp broccoli och lök
i grädden och låt sedan sjuda tills det blir mjukt.
2. Slå allt i matberedaren och kör till en grov smet. Lägg i den rivna osten
och blanda snabbt ihop. Lägg tillbaka i kastrullen och smaka av med
salt och peppar.

Härligt varm broccoliost
med kassler och potatis!

halstrad kassler med broccoliost, 4 pers

3. Skär kasslern i skivor. Stek dem genomvarma i smör i en stekpanna.
Salta och peppra. Servera den varma broccoliosten med kassler och kokt potatis.

1 förp krossade tomater (500 g)
2 st gula lökar
1 knippa basilika
600 g blandfärs
1 st pressad vitlöksklyfta
1 st ägg
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
50 g rotselleri
2 msk margarin eller smör
4 msk ketchup
2 dl vatten
1 msk tomatpuré
1 tsk vitvinsvinäger
1 tsk socker
1 st hönsbuljongtärning
salt och peppar

Broccoli kan faktiskt odlas över
hela Sverige. Växten är en nära
släkting till blomkål och den skördas
precis innan blomknopparna slår ut.
Det var romare och greker som redan
för 2000 år sedan började odla broccoli
i större omfattning.
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1. Häll krossade tomater i en sil och låt dem rinna av. Spara tomatjuicen.
Skala och finhacka löken. Hacka basilikan. Blanda färsen med den ena hackade
löken, tomatkött, basilika, vitlök och ägg. Tillsätt salt och peppar.
Forma till 8 biffar.
2. Skala och tärna rotsellerin. Fräs den andra löken och sellerin i hälften av
matfettet utan att den tar färg i en kastrull. Tillsätt tomatjuice, ketchup,
vatten, puré, vinäger, socker och hönsbuljongtärning. Låt sjuda några minuter
och smaka av med salt och peppar. Sila såsen genom en sil.
Stek biffarna i resterande matfett i en stekpanna.
3. Vid servering vispas ca 1 msk smör eller margarin i såsen.

53

Ibland måste man förnya sig. Här får du
ett nytt recept på pannbiff.

basilika- och tomatkryddad pannbiff med
tomatsås, 4 pers

coola råd & tips!

måtta med måtta

Läs varans anvisningar. Livsmedel är märkta med vilken
temperatur de bäst förvaras i. För kylvaror varierar den
mellan 4 °C och 8 °C.

krm
tsk
msk
dl
l
tkp
kkp

Ett enkelt knep för att du ska lära känna ditt kylskåp
bättre, är att lägga en termometer på olika platser
i det. Detta för att du skall hitta var det kalla och
varma finns. Det varierar i alla kylskåp.
Se till att packa smart redan i affären. Lägg kyl- och
frysvaror tillsammans, så hjälps de åt att hålla kylan
bättre.
Kylväskan är absolut ditt bästa vapen för transport och
förvaring av livsmedel. Se till att ha så tjock frigolit i
kylväskan som möjligt för bästa isolering.
Exempel på känsliga varor i sommarvärmen kan vara
skaldjur, köttfärs, färsk fisk och majonnäsröror.
Olika livsmedel klarar transport i värme olika länge,
en del endast i några minuter. Därför är det bra med
kylförvaring i bilen. Om möjlighet till kylförvaring inte
finns, så välj gärna mat som är mindre känslig för värme.
Kylklampar är nästan ett måste, både när du handlar
mat eller när du packar för picknick under sommaren.

= kryddmått
= tesked
= matsked
= deciliter
= liter
= tekopp
= kaffekopp

1 krm
1 tsk
1 msk
1 dl
1l
1 tkp
1 kkp

= 1 ml
= 5 ml
= 15 ml
= 100 ml
= 10 dl
= 2,5 dl
= 1,5 dl

så här mycket väger en deciliter:
florsocker
havregryn
honung

60 g
30 g
140 g

kakao
olja
potatismjöl

40 g
90 g
80 g

salt
sesamfrö
sirap

120 g
70 g
140 g

strösocker
vetemjöl

90 g
60 g

Ju känsligare livsmedel desto kallare plats!
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2 l trattkantareller
1 st fint hackad gul lök
5 dl vatten
1 msk tomatpuré
2 st hönsbuljongtärningar
3 dl vispgrädde
1.5 dl riven blåmögelsost
salt och peppar
8 skivor formfranska
smör
4 st tjocka skivor rökt skinka i strimlor
1 dl riven lagrad ost
1 st tomat i 4 skivor
0.5 st fint hackad gul lök

1. Hacka grovt över kantarellerna. Hetta upp en kastrull med smör. Fräs löken
och svampen i den. Slå på vatten, tomatpuré och hönsbuljongtärning.
Låt koka upp och sjuda i några minuter. Häll i grädden och låt sjuda ytterligare
några minuter. Smaka av med osten, salt och peppar.
2. Bred smör på yttersidorna av toasterna. Blanda skinka, ost och lök. Smaka av
med salt och peppar. Fördela på hälften av toasterna. Lägg på en tomatskiva på
varje samt sist ett lock av bröd med smöret uppåt. Tryck till ordentligt. Baka i
200 grader tills de fått gyllenbrun färg. Servera som tillbehör till soppan.

ört- och tomatrisotto med räkor, 4 pers
6 dl kallt, kokt avorioris
1 st gul lök, finhackad
1 st hönsbuljongtärning
2 dl vatten
1 tsk vitvinsvinäger
2 msk smör
1 dl riven lagrad ost
4 st tomater, urkärnade
0.5 knippe skuren gräslök
6 st basilikakronor
30 st skalade räkor
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1. Hetta upp en rostfri kastrull och lägg i smör. Fräs den hackade gula löken
i smöret utan att den får färg. Lägg i riset och blanda runt. Lägg sedan i buljongtärning, vatten och vinäger. Låt koka ihop något. Rör i osten och lite smör
så att risotton får en krämig konsistens. Tärna grovt ner köttet från tomaterna
och vänd i det och räkorna.
2. Vid servering vänds örterna i och risotton smakas av med salt och peppar.
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Det bästa skogen har att erbjuda
kombinerat med blåmögelost.

Vanligtvis delas mögelostarna in i typerna
vitmögelostar och grönmögelostar. En del
grönmögelostar kallas också för blåmögelostar,
men är alltså i grunden samma kategori av
ost.

Avorioris är det perfekta riset för en krämig risotto
och finns numera i de flesta matvaruaffärer.

höstkantarell- och blåmögelostsoppa med varm
skinktoast, 4 pers

Det är ämnet capsaicin som gör att chilifrukten smakar starkt. Mest capsaicin finns
i fruktens fröfäste och i mellanväggarna.
Du kan minska styrkan i chilin genom att
skära bort dessa delar.

4 skivor entrecôte
smör till stekning

1. Hetta upp en stekpanna och lägg i smöret. Stek entrecôten på bägge sidor
till önskad stekgrad. Salta och peppra.

Fruktchutney:
2 msk strösocker
2 dl drickfärdig äpplejuice
1 msk vinäger
1 st finhackad gul lök
0.5 st finstrimlad chilifrukt
1 dl tärnad ananas
1 dl tärnat äpple
maizenaredning
salt
peppar

2. Fruktchutney: Hetta upp en liten rostfri kastrull med sockret i.
Låt sockret bli gyllene. Slå i juicen och koka upp så att sockret löser sig.

Rostad potatis:
4 st bakpotatisar
0.5 dl olivolja
2 st vitlöksklyftor
2 st timjankvistar
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3. Lägg i vinäger, gul lök, chili och ananastärningar. Låt koka upp och
sedan sjuda tills ananasen blir mjuk och cirka 1 1/2 dl vätska återstår.
Lägg i äppletärningar och red av med maizena. Smaka av med salt och peppar.
4. Rostad potatis: Slå oljan i en ugnssäker form. Dela vitlöksklyftorna på
längden och lägg dem i oljan. Strö i timjan och sätt in formen i ugnen på
200 grader.
5. Dela snabbt potatisarna i klyftor och låt dem baka i ugnen i oljan
cirka 10 minuter. Ta ut och rör om i potatisen. Låt sedan baka i ytterligare
10 minuter. Ta ut och blanda om igen. Fortsätt tills potatisen får en
gyllene färg och blir genombakad. Salta och peppra efter egen smak.
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Rostad klyftpotatis i en mustig kryddolja är fantastiskt gott
till entrecôte. Här toppad med en syrligt söt chutney.

entrecôte med fruktchutney och rostad potatis,
4 pers

Gräslök är en flerårig ört med lök och
blir upp till 30 cm hög. Gräslök är en
omtyckt krydda som bland annat
används klippt, i sallader, på smörgås
och till inlagd sill.

4 st kycklinglår
0.5 st vitkålshuvud i små bitar
1 st gul lök i strimlor
8 st potatisar i skivor
4 st lagerblad
1 tsk timjan
0.5 dl öl
4 dl vatten
2 st hönsbuljongtärningar
1 knippa fint hackad gräslök
smör
salt och peppar

1. Bryn låren i smör i en stekpanna så att de får färg runt om.
2. Koka upp vatten med vitkål, potatis, lagerblad, timjan, öl och buljongtärningar.
3. Lägg de brynta låren på toppen av kål och potatis och sätt på ett lock.
Låt koka upp och sedan sjuda i cirka 20 minuter eller tills låren är genomkokta
och potatisen mjuk. Smaka av buljongen med salt och peppar.
4. Vänd sist i gräslöken. Servera i djup tallrik med låret på toppen.

Här är en rätt som nästan sköter sig själv,
men glöm inte att ta av locket.

kycklinglår med kålpotatis, 4 pers
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600 g benfri kotlettrad
2 tsk rosmarin
salt och peppar
smör till stekning
4 st morötter
4 st palsternackor
0.25 st kålrot
1 st gul lök i bitar
2 st hönsbuljongtärningar
5 dl vatten
2 msk senap
1 msk dijonsenap
2 dl vispgrädde
0.5 knippe skuren gräslök
smör
salt och peppar

1. Skär köttet i 4 bitar á 150 g. Hetta upp en stekpanna med smör och
strö i rejält med rosmarin. Lägg i köttet och bryn tills det fått fin färg.
Sänk temperaturen och stek köttet tills det precis är genomstekt.
2. Skär ner rotsakerna i mindre bitar. Koka upp vatten och hönsbuljong.
Lägg i rotsakerna och löken. Tillsätt sedan senap och grädde. Låt koka tills
rotsakerna är mjuka. Red av med maizena om så behövs. Smaka av med salt
och peppar och vänd till sist i gräslöken.
3. Servera rotsakerna med köttet och små, kokta potatisar.
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Med doft av rosmarin blir denna kotlettrad
en hit på middagsbordet.

rotsaker i senapsbuljong med rosmarinstekt
kotlettrad, 4 pers

Kålroten har sitt ursprung i Norden
och man tror att den uppstod när man
korsade kål och rova. I USA kallas den
oftast rutabaga, vilket har sitt
ursprung i det västgötska dialektordet för kålrot - rotabagge.

1 st fläskkorv (stor)
1 st kalvbuljongstärning
20 st kryddpepparkorn
4 st lagerblad
8 st potatisar
1 st kålrot
2 st morötter
1 st palsternackor
1 msk smör
1 tsk sirap
svensk söt senap,
osötad grov fransk senap
eller stark dijonsenap
socker
salt och peppar

1. Koka upp buljongen med lagerblad och kryddpepparkorn i en gryta.
2. Skala och skär ned rotfrukterna i grova bitar (när det gäller rotmos är
tumregeln: hälften potatis och hälften rotfrukter). Potatisen kan vara hel
eftersom den har kortare koktid. Lägg bitarna i buljongen och låt koka i
cirka 30 minuter.
3. Öppna sedan locket och lägg korven ovanpå rotfrukterna. Lägg på locket
och låt koka en stund till.

Rotmos lagat från grunden är bland
det godaste som finns.

rotmos med fläskkorv, 4 pers

4. Rör under tiden ihop senapen med socker, salt och peppar.
5. Stompa rotfrukterna med lite av buljongen, smör och en droppe sirap.
Krydda med mald kryddpeppar. Smaka av med salt och peppar.
6. Lägg upp korven, rotmos och senap och njut!

400 g laxfilé
1 gul lök
1 stor morot
fint rivet skal från 1 citron
2 dl vatten
1 fiskbuljongtärning
1.5 msk vitvinsvinäger
2 dl grädde
1 msk maizenamjöl utrört i 2 msk vatten
1 knippa dill
1 msk smör
salt och vitpeppar
4 portioner kokt ris, potatis eller pasta
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1. Skala och hacka den gula löken fint. Skala och riv moroten på grova sidan
av ett rivjärn. Hetta upp en kastrull med smöret och lägg i lök, citronskal och
morotsrasp. Låt det fräsa utan att få färg. Slå på vatten och smula i
fiskbuljongtärningen.
2. Häll i vinäger och grädde. Låt koka upp och sedan sjuda i ca 5 min. Red av
såsen till såskonsistens med maizenavattnet. Smaka av med salt och peppar.
Tärna laxen i 1 cm stora kuber och vänd försiktigt ner dem tillsammans med
finhackad dill i den varma såsen. Låt dra i ca 5 min och servera sedan grytan
med nykokt potatis, ris eller pasta.
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Nyttig lax i kubform. Här gör den
underverk i en gryta.

mörrumsgryta, 4 pers

600 g benfri havskattfilé eller
filé av torskfisk
1 huvud färsk spetskål
8 färska gula lökar
2 äpplen, skalade och tärnade
2 msk koncentrerad äpplejuice
1.5 dl grädde
salt och vitpeppar

1. Skär kålen i mindre bitar. Klyfta den färska gula löken.
2. Stek havskatten i smör samt salta och peppra. Låt fisken vila.
3. Hetta upp en kastrull med smör. Lägg i kål, lök och äpple. Låt steka utan
att ta färg.
4. Slå på juicen och grädden och låt koka in. Smaka av med salt och peppar.
Servera med fisken.

En skön fiskrätt där du med fördel
kan byta ut havskatten mot torsk.

havskatt med glaserad kål, lök och äpple, 4 pers

vit chokladcheesecake med sorbet på råmixad
rabarber, 4 pers

Kål (Brassica oleracea),
finns i många välkända
varianter. Kål har
troligen odlats i Sverige
sedan vikingatiden.
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225 gr vit choklad
225 gr Philadelfiaost
1.5 dl vispgrädde
1.5 st ägg
Fina smulor av Digestivekex
Sockerlag:
0.5 liter vatten
0.5 liter socker
100 gr glykos
0.5 liter rabarber, skurna
4 dl sockerlag
0.5 st citron - saft av
1.5 dl socker
1 st vaniljstång
2 dl vatten
3 dl rabarber, skurna
12 st jordgubbar

1. Smält choklad, ost och vispgrädde i en kastrull. Låt svalna något och
rör i äggen. Fördela smeten i portionsformar och baka i 100° ugn tills smeten
precis stannar. Tag ut och låt svalna. Vid servering fördelas kexsmulorna på
cheescaken.
2. Mixa rabarbern med sockerlag i blendermixer till slät konsistens. Sila genom
finmaskig sil och smaka av med citronsaften. Kör till sorbet-konsistens i glassmaskin.
3. Karamellisera sockret i en ren kastrull. Slå på vattnet . Dela vaniljstången på
längden och lägg i den. Låt koka upp så att sockret löser sig och det blir sött.
Lägg i den snyggt skurna rabarbern och låt koka upp. Lyft rabarbern ur lagen
och låt svalna var för sig. När bägge är kalla läggs rabarbern tillbaka. Dela jordgubbarna i fyra bitar och lägg dem i lagen. Fördela frukterna i portionsformar.
Kula eller skeda sorbeten och lägg den på frukten.
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En härligt fräsch dessert som hör sommaren till!
Och med lite rabarber i frysen får du sommar året runt.

5. Garnera med blasten från den färska löken.

Sparris är
primören me
d stort S. Sp
talar för si
arrisen har
g själv både
en utsökt sm
som tillbehö
ak och
r, soppa och
förrätt.

1 st lammrygg,
urbenad med kappan kvar
2 msk socker
1 msk salt
12 st sparrisar, tjocka och violetta
6 st färska gula lökar med blast
olivolja
5 dl kraftig kalv eller oxsvansfond
2 dl rödvin
3 st hackade schalottenlökar
1 knippa timjan
RES eterisk citronolja
balsamicovinäger
salt
svartpeppar
600 gr färskpotatisar, små svenska
1 knippa gräslök
4 msk smör
0.5 msk olivolja
gourmetsalt
vitpeppar
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1. Kryssa späcket med vass kniv. Blanda socker och salt. Gnid in köttsidan
med blandningen och låt stå i ca 15 minuter. Stek sedan köttet i torr panna
med kappan nedåt tills den blir gyllene och krispig. Vänd sedan och låt köttsidan
få färg. Stek färdigt i 120° ugn till en kärntemperatur av 55°. Skär upp i skivor
och servera nystekt.
2. Sparrisen skalas och kokas klar i lättsaltat vatten. Skär av blasten så ca 2 cm
återstår från löken. Förväll löken i saltat vatten och kyl den snabbt i isvatten.
Dela den på längden. Rista sedan snittytorna i en varm panna med olivolja.
Salta och peppra med svartpeppar.
3. Bryn schalottenlöken i smör. Häll på vinet och låt det sjuda tills ca hälften
återstår. Häll i fonden och lägg i timjan. Koka till såsig konsistens. Smaka av med
vinäger, salt och peppar. Sila genom finmaskig sil. Häll tillbaks i kastrull och
smaka av med citronoljan.
4. Koka upp saltat vatten. Lägg i potatisarna väl borstade. Låt koka mjuka. Häll av
vattnet och stöt sönder potatisen med smöret. Smaka av med olivolja, salt och
peppar. Vid servering vänds fint skuren gräslök i.
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Sugen på lamm? I denna alternativa form
serveras lammet med färsk sparris och stompat mos.

sockerstekt vårlammrygg med färsk sparris och
gul lök, citronsky samt stompat mos, 4 pers

Moroten (Daucus carota sativus) är
en populär rotfrukt och gammal som
kulturväxt. Den orange färgen
kommer av ämnet karoten.

4 lammhultsisterband
16 små morötter
15 små färska syltlökar,
eller små gula lökar
1 apelsin
1 tsk vitvinsvinäger
1 tsk grovmald svartpeppar
1 msk smör
1 ask smörgåskrasse
salt och peppar

1. Stek isterbanden efter konstens alla regler.
2. Skala morötterna. Koka dem i rikligt med saltat vatten. Kyl ner dem i kallt
vatten när de är genomkokta. Gör detsamma med de små lökarna.
3. Tvätta apelsinen noga. Riv 1/4 av skalet på ett fint rivjärn. Pressa ur all juicen.
4. Lägg smöret i en kastrull och häll på juicen, apelsinskalet och vinäger.
Låt smälta och vänd då i morötter och smålökar. Smaka av med rikligt av
svartpeppar. Låt vätskan koka in. Smaka av med saltet och servera grönsakerna
till det nystekta isterbandet med klippt krasse över och potatispuré.

Isterband, mer småländskt blir det inte.

lammhultsisterband med apelsin- och svartpepparglaserade morötter och smålökar, 4 pers

600 g fläskfilé
0.5 dl olivolja
2 morötter, i små tärningar
1 hackad gul lök
0.25 blekselleri, i små tärningar
2 vitlöksklyftor, fint hackade
2 msk tomatpuré
3 dl rödvin
4 msk kalvfond
1 tetra krossade tomater
salvia
timjan
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1. Dela fläskfilén i 8 medaljonger à 75 g. Bryn dem i en stekpannan med
olivoljan. Lyft upp medaljongerna och lägg i alla hackade grönsaker och
låt dem fräsa med tomatpurén utan att det tar färg.
2. Slå på vinet och kalvfonden och låt det sjuda in i grönsakerna.
3. Slå i den krossade tomaten och lägg i de brynta medaljongerna samt
salvia och timjan. Låt sjuda i ca 5 min.
4. Smaka av med salt och svartpeppar. Servera med pasta eller ris.
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Ett spännande alternativ till köttfärssås.

fläskfilé Bolognese, 4 pers

Grönsakstournedos:
2 st zucchinifrukter (squash)
1 st aubergine
3 st schalottenlökar, hackade
12 st ostronskivlingar, finhackade
8 st ostronskivlingar, grovrivna
1.5 dl kokta kikärter
1 st äggula
1 msk fransk senap
1 st vitlöksklyfta
1 msk crème fraiche (kan uteslutas)
1 dl olivolja
salt och nymalen vitpeppar
Charlottebuljong med nudlar:
2 st grönsaksbuljongtärningar
3 dl vitt vin
4 st schalottenlökar, skivade
2 st vitlöksklyftor, skivade
skalet av 1 limefrukt
1 dl färska örter, finstrimlade
(t ex koriander, gräslök, timjan)
lite tabasco efter smak
4 port gröna nudlar
16 st gröna oliver
1 knippa gräslök, hackad

1. Grönsakstournedos: Skär ut 8 långa, tunna skivor av zucchinin och bryn dem
i lite olivolja. Tärna resten och stek tillsammans med aubergine, lök och de
12 finhackade ostronskivlingarna i lite olivolja. Smaka av med salt och vitpeppar.
2. Olja in och klä insidan av 4 runda formar med zucchiniskivorna och lägg
grönsaksblandningen i mitten. Fräs de övriga 8 ostronskivlingarna i lite olivolja,
salta och peppra.
3. Blanda kikärter, äggula, senap, vitlök, (crème fraiche) och en knapp dl olivolja
i en mixer och kör till puré. Smaka av med salt och vitpeppar. Fördela purén på
grönsakstournedoserna och gratinera högst upp i ugnsgrillen några minuter tills
purén börjar få färg.
4. Charlottebuljong med nudlar: Koka i en gryta upp 5 dl vatten tillsammans
med vin, buljongtärningar, schalottenlök, vitlök, limeskal, örter och tabasco.
Tillsätt nudlarna och koka dem ”al dente”. Lägg i oliverna mot slutet.
5. Vid serveringen, fördela nudlar och buljong i djupa tallrikar, lägg tournedoserna
(befriade från sina formar) mitt i tallriken. Garnera med klippt gräslök.

Aubergine, även kallad äggplanta, är en
ettårig växt i familjen potatisväxter.
Aubergine äts stekt, rostad, bakad, kokt,
gratinerad eller panerad.
Gott tillsammans med olivolja och tomat.
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En vegetarisk rätt med massor av smak och karaktär.
Grönsaker är gott!

kikärtsöverbakade grönsakstournedos med
Charlottebuljong, 4 pers

4 st bakpotatisar
1 st ägg
8 st strimlade soltorkade tomater
1 st gul lök, finhackad
mejram eller oregano
salt och peppar
smör och olja till stekning
16 st baconskivor
0.5 burk ört-crème fraîche
4 msk riven lagrad ost

1. Skala bakpotatisen och riv den på grova sidan på ett rivjärn eller i matberedaren. Salta potatisen. Salta rikligt eftersom potatisen ”suger åt sig” salt.
Tillsätt ägget samt smaka av med peppar. Strimla de soltorkade tomaterna
och blanda dem med den hackade löken och örterna.
2. Hetta upp en stekpanna med lite smör och olja. Lägg i hälften av den rivna
potatisen och packa hårt med en stekspade. Lägg på tomat, lök och örtblandningen. Fördela sedan resten av potatisen och packa hårt. Stek tårtan gyllene
på ena sidan och vänd sedan tårtan med hjälp av ett grytlock. Stek den andra
sidan gyllene och se till att potatisen är genomstekt.

Här får smaklökarna sitt. En rykande het
tårta med ostsås på toppen.

potatis- och soltorkad tomattårta med knaprigt
bacon samt ost- och créme fraichesås, 4 pers

rabarber med äggtoddy Sabayonne,
4 pers
rabarber:
4 st små rabarber
0.5 deciliter strösocker
äggtoddy sabayonne:
4 st äggulor
1 krm malen kanel

Bacon tas i Sverige så gott som
alltid från sidfläsket. I andra
länder styckas djuret annorlunda och de storkonsumerande
britterna äter därmed ett mer
köttigt bacon.
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1. Sockra på långt skurna rabarberstänger. Låt stå att vätska sig i 2 timmar.
Tag vätskan som blir och koka upp den.
Tillsätt mer socker och vatten och
lägg i rabarbern och koka upp igen.
Kyl snabbt ner.
2. Blanda alla ingredienser till sabayonnen i en rostfri kastrull. Vispa till hårt
skum på svag värme. Servera varm till dom kalla rabarberna.
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Varmt och kallt i god förening.

3. Stek baconet på torrt bleck i 200 gradig ugn eller på klassiskt vis i en
stekpanna. Blanda den rivna osten med crème fraîchen och smaka av
med salt och peppar.

bra att ha hemma!
Smaksättare och torkade kryddor:

Salt, vitpeppar och svartpeppar. Paprikapulver, chilikrydda och cayennepeppar.
Spiskummin, koriander och andra örtkryddor såsom rosmarin, basilika, oregano
och timjan. Mald ingefära och curry.
Röd-, vit- och balsamvinäger och soja. Flytande honung, vanlig senap, dijonsenap, tomatpuré och sambal oelek. Buljong eller fond, sweet-chilisås och
ketchup.

Oljor och smör:

till vad och när, använder
jag min sirap?
Vit baksirap
Används till vetebröd och istället för sockerlag till punsch och likör.
Ljus sirap
Används bl a till gräddkola, knäck och pepparkakor.

Olivolja och smör. Rapsolja eller annan neutral olja som tål höga temperaturer. Sesamolja är gott i små mängder till wokad mat till exempel.

Torrvaror:

Ris, pasta och potatis. Maizena/potatismjöl, vetemjöl eller dinkelmjöl, havregryn och ströbröd. Sesamfrö och strösocker.

Övrigt:

Smörpapper, aluminiumfolie, plastfolie, hushållssnöre, plastpåsar - vanliga
och fryspåsar.
I övrigt är det självklart bra att ha kastruller, köksredskap, knivar och en bra
stekpanna. En del rätter i boken kräver också att man har en stavmixer.

Mörk sirap
Används till kåldolmar, brunkål och vid tillverkning av chokladkola.
Brödsirap
Används vid alla sorters brödbak. Brödsirap innehåller malt och ska
därför inte användas till kakor och godis. Innehåller gluten.
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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

snabbrimmad regnbågsfilé med citroncrème, 4 pers
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
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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
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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.
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Den här strömmingsvarianten tar lite tid.
Men resultatet är väl värt väntan.

citrongravad strömming med ugnsbakad rödbeta,
4 pers
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4 st torskkotletter
2 st tärnade palsternackor
0.25 st vitkålshuvud i klyftor
20 st sockerärtor
1 st gul lök i bitar
3 st lagerblad
8 st kryddpepparkorn
1 st fiskbuljongtärning
4 st finhackade ansjovisfiléer
0.5 knippe hackad dill
2 st löskokta kalla ägg
1.5 dl crème fraiche
salt och vitpeppar
8 dl vatten

1. Sätt på kastrullen med vattnet. Tillsätt lagerblad, kryddpeppar samt
fiskbuljongtärningen. Låt koka upp. Lägg i palsternacka, vitkål och torsk.
Låt sjuda cirka 10 min. Lyft upp torsken på tallrik och sila buljongen.
2. Fräs alla grönsakerna i en kastrull.
3. Sätt på buljongen att koka upp, samt smaka av grönsakerna med salt, peppar
och en liten klick smör.
4. Vid servering vispas lite smör i buljongen. Torsken läggs på grönsakerna i en
djup tallrik och buljongen hälls över. Blanda den kalla löskokta äggulan med
crème fraichen. Dillen och äggvitan hackas, och blandas ned. Smaka av med
hackad ansjovis, salt och peppar. Serveras tillsammans med fisken.
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Ansjovis är i många fall en underbar smaksättare.
Här utnyttjar vi dess egenskaper till kokt torsk.

kokt torskkotlett med ansjovis, ägg och dillcrème,
4 pers

20 st kokta kräftor,
alt köpta kräftstjärtar
div grönsaker, rotfrukter och svamp t ex: morötter, blekselleri, fänkål,
champinjoner, kantareller, gul lök,
sticklök, sparris, sockerärtor, majskolv
2 citrongrässtrån
1 stor klyfta vitlök
1 dl vatten
2 buljongtärningar
1 burk kokosmjölk
färsk chili
lagerblad
4 portioner nudlar
2 msk fisksås
saften från 1 citron
färsk basilika

1. Här är det viktigt att man lägger i grönsaker och rotfrukter i rätt ordning
eftersom de har olika koktid.
2. Skär ned i gaffelstora bitar: Lök, morötter, blekselleri, fänkål, champinjoner,
sparris, sockerärtor, sticklök.
4. Mosa citrongräs och finhacka.
5. Häll lite olja i en panna och tillsätt lök, morötter, blekselleri och citrongräs.
Fräs men det ska inte ta färg.
6. Finhacka vitlöken och tillsätt den och fänkålen i pannan. Fortsätt med
vatten, kokosmjölk och buljongtärgning. Koka och rör om.
7. Finhacka chili. Tillsätt chili, lagerblad, kantareller och champinjoner i
pannan. Sänk temp och låt sjuda.
8. Skala fram kräftstjärtar.
9. Skär bort kornen från majskolv. Majsen ska koka 3 min.
10. När det är dags, tillsätt majskorn och nudlar. Allra sist åker sparris,
sockerärtor och sticklök i, eftersom de har kortast koktid.
11. Piffa upp med fisksås, citronsaft, strimlad basilika.
12. Vänd till sist ned kräftstjärtarna så att de blir varma. Serveras rykande het!

Citrongräs är en vanlig
krydda i det thailändska
köket. Växten är flerårig och
som krydda ger den en mild
citronsmak.
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Kräftor kan ätas på många sätt. Det här receptet
har hämtat inspiration från Thai-köket.

thai på småländska, 4 pers

äppel päppel pirum parum
äppeldricka med
ingefära
Här är ett recept för den som har hela trädgården
full med äpplen. Det går åt lite äpplen om du vill
njuta denna ljuvliga och friska dryck. Vill du förstärka smaken så koka gärna med skal och kärnhus.

Nu kan du sluta fundera över vilket äpple som fungerar bäst i din matlagning och
vilket du njuter av mest som mellanmål. Här kommer flera goda favoriter:
Discovery
Är ett medelstort gult äpple med
röda inslag och har ett tjockt
skal. Har en söt och syrlig smak.
Ett typiskt dessertäpple som
odlas i Sverige.

Granny Smith
Ett klargrönt dessertäpple som
passar perfekt till att rårivas
eller skäras i bitar då fruktköttet
är vitt och fast och inte mörknar
så fort. Även ett populärt
ätäpple.

Så här gör du:
Plocka 4 kilo äpplen som du skär i halvor. Ta en bit
ingefära, ca 3 cm, skala och finhacka. Lägg äpplen,
ingefära och ca 1 1/2 dl socker i en saftmaja eller
kastrull. Låt koka i 1 timme. Rör om då och då.
Om du använder kastrull, sila genom en silduk.
Tappa upp äppeldrickan på rena och varma flaskor
som sedan förvaras kallt.

Gravensteiner
Passar till pajer, mos och grytor tack vare sin syrliga och
söta smak. Detta svenskodlade äpple är stort med
rött och guldgult skal och
med ett syrligt och fast
fruktkött.
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James Grieve
Rödgrönt äpple med ett fast,
gulvitt och syrligt kött. Passar
fint till matlagning när det har
mognat färdigt i septemberoktober. Äpplet är godast att äta
inom någon månad. Odlas i Sverige.
Ingrid Marie
Ett känt äpple med brunröd kraftig färg. Smaken har
en lite kryddig arom, men frisk och köttet är lite
grönaktigt. Passar bäst i sallader men också till
efterrätter. Är svenskodlat.
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Dressing:
1 st gul lök
1 msk olja
0.5 tsk spiskummin
1 st vitlöksklyfta
1 burk krossade tomater (400 g)
1 msk ketchup
1 st hönsbuljongtärning
1 burk matlagningsyoghurt
salt och peppar

Havssalt framställs genom att man låter vatten från saltrika
hav dunsta av och det kvarlämnade saltet samlas in.
Havssalt används främst till matlagning där det blivit
modernt eftersom det sägs ge en fylligare smak.

2. Skala, kärna ur och skär avokadon i 8 klyftor. Skölj och tärna tomaterna
och gurkan. Skölj och bryt salladen i bitar. Varva sallad, grönsaker och
räkor i bröden. Avsluta med dressing.

bananpanik, 4 pers
4 st bananer, kluvna på längden
4 msk vit choklad, riven
4 msk crème fraiche
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1. Dressing: Skala och hacka löken. Fräs löken i olja i en kastrull. Tillsätt
spiskummin och pressad vitlök. Tillsätt krossade tomater, ketchup och
ev hönsbuljongtärning. Låt koka ihop till simmig konsistens.
Smaka av med salt och peppar. Kyl snabbt i vattenbad. När såsen är kall
blandas den med matlagningsyoghurten.

1. Blanda chokladen med crème fraiche, fördela på bananhalvorna
och gratinera i 200° ugn i 10 min.
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Här är en enkel rätt som passar lika bra på middagsbordet
som på utflykten.

4 st pita bröd
400 g skalade räkor
1 st avokado
1 påse färdigblandad sallad
2 st tomater
0.5 st gurka

En snabb efterrätt om du har
lite bråttom...

räkor i pita med tomat- och spiskummindressing,
4 pers

Frittata:
100 gr färsk spenat
4 st vårlökar i skivor
8 st små, kokta färskpotatisar
4 st ägg
0.5 dl grädde
1 dl riven prästost
salt och peppar
Tillbehör:
400 gr kallrökt lax i skivor
4 st skållade, skalade och
urkärnade tomater
1 st fint hackad vårlök
0.5 tsk tomatpuré
1 msk vit vinäger
6 msk olja
salt och peppar

1. Hetta upp en stekpanna. Lägg i smör samt spenat, potatisen skuren i skivor och
vårlöken. Smaka av med salt och peppar. Blanda samman ägg och grädde. Slå på
omelettsmeten när allt i pannan har blivit varmt. Låt steka tills den är genomstekt.
Serveras ljummen till laxen.
2. Skär laxen i skivor.
3. Hacka tomaten och blanda den med fint skuren vårlök, vinäger, tomatpuré och olja.
Smaka av med salt och peppar. Garnera med en mixad sallad.

Sallad och örter att
garnera med

En god grönsallad gör du enkelt
själv. Prova att blanda olika
salladssorter. Krispiga, bladlika
och färgglada. Variera genom att
blanda i olika färska örter.
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Frittata är en italiensk variant på vår egen omelett.
Smaksatt med spenat och prästost är det en given succé.

spenat- och prästostfrittata med kallrökt lax
och tomatsallad, 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.
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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.
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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

Förakta inte tomater på
burk. Lägg på några kronor
extra i stället och köp
kvalitetstomater med
mycket smak.
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8 st skinn- och benfria
laxbitar à 70 g
8 st små grillspett
0.5 dl olivolja
0.5 st citron, rivet skal
0.5 tsk stött timjan
1 tsk stött spiskummin
svartpeppar och salt
6 dl kallt kokt avorioris
1 dl passerad tomat
1 st hackad gul lök
4 st tomater
0.5 st urkärnad, riven gurka
1 burk matlagningsyoghurt
1 st pressad vitlöksklyfta
salt och peppar

1. Blanda samman olivolja, citronskal, timjan, spiskummin, salt och peppar.
Sätt varje laxbit på ett blötlagt spett. Slå marinaden på fisken och låt marinera i
cirka 1 timme. Vid servering steks fisken i stek- eller grillpanna tills den precis blivit
genomstekt/grillad.
2. Tomatris: Hetta upp en kastrull med lite olivolja i. Bryn löken. Lägg i riset och koka
upp det med passerad tomat. Skala och kärna ur tomaterna och skär köttet i mindre
bitar. Vid servering smakas riset av med salt och peppar och tomatköttet vänds i.
3. Tsatsiki: Riv gurkan på grova sidan på ett rivjärn. Salta lätt på gurkan så att den
släpper lite av sitt vatten och låt den stå några minuter. Pressa ur vattnet ur gurkan
och blanda den med yoghurten, vitlök, salt och peppar.
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Tomatdoftande ris, en underbart fräsch tsatsiki och välsmakande lax.
Mmmm, fina fisken.

laxkebab med tomatris och tsatsiki, 4 pers
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12 potatisar
400 g färska kantareller
2 gula lökar
0.5 huvud färsk vitkål

1. Tärna ned potatis. Ned i panna med kantareller och lite smör.

Kräftkeso
20 st kokta kräftor,
alt köpta kräftstjärtar
1 pkt keso
det vita från 1 purjolök
100 g lagrad ost,
t ex prästost
2 msk tomatpuré
1 msk kummin
0.25 fänkål
1 knippe färsk dill
0.5 knippe färsk gräslök
4 tomater

3. Kräftkeso: Strimla purjolök och fänkål. Riv osten. Krossa kummin i mortel.
Finhacka dill.

2. Skär ned löken och kål grovt. Tillsätt i pannan. Låt fräsa och toppa sedan med
finhackad gräslök.

4. Blanda purjo, fänkål, ost, tomatpuré i en bunke. Rör ned grovhackade kräftstjärtar, kummin, dill och keso. Salta och peppra.
5. Lägg upp på tallrik med tomat. Toppa med en dillvippa.
Servera gärna med färskt bröd.
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Skogens guld har här fått ge smak åt en annorlunda pyttipanna toppad med kräftkeso.

i bladtopt vid roten till mörkgrönt
Purjolök skiftar från vit
användas.
kan
ken
jolö
pur
god och hela
parna. Smaken är mild och
som används.
jon
pur
på
del
e
nar
grö
Smaken blir kraftigare ju

kantarellpyttipanna med kräftkeso, 4 pers

hur länge skall jag grilla?

praktiska grilltips

på grillen

- Grilla inte för hett. Grunden till ett gott kött är att inte bränna upp fettet som är en 		
enastående smakbärare. Låt köttet bli rumsvarmt innan det läggs på grillen.
- Torka av köttet från marinaden innan det grillas.
- Se till att grillgallret är riktigt hett, annars fastnar köttet. Smörj gärna gallret med 		
lite olja, utan att den droppar ner i glöden.
- Skär gärna skåror i kanterna på kotletter och flintastek, på så sätt kupar dem sig inte.

tjocklek

grilltid/sida

chorizo		
entrecôte, skiva
ca 1,5 cm
falukorv, skivor
ca 1 cm
frukostkorv		
grillkorv		

ca 8 min
2 - 3 min
ca 2 min
ca 8 min
ca 4 min

hamburgare
ca 1 cm
högrev, skiva
ca 1,5 cm
flintastek (vänd flera gånger)
ca 2 - 3 cm
fläskkarré, kotlett m ben
ca 1,5 cm
kotlettmedaljonger (utan ben)
ca 2 cm
kycklingfilé (vänd flera gånger)		
kycklinglår (vänd flera gånger)		
kyckling, halv (vänd flera gånger)		

2 min
3 - 4 min
10 - 15 min
3 - 4 min
3 - 4 min
ca 15 min
ca 30 min
ca 40 - 45 min

- Höj gallret/minska lufttillförseln när tjocka köttbitar och stekar ska grillas eftersom 		
de ska grillas på svagare värme under längre tid.
- Sänk gallret när tunna köttbitar ska grillas eftersom de ska grillas på hög värme 		
under kortare tid.
- En fullpackad grill gör att tillagningen tar längre tid, grilla hellre i omgångar.
- Använd grilltång eftersom köttet blir torrt om man sticker det, t.ex. med en
grillgaffel.
- Vänd köttet när det börjar ”svettas” på ovansidan.
- Tränger rosa köttsaft upp är det grillade köttet rosa inuti. Vill du ha det genomgrillat, 		
får du fortsätta grilla.

3 - 4 min
2 - 3 min
2 - 3 min
2 min
7 min
4 - 5 min
3 - 4 min
6 - 7 min

- Fläskkött ska vara genomgrillat.
- Nötkött kan gärna vara rosa i mitten.
- Tryck med grilltången för att känna om köttet är färdigt. Mjukt kött är rått i mitten, 		
”gungigt” kött är rosa i mitten och hårt kött är genomgrillat.
- För att fläskköttet, t.ex. karrékotletterna skall bli saftiga och möra - koka dem först 		
några minuter i vatten med krossade pepparkorn, lite salt och ett par lagerblad.

lammrygg och bog, skivad
lammkotlett
lammstek, skivad
lövbiff (grillas bara på ena sidan)
revbensspjäll, tjocka (förkokta i 15 min)
revbensspjäll, tunna
rostbiff, filé, skiva
rostbiff, skiva

ca 1,5 cm
ca 1,5 cm
ca 1,5 cm
ca 0,5 cm
ca 3 - 4 cm
ca 1 - 2 cm
ca 1,5 cm
ca 3 cm
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400 g rimmat fläsk
8 potatisar, skalade
0.5 gul lök, skalad och finhackad
2 dl pannkakssmet
lingon
socker
smör
salt och peppar

1. Rör ned socker i lingonen. Hur mycket är en smaksak. Gör detta i god tid
så det hinner stå ett tag.
2. Blanda ihop smeten till raggmunkarna: rör ihop 1 ägg, 1 dl vetemjöl och
2 dl mjölk eller använd färdig pannkakssmet. Rör sedan ned riven potatis
(två delar potatis till en del smet) och finhackad lök.
3. Stek skivor av det rimmade fläsket i en panna med lite smör. När det är klart
låt fläsket rinna av på ett fat med papper.
4. Stek även raggmunkarna. Gör gärna mindre, ungefär tre, fyra i en panna.
Salta och peppra.

Jag vet inte riktigt vad det är
som gör raggmunkar så vansinnigt goda.

raggmunk med stekt fläsk, 4 pers

5. Lägg upp raggmunkar, fläsk och rårörda lingon på ett fat.

Ingefära är namnet både på en flerårig tropisk ört och
på dess rot. Ingefära användes tidigt som läkemedel.
Idag används den framförallt till smaksättning.
I kinesiska hem förvarar man ofta ingefäran i sand
för att förhindra uttorkning.
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500 g färs (hälften fläskfärs
och hälften blandfärs)
1 ägg
2 gula lökar
1 dl grädde
1 dl vatten
flytande kalvbuljong
2 msk ströbröd
1 tsk torkad mald nejlika
1 tsk kryddpeppar
1 tsk torkad mald ingefära
1 tsk lökpulver
socker
saltgurka

1. Lägg färsen i en bunke. Riv ned en skalad lök med rivjärn och tillsätt ägg.
Blanda väl. Tillsätt grädde, en skvätt fond och kallt vatten. Rör om tills det
tjocknar. Krydda med nejlika, kryddpeppar, ingefära, lökpulver, salt och peppar.
Avsluta med ströbröd och rör om. Gör ett stekprov och smaka.
2. Skiva den andra gula löken.
3. Forma små pannbiffar och stek i smör.
4. Stek löken. Sockra lite och tillsätt en skvätt fond. Och vips blir löken
fint glaserad.
5. Servera pannbiffarna med stekt lök och saltgurka. Och glöm inte kokt potatis.
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Här är en kul variant på pannbiff,
med touch av ingefära och nejlika.

pannbiff med glaserad lök och saltgurka, 4 pers

Röd lök (Allium cepa) är lite mildare och
sötare än sin gula släkting. Rödlök passar i
varm mat och går att koka marmelad på. Används
till sillinläggningar och går utmärkt att
ha i soppor, såser och sallader.

Långarygg:
160 gr långarygg med skinn x 4
alternativt annan torskfisk
smör till stekning
salt och peppar

1. Långarygg: Hetta upp en stekpanna. Lägg i smöret. Stek skinnsidan först.
Vänd sedan fisken och stek den genom. Salta och peppra.

Kantareller och rödbetor:
400 gr kantareller
12 st rödbetor, små, kokta
1 st rödlök, strimlad på längden
balsamicovinäger
smör till stekning
salt och peppar

3. Hetta upp en kastrull med smörvatten i. Lägg i rödbetorna skurna i klyftor.
Låt bli genomvarma. Tillsätt rödlöken och vinägern. Låt koka in och smaka av
med salt och peppar.

Citron- och pepparotssås:
0.5 l mussel eller fiskbuljong
3 dl vitt vin, torrt
1 st lök, gul, fint hackad
0.5 st citron, skalet
3 dl grädde
1 tsk citronolja
citronsaft
2 msk smör
riven pepparrot

2. Kantareller och rödbetor: Stek kantarellerna i smör i en stekpanna efter
konstens alla regler.

4. Citron- och pepparotssås: Hetta upp en kastrull. Lägg i löken att fräsa utan
att ta färg. Slå i vinet och buljongen och låt det koka ihop till ca hälften återstår.
Slå i grädden och lägg i citronskalet. Låt sjuda till simmig konsistens. Mixa såsen
med mixer och tillsätt då smöret och citronoljan. Smaka av med citronsaft, salt
och peppar.
5. Vid servering vänds rikligt med riven färsk pepparrot i såsen.
6. Rostad potatis: Hetta upp ugnen till 180 grader. Lägg tvättade potatisar på
ugnsplåt. Slå på oljan och blanda runt. Lägg dit timjankvistarna och sätt in i
ugnen. Bakas där tills de fått färg och är genombakade. Smaka av med salt
och peppar.

Rostad potatis:
500 g körsbärs- eller
rattepotatisar, små
0.5 dl matolja
2 kvistar timjan
salt och peppar
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Jag vet inte vilket som är godast. Citron- och pepparrotssås eller rostad,
timjansdoftande potatis. Därför innehåller receptet båda delarna.

långarygg med kantareller och rödbeta, citronoch pepparotssås samt rostad potatis, 4 pers

400 g benfri fiskfilé,
t ex lax eller torsk
1 tsk salt
1 krm vitpeppar
1.5 dl vispgrädde
1 dl ströbröd
1 msk smör
4 hamburgerbröd
1 gul lök
2 tomater
4 stora salladsblad
1 dl crème fraîche
3 msk bostongurka

1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Skär fisken i små kuber och lägg dem i matberedaren. Häll i salt och peppar.
Kör sedan fisken till en massa.
3. Tillsätt nu grädden snabbt i matberedaren under tiden som knivarna jobbar.
Forma fyra hamburgare av färsen och doppa dom sedan på båda sidorna i ströbrödet. Hetta upp en stekpanna och lägg i smöret. Stek burgarna gyllene på
bägge sidorna. Låt dem gå klara i ugnen.
4. Skala och skiva löken fint.
5. Skär tomaterna i tunna skivor samt plocka salladen.

Det är alltid kul att smaka något nytt.
Det här receptet på fiskburgare till exempel.

fiskburgare med gurkdressing, 4 pers

Galiamelonen togs fram omkring 1970 av israelen
Zvi Karchi. Galia är ett kvinnonamn som betyder Gud har förlöst! Melonerna är hållbara så länge de är
i sitt skal, men bör plastas in och förvaras kallt
efter uppskärning.

6. Blanda crème fraîchen med gurkan och smaka av med salt och peppar.
7. Lägg sallad på 4 tallrikar. Häll på lite dressing. Lägg på lök och sallad.
Lägg in fiskburgarna i brödet. Servera genast.

0.5 st galiamelon
4 st apelsiner
1 st carambolefrukt
1.5 dl crème fraiche
1 msk flytande honung
några hackade myntablad
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1. Skala, kärna ur och klyfta melonen. Skala och filéa apelsinerna.
Skär carambolefrukten i tunna skivor. Blanda crème fraiche med honung.
2. Varva frukten på portionsassietter, klicka över crème fraicheblandningen
och strö mynta över.
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Att göra en fruktsallad
behöver inte vara svårt.

fruktsallad med honey sweet cream, 4 pers

Grädde med fetthalt över 40 % behöver inte homogeniseras och kallas vispgrädde. Det som gör att man kan
vispa grädden till ett hållfast skum är de stora
fettdropparnas förmåga att binda luft.

1 kg färska räkor
2 avokado
1 chilifrukt
1 hackad gul lök
4 sticklökar
4 urkärnade tomater
1 vitlök, hackad
0.5 citron
0.33 burk tacosås (tomat)
1 ask ruccola
3 dl gräddfil
tacoskal

1. Skala och hacka räkorna grovt.
2. Tärna och hacka grönsakerna.
3. Blanda allt med tacosåsen.

Här kommer en garanterat
god variant på taco.

räktacos, 4 pers

4. Smaka av med salt, peppar och citron.
5. Skär ruccolan grovt.
6. Börja med salladen i botten på skalen och fortsätt sedan med räkröra
och toppa med lite gräddfil.

500 g falukorv i tärningar
1 st hackad gul lök
1 st morot i skivor
1 st hönsbuljongtärning
2 dl vatten
2 dl vispgrädde
1 dl frysta gröna ärtor
1 dl majskorn
maizena
smör
salt och peppar
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1. Hetta upp en stekpanna med smöret. Lägg i korvbitarna och löken och
låt dem bryna. Lägg i morötter. Slå på vatten och grädde. Lägg i buljongtärningen. Låt koka ihop något och låt morötterna bli mjuka.
2. Red av med maizena tills du får en simmig såskonsistens.
3. Tillsätt ärtor och majs och låt det koka upp.
Smaka av med salt och peppar.
4. Servera med nykokt potatis eller ris.
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En svensk kokbok blir aldrig komplett
utan falukorv.

emeriks falukorvsgryta, 4 pers

makaroner, kokta
300 g rökt bogfläsk
1 liten klyfta vitlök
1 gul lök
2.5 dl mjölk
0.5 dl grädde
0.5 tsk torkad timjan
3 äggulor
1 helt ägg

Äggulor används som emulgeringsmedel i bland annat majonnäs,
men också när man gör krämiga pastarätter som spaghetti carbonara.
Även i glass är gulan en viktig ingrediens.
Utanför matlagningen används äggula t ex som bindemedel
i målartekniken temperamåleri.

Dressing:
2 msk crème fraiche
1 tsk osötad grov senap
2 msk olivolja
1 ask cocktailtomater, delade
1 sticklök, skivad
1 litet knippe persilja
ruccola
machésallad

1. Koka makaronerna.
2. Tärna bogfläsket (1/2 cm x 1/2 cm bitar) och finhacka den gula löken.
3. Fräs fläsk och lök i en panna. Pressa i vitlöken, krydda med torkad timjan,
vitpeppar och salt. Häll i mjölk och grädde.
4. Låt puttra tills det blir krämigt.
5. Häll av makaronerna när de är färdigkokta.
6. Lägg smeten från pannan i en bunke och låt kallna lite innan du tillsätter
äggen. Rör ihop och häll i makaronerna.
7. Sätt in i ugnen, 180 grader tills puddingen stannat, ca 15-20 minuter.
8. Rör ihop dressingen. Blanda ned tomat och sticklök. Vänta med att
blanda i salladen tills det är dags för servering.

Hur vet man om ett ägg är färskt?
Man kan testa hur färskt ett ägg är genom att lägga det i ett glas
med vatten. Dagsfärska ägg ligger ner helt och hållet medan
veckogamla ställer sej upp i vattnet. Om ägget flyter helt upp till
ytan är det riktigt gammalt och bör inte ätas.
När du väl knäcker ett ägg ser du direkt om det är färskt.
Gulan ska vara hög, vitan klar, seg och tjock runt gulan och
lite mer trögflytande mot kanterna.
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En klassisk makaronipudding som fått smak av bogfläsk,
timjan och vitlök. Mmmm, makaroni.

makaronipudding med grönsallad, 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”.

avkokdra ur smakämnena ur ett
livsmedel geno m att koka det.
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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
kryddor tills de får fin färg
och en rostad smak.

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

ko m ih
åg!

låt s tå!

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.
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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.

Djupfryst fisk - 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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mina egna favoritrecept:

mina egna favoritrecept:
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mina egna favoritrecept:

mina egna favoritrecept:
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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
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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
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Svenska Simförbundet
Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika
idrotterna i Sverige.
Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp,
Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten. Simidrotten är organiserad i Svenska Simförbundet som har 105 000 medlemmar i 305
föreningar. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon
svenskar som motionssimmar regelbundet. Totalt görs det över 30
miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år.
Allmän simkunnighet är ett av de prioriterade områden som
Svenska Simförbundet arbetar med.
Svenska Simförbundet presenterar i denna bok matnyttig läsning
och recept från några av våra största profiler genom tiderna.
En samling människor som satt Sverige på kartan vad gäller
simning. Nu hoppas de få inspirera Dig till stordåd i köket med sina egna, högst personliga favoriträtter.
Att äta ordentligt är en del i en sund vardag, det gäller såväl
elitidrottare som vanliga motionärer. Därför hoppas jag att Du
får nytta av alla recept. Ingen blir gladare än jag om vår bok
gör att Du glädjer Dig själv och andra.

Sven von Holst
ordf. Svenska Simförbundet
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Simning
Simning är en effektiv motionsform som både ger kondition och styrka och är samtidigt skonsamt för muskler,
leder och skelett. Det anordnas tävlingar inom simning
i fyra olika simsätt. Tävlingar arrangeras i bassäng med
längden 50 meter (långbana) eller 25 meter (kortbana). Det
finns fyra olika simsätt: fjärilsim, ryggsim, bröstsim och
frisim. Frisim betyder valfritt simsätt, i praktiken används crawl av tävlingssimmare. På simtävlingar tävlar
man även i Medley, som består av samtliga fyra simsätt.
Tävlingssimning har varit en del av de olympiska spelen
sedan de startade 1896.
För äldre simmare tävlas även i s.k. Masters. Tävlingarna
är indelade i åldersgrupper i 5-årsintervaller, 25-29 år,
30-34 år, 35-39 år osv.

Simning

Simhopp

Simhopp

Vattenpolo

Simhopp är en gren där utövaren utför olika hopp
från en viss höjd och landar i vatten. Simhopp
delas upp i svikthopp och höga hopp. I svikthopp
sker hoppet från en svikt och i höga hopp från
plattformskanten. I tävlingssammanhang förekommer enmetershopp, tremetershopp och höga hopp.
Antingen tävlar man individuellt eller som par i
så kallad synchro. Varje hopp har en viss svårighetsgrad. Vid tävling bedömer domare utförandet
av hoppet på en hel- och halvpoängsskala upp till
10.0, som sedan vägs samman med svårighetsgraden till en poängsumma. Hopparna utför det antal
förutbestämda hopp som ingår i tävlingsserien och
poängsumman för varje hopp adderas till en totalpoäng. Simhopp har varit OS-gren sedan 1904.

Vattenpolo är simidrottens lagsport
där simning, handboll och rugby kombineras. Sporten har sitt ursprung i
England där många vattensporter växte
fram på 1860-och 1870-talen. Det är
även den äldsta olympiska lagsporten
och var med för första gången år 1900 i
Paris. Damerna var med i OS för första
gången år 2000 i Sydney. Spelet består
av simning, vattentramp, olika taktiker,
skott, försvar av bollen eller försök
att ta bollen och passar däremellan.
Det ställer krav på en god fysik och
kondition, eftersom det är full fart
genom hela matchen.

Öppet Vatten

Konstsim
Öppet Vatten
Öppet Vattentävlingar har ökat i popularitet de senaste
åren både vad gäller antalet tävlingar och deltagare och
är en av de snabbast ökande tävlingsformerna i Sverige.
Det är en simsport som liknar tävlingssimning. Skillnaden är att Öppet Vattensimning utövas utomhus i hav,
sjöar och älvar. Mästerskapstävlingar hålls på 5, 10 och
25 km. Tävlingarna i Öppet Vatten genomförs med valfritt
simsätt, där eliten använder crawl. I Öppet Vattensimning kan våtdräkt tillåtas beroende på loppets regler,
sträcka och vattentemperatur. År 2008 blev Öppet Vatten
också en Olympisk gren där Sverige hade en deltagare.
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Konstsim är en simidrott där utövaren, både med
och utan musik, utför olika figurer och formationer i solo, par och lag. Momenten utförs både över,
i och under vattenytan. Både tekniskt och konstnärligt utförande bedöms vid tävling. På tävlingsnivå ställer konstsim krav på konstnärligt
framförande, kreativitet och musik/rytmkänsla.
Fysiskt kräver det kondition och smidighet.
Man tävlar i två moment: musiksimning och figursimning. I figursimning kan domaren ge poäng från
1,0 till 10,0. I musiksimning ges poängen av olika
domare. Vissa är tekniska domare och andra är artistiska. Konstsim är en olympisk gren sedan 1984.
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Vattenpolo

Konstsim

Annas räkgryta
1. Hacka löken och strimla paprikan. Stek löken, vitlöken och paprikan
några minuter i stekpannan.
2. Häll över grädden och krydda efter eget tycke och smak.
3. Låt det småputtra i 5 minuter.
4. Lägg i räkorna och klipp i dillen precis före servering.
5. Servera med ris och brytbönor.

Varm pinjekaka med grädde
8-10 pers
2 ägg
3 dl socker
100 g smör
2 dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker
4 msk kakao av god kvalitet
1 nypa salt
1 dl pinjenötter
100 g mandelmassa
Den kanske mest kända räkan är Nordhavsräkan
(Pandalus borealis) och det är också den art
som är vanligast i frysdisken. Den förekommer
från svenska Västkusten och norrut till arktiska
hav. Nordhavsräkan blir klarröd vid kokning.
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1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Vispa ägg och socker fluffigt. Rör i det smälta smöret.
3. Blanda vetemjöl, vaniljsocker, kakao och salt och vänd ner det i
smeten.
4. Rosta pinjenötter i en torr stekpanna. Rör ner nötterna och riven
mandelmassa i smeten.
5. Smörj och bröa en 24 cm diameters kakform och i häll i smeten.
6. Baka kakan i cirka 20 minuter, den ska vara kladdig!
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Anna Lindberg

4 pers
500g räkor
1 röd paprika
1 gul paprika
1 vitlöksklyfta
1 gul lök
3 dl matlagningsgrädde
1 knippa dill
curry
chilipulver
Sambal oelek
salt

Anna Lindberg gjorde sin
seniordebut vid EM i Wien
1995. Anna är en av få
svenska idrottare som deltagit
i 5 raka Olympiska spel.
Hon avslutade sin karriär
efter OS i London 2012.
I bagaget har Anna bl a
6 EM guld, 1 EM silver,
3 EM brons och 73 SM guld!

Grillad piri-pirikyckling med varm sallad
4 pers
4 st kycklingklubbor
eller kycklingfiléer
ca 1 1/2 dl olivolja
ca 1/2 dl piri-piri på flaska
grovmalen svartpeppar

Piri-pirikyckling:
1. Blanda olivolja med piri-piri och sv. peppar i en frysplastpåse.
Lägg i kycklingklubborna (dra av skinnet först), eller om du valt
filéer, i marinaden och blanda väl. Ställ in i kylen att dra någon
timme eller två. Ju längre de får stå desto starkare blir smaken.
2. Tänd grillen! Godast i kolgrill
3. När bra grillglöd har uppnåtts lägg på kycklingen på gallret. Glöm
inte att lägga på locket på grillen för att undvika att lågor slår upp!

Varm sallad:
1. Sätt ugnen på 210 gr.

Avokado äts oftast rå, ofta i förrätter och sallader.
För att kunna konsumeras måste avokadon ha rätt
mognadsgrad, då lossnar kärnan och skalet lätt och
köttet har lagom mjuk konsistens. En lagom mogen
avokado ger efter en aning om man trycker
försiktigt vid skaftfästet.

Varm sallad:
ca 2 askar körsbärstomater,
gärna gula och röda blandat
2 mogna avocado
2 mozzarella à 125 gr
1 färsk pepparfrukt
(pepperoncino)
1 kruka färsk basilika
(går även bra med torkad)
3 vitlöksklyftor
olivolja
salt och svart peppar

2. Halvera tomaterna, finhacka pepparfrukten (tas kärnorna med blir
det starkare), pressa vitlöken och blanda detta i en normalstor ugnsfast form. Häll över rikligt med olivolja, ca 1 dl, salta och peppra,
och blanda om väl.
3. Ställ in ugnsformen med tomater i ugnen ca 8 min.
4. Tärna under tiden avocado och mozzarella. Finhacka all basilika.
5. Ta ut formen med tomater och blanda i avocado, mozzarella och
basilika. Ställ in i ugnen i ytterligare 2-3 min. Allt ska bara bli genomvarmt, inte geggigt och mosigt.
Servera den varma salladen tillsammans med den färdiggrillade
kycklingen. Gärna med ett gott bröd till typ ciabatta, baguette eller
liknande, eller några ugnsrostade potatisklyftor. Allt efter behag!
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Bengt Baron

4. Vänd kycklingen 3 ggr, var 5e min. Sammanlagd grilltid blir alltså
ca 20 min.

Bengt Barons första simtag
togs i Finspång och han blev
en av våra främsta simmare.
Hans simkarriär kröntes 1980
med ett OS guld på 100 m
ryggsim. Han var också med i
laget som tog brons på
4 x 100 m frisim i OS 1984.
Idag är Bengt en framgångsrik
företagsledare.

Västkustsoppa med vitlöksmajonnäs
Eftersom jag är från Västkusten från början tycker jag att denna
fisksoppa passar alldeles utmärkt att bjuda på!

Vitlöksmajonnäs:
2,5 dl Creme Fraiche
1 dl majonnäs
2-3 vitlöksklyftor
1-2 tsk tomatpuré
cayennepeppar

Vitlöksmajonnäs
1. Blanda ihop Creme Fraiche och majonnäs.

Västkustsoppa
1. Tillsätt allt utom fisk och räkor i ordningen som står.
2. Låt sjuda i ca 15 min och smaka av. När soppan är riktigt god
(kan förberedas hit) lägg i fiskbitarna, sjud i ca 7 min innan servering.
3. Hetta sedan upp och lägg i räkorna precis innan servering.
Soppan serveras med vitlöksmajonnäs och nybakt bröd!
Smaklig spis!

2. Pressa vitlöksklyftorna och blanda i tillsammans med tomatpurén.
3. Smaka av med cayennepeppar efter egen smak.

Josefin Lillhage har deltagit
i fyra OS. Under perioden
1995 till 2010 var hon med i
landslaget och har tagit ett
oräkneligt antal medaljer i
stora mästerskap.

Simma lugnt!

126

Josefin Lillhage

Odlandet av basilika är känt sedan det forntida
Egypten. I Indien är basilikan en helig växt och
används i morgonritualer av personer från det allra
högsta kastet, brahminer. Förutom den i Europa mest
kända basilikan som främst odlas i medelhavsregionen
finns flera olika arter i Asien som spelar en viktig
roll i bland annat thailändsk matlagning.

4 pers
400 g torskfilé
300 g laxfilé
200 g skalade räkor
1/2 gul lök
1/2 purjolök
1 msk smör
1 vitlöksklyfta
1,5 tsk tomatpuré
1 tsk salt
1 kruka färsk basilika klippt
2,5 dl torrt vitt vin
1,5 fiskbuljongtärning
2 dl vispgrädde
2 dl vatten
1 dl Creme Fraiche
1 paket saffran (0,5 g)

127

Bl a 3 VM guld, 5 EM guld
och 37 individuella SM guld.
Josefin utsågs till Årets
Simmare 2003 - 2005.

Ugnsbakad potatis med medelhavsbiffar

Tzatziki:
en halv riven gurka
0,5 tsk salt
1 dl grekisk yoghurt
en halv riven vitlöksklyfta
1 msk olivolja

1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Blanda köttfärs, chili, vitlök, fetaost och oliver i en bunke.
3. Tillsätt salt, peppar och oregano ut efter tycke. Jag föredrar ganska mycket oregano. Blanda sedan i äggen och arbeta ihop smeten
(enklast med händerna). Ställ sedan i kylen.
4. Ta fram en plåt och bädda med bakplåtspapper. Dela sötpotatisen
i jämnstora bitar och lägg ut dem på plåten. Toppa med olivolja och
oregano, sedan är det bara att sätta in det i ugnen i 30 minuter.
5. Gör nu tzatzikin genom att mixa ihop alla ingredienser i en skål.
6. Ta fram biffsmeten och stek biffarna i önskad storlek.
7. Servera biffarna tillsammans med den ugnsbakade potatisen och
den underbara tzatzikin!

Vaniljkesella med hallon & kex
4 pers
1 burk vaniljkesella
2 dl frysta hallon
8 digestivekex

Hallon (Rubus idaeus) är en buske
som odlats i Sverige sedan renässansen.
Vanligast är röda hallon, men även
gula förekommer.
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1. Blanda vaniljkesellan med de frysta hallonen, men lägg några åt
sidan för att använda som dekoration.
2. Ta fram 4 dessertglas och smula ner 1,5 digestivekex i botten på
varje glas. Fördela därefter all smet i glasen.
3. Smula resterande digestivekex på toppen och lägg sedan på några
hallon som dekoration.
4. Ställ in i frysen 15-20 minuter innan servering.
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Michelle Coleman

4 pers
150 g fetaost smulad
100-120 g Kalamata oliver
(urkärnade) skivade ca 2 mm
2 pressade vitlöksklyftor
500 g köttfärs
1 finhackad chili (liten)
1 kg sötpotatis
2 ägg
oregano
olivolja

Michelle Coleman är en ung
tjej som är i början av sin simmarkarriär. Framför sig har hon
sin satsning på att kvala in till
nästa OS.
Fokus ligger på 100 m frisim,
men Michelle är också en
duktig ryggsimmerska.
Michelle har redan hunnit med
att ta ett EM silver i lagkapp.

Ingrids Spicy Selleri
1. Blanda honung, lite salt, paprikapulver, cayennepeppar och cashewnötter. Fräs blandningen i olja på medeltemperatur, ta av och häll
upp blandningen i ett durkslag.
2. Rensa och skölj stjälksellerin, fyll skåran på stjälken med mögelost. Lägg sedan ut de avrunna cashewnötterna på osten med ca 2
cm mellanrum.
3. Skär upp stjälkarna i ca 2 cm bitar (1 nöt på varje) och servera som
ett gott tilltugg!
Pelles kommentar: Rätten kom till genom att flera saker låg framme
på köksbänken och kombinationen kom till av sig själv. Ingrid har förfinat blandningen av kryddorna. Denna kan göras med olika kombinationer av ostar och kryddsättning på rostningen.

Fänkålsinlagd sill
4 urvattnade sillfiléer
1 skivad rödlök
1 tsk kryddpepparkorn
0,5 riven morot
Lag:
1 dl 12% ättiksprit
2 dl socker
3 dl vatten
2 skivade rödlökar
4 lagerblad
1 msk kryddpepparkorn
2 msk fänkålsfrön
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1. Koka hastigt upp lagen, låt svalna och sedan kallna i kylskåpet.
2. Låt gärna sillen ligga och vattna ur i kallt vatten.
3. Skär sillen i bitar, lägg bitarna i lagen och låt stå.
4. Garnera med morot, rödlök, lagerblad och kryddpeppar.
Pelles kommentar: Fänkålen används för lite tycker jag.
Rödlöken kan givetvis bytas mot färsk fänkål. För en fylligare smak
kan den modiga ha lite mer av socker, ättikssprit och fänkålsfrön.
Ja – lite mer av allt!
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Pelle Holmertz

4-8 pers
2-4 stjälkselleri
smakrik mögelost, gärna
med sälta
honung
naturella cashewnötter
salt
paprikapulver
chilipulver
cayennepeppar

Fänkålens torkade frön används ofta till sås, fiskrätter eller som brödkrydda.
Färsk fänkål kan användas i
sallad eller griljeras i ugn.

Pelle Holmertz största
framgång i simbassängen är
hans OS silver på 100 m frisim
i Moskva 1980. (Pelle fick
senare guldmedaljen efter att
vinnaren varit dopad!)
Pelle är invald i Berkeley´s
Hall of Fame för sina insatser
i University of Californias
simlag på 80-talet.

Pepparrotskött med bechamelsås

750-1000 g högrev
3 morötter
3 palsternackor
1 stor klyfta rotselleri
2 stora gula lökar
2 lagerblad
6 hela kryddpepparkorn
4 hela vitpepparkorn
5-6 persiljestjälkar
salt
vatten
färsk pepparrot

Persilja är
en tvåårig växt
som smakar bäst
det första och
blommar det andra
året. Persilja är
mycket rik på karoten (som omvandlas
till A-vitamin i kroppen), C-vitamin
samt järn och kalcium.
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Bechamelsås:
4 pers
50 g smör
3-4 msk vetemjöl
5 dl mjölk
salt, vitpeppar
riven pepparrot

1. Putsa högreven från senorna och fett. Dela köttet i 4 mindre bitar
och lägg i en gryta. Fyll med vatten så det täcker. Koka upp i 5-10
minuter och skumma av skummet som bildas under uppkoket. Om
vattnet är mycket grumligt, byt ut vattnet.
2. Tillsätt sedan de skalade rotfrukterna som delats i stora bitar.
Lägg i löken skuren i klyftor, lagerbladen, persiljan och pepparkornen.
Glöm inte att salta, 1 tesked är lagom.
3. Låt allt koka upp på nytt och låt det sedan sjuda under lock i ca
2,5 timme tills köttet är ordentligt mört. Tag upp köttet och skär det
i skivor. Putsa det om så behövs. Tag upp rotfrukterna och lägg på ett
serveringsfat. Lägg köttet ovanpå och strö över finriven pepparrot.
4. Servera med rykande varm, kokt potatis och bechamelsås
smaksatt med pepparrot.

Bechamelsås med pepparrot
1. Smält smöret i en kastrull och vispa ned mjölet till en tjock
blandning. Tag kastrullen från värmen.
2. Tillsätt mjölk, lite i taget och vispa noggrant för att undvika
klumpar i såsen. Koka därefter upp såsen under ständig omrörning.

Stefan Nystrand

4 stora portioner

3. Var försiktig så att såsen inte bränns, använd medelhög temperatur. Låt såsen sjuda tills såsen uppnår önskad konsistens. Smaka av
med salt, vitpeppar och pepparrot efter eget tycke och smak.

Stefan Nystrand är en av Sveriges främsta simmare genom
tiderna. Bland medaljerna
märks 1 VM och 11 EM guld!

Varsågod!

Stefan har innehaft ett antal
svenska, nordiska och världsrekord under sin karriär. Han
var den andra simmaren i
världshistorien under 48 sek
på 100 m frisim (lång bana).
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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
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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.

i samarbete med:

www.kok-bok.se

Med denna helt ovanliga kokbok hoppas Spårvägen Simförening göra dina smaklökar glada
och samtidigt passa på att tacka för ditt stöd!
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