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Välkommen till 
vår tidning!

Vi har ingen middag. Kan du handla på vägen hem? Det är ingen vild giss-
ning att detta är en av de vanligaste frågorna som cirkulerar i mobilnätet på 
vardagar kring klockan 17:20. tio minuter senare står vi där i matbutiken. 
trötta, stressade och hungriga, med noll inspiration och framförhållning. Det 
får bli makaroner och färdiga köttbullar, det går snabbt. eller möjligtvis pasta 
carbonara om vi känner att vi hinner ta omvägen förbi charkhyllan.

Någonstans där föddes idén om mathem. Om en hjälpande hand som gör 
vardagen lite mindre stressad, kylskåpet lite mer välfyllt och matlagningen 
lite mer inspirerande. Omtanke, helt enkelt.  

Fem år senare tycker jag att vi har lyckats väl med vår vision. På mathems 
hemsida kan du idag beställa ett brett sortiment av varor som är långt större 
än närbutikens utbud. Du kan styra urvalet av varor – om du vill ha ekologiskt 
eller laktosfritt till exempel – eller prenumerera på sådant du handlar ofta, 
såsom mjölk eller bröd. en verklig inspirationshöjare är våra skräddarsydda 
matkassar. en av dem är gjorda av matkreatören monika ahlberg, vars lättla-
gade middagar bjuder på många härliga smakupplevelser.  

maten levereras sedan hem till din dörr. På den tid du har bestämt. Vi 
garanterar att varorna förvaras kylda eller frysta under hela transporten och 
att allt håller högsta kvalitet. med andra ord: inget mer kånkande och inga fler 
desperata sista minuten-middagar. Det är för mig omtanke.

Nu tar vi vår idé ett steg längre 
genom att starta en tidning. här får 
du ännu mer inspiration till goda och 
snabba middagar. Vi har också pratat 
matvanor med annika sörenstam,  
italienska turistfällor med Bo hagström 
och höstens vackraste dukningar med 
dukningsproffset Catharina Linde-
berg. Däremellan tipsar vi om nya 
köksprodukter och kikar in i kändisars 
kylskåp.

trevlig läsning!

                        VD  
 

tomas favoritrecept på mathem.se:

Produceras av
Perfect magazine scandinavia aB

slussplan 11, 111 30 stockholm
tel: 08-679 54 11

info@aperfectguide.se
www.aperfectguide.se

 Citera oss gärna, bara källan anges.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Honungsglaserade 
revbensspjäll

Spagetti Carbonara 
med vitlök

Pilgrimsmusslor 
med pestopasta



FÖR MER INSPIRATION GÅ IN PÅ SANTAMARIA.SE

CHICKEN TANDOORI
1 påse Santa Maria Tandoori Chicken Spice Mix 
2 dl matlagningsyoghurt 
4 st kycklingklubbor utan skinn

RAITA:
2 dl yoghurt
1 påse Santa Maria India Raita Spice Mix  

Blanda Tandoori Mix med yoghurt och lägg i kyck-
lingen. Marinera i ca 30 minuter. Lägg kycklingen i 
en ugnsfast form och stek i ugn på 175°C i ca 30-45 
minuter. Blanda Raita Spice Mix och yoghurt till en 
raita. Servera med Santa Maria Naan Bread, basmati-
ris, koosmali (se receptet på www.santamaria.se) 
och raita.

Våra produkter är så nära Indien du kan komma. 
Strunta i take away nästa gång – laga själv istället. 
Enkelt och smakfullt.

A MOMENT AWAY.
INDIA.

4
port

210x280_Tandoori_Mathem_101112.indd   1 10-11-03   15.26.05
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På mathem.se kan du handla  
på 3 olika sätt
1. du kan handla direkt från sortimentet precis som i 
en vanlig affär. Välj bland över 10 000 varor från våra 
avdelningar, sök i sökfältet eller handla direkt genom att 
skriva fritext.
 
2. Vill du göra det riktigt enkelt för dig kan du abonnera 
på färdiga veckomenyer med nya rätter varje vecka. 
Eller så gör du egna inköpslistor som du kan spara och 
använda inför varje inköp.

3. Bland recepten hittar du tips för både vardag och 
fest. Välj antalet portioner så beräknas rätt mängd varor. 
klicka sedan på “lägg i varukorgen” så är du bara några 
ögonblick från att ha recept + alla ingredienser på väg 
hem till din dörr.

Du bestämmer innehållet
Vårt motto är enkelhet och valfrihet. Ekologiskt, laktos-
fritt eller ekonomipack? du bestämmer själv vilka varor 
som MatHems recept ska baseras på genom att ange det 
under din profil.

när du är klar med dina köp så väljer du leveranstid, 
betalar och skriver ut de recept du valt. du kan även 
spara vilka varor du vill ha kvar i din “inköpslista” genom 
att markera dem, så blir din nästa beställning mycket 
snabbare.

Läs mer på Mathem.se

Så handlar du  
på MatHem

5 x tiDsbesparing
Tycker du att kryddklippning är bland 
det tråkigaste som finns? I så fall, säg 
hej till Kryddsaxen. Med sina fem sax-
skär gör du fem minuters kryddklipp-
ning på en minut blankt. Whooah!  
99 kr från bagarenochkocken.se.

Bagarens  
budord

Heléne Johansson är författare och 
driver Brunkebergs bageri i Stockholm. 
Här delar hon med sig av tre visdomar 
om bröd och bakande.

1hemligheten bakom ett bra bak är tid 
och kärlek. För det första måste man 
ge degen tid att bearbetas och jäsa 

tillräckligt länge. att förvara brödet på rätt 
sätt är också essentiellt, liksom att grädda  
i rätt temperatur.

2 ett av de vanligaste nybörjar- 
misstagen är att inte bearbeta 
degen tillräckligt. Det står ofta i 

gamla kokböcker att man ska ha en ljum-
men degvätska. Det tycker jag är fel, för 
det påskyndar jäsprocessen. man vill ju 
att degen ska få god tid på sig att jäsa för 
att få ett så bra resultat som möjligt, därför 
använder jag alltid kall degvätska. Vill man 
baka på en högre nivå så är en bakmaskin 
värd sin vikt i guld. Det ger väldigt mycket 
mer än att stå och dra i degen för hand.

3att kombinera bröd till rätt måltid är 
en konst. Försök att förstärka smaker-
na i huvudrätten. Äter man någonting 

starkt tycker jag man ska ha ett starkt bröd 
på bordet. tänket bör vara ganska likt det 
man har när man väljer ett vin eller öl. 

tips
Den 25-26 januari går en  

av världens mest prestigefyllda  
tävling för kockar – Bocuse D’Or – av 
stapeln i Lyon. sveriges representant 
är sörmlänningen tommy myllymäki. 

Du kan testa hans mat redan nu på 
restaurangen Den småländska  

kolonin i Jönköping samt  
Julita Wärdshus utanför  

Katrineholm.

munsbitar

Använd kall deg-
vätska, tipsar 
Heléne Johansson



IMPRESSA J9 One Touch –
en fulländad upplevelse  

Roger Federer väljer en automatisk specialkaffe-
maskin från JURA. Till exempel IMPRESSA J9 
One Touch, som tillreder en fantastisk cappuccino 
vid endast ett knapptryck. IMPRESSA J9 One 
Touch är otroligt lättanvänd och gör viskande 
tyst alla kaffespecialiteter till en välsmakande och 
fulländad upplevelse.

Roger Federer
Världens bästa tennisspelare genom alla tider

www.se.jura.com
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Finns det något nyttigare och godare än 
blåbär? ännu lite läckrare blir de svenska 
skogarnas mirakelpiller om du mixar ihop 
dem till en Blåbärslycka.  

Du behöver:
400 g honungsmelon
1 äpple
3 dl blåbär

Gör så här:
1. Dela och kärna ur melonen. skär fruktköttet i 
mindre bitar.
2. Dela äpplet och ta bort fästet. skär i mindre bitar.
3. Varva melon, äpple och blåbär i juicemaskinen. 
servera genast.

Recept från Liselotte Forslins bok ”Färskpressat – 
 40 juicer för ett gott liv”  (ICA Bokförlag) 

inget mer spillanDe
Termosen Contigo  

Autoseal Bottle vill 
revolutionera vårt utom-

husdrickande med sitt 
spillsäkra vakuum-super-

lock. Tryck på knappen när 
du vill dricka, släpp knap-

pen och den låser sig.
Pris från 20 dollar  

från gocontigo.com  

Blåbärslycka

Bli kvarterets  
Jamie Oliver
jamie olivers matlagningsfilosofi är att det ska vara enkelt. 

nu blir det ännu lite enklare i och med jamies lansering av 

grillen Grill It, mixern Blend It och matberedaren Mix It  

i samarbete med Tefal. Släpps i Sverige under hösten. 
Vägra engångsgrilla!
Glöm de vidriga engångsgrillarna.  
Den portabla engångsgrillen från Grillput 
ger inte bara ett överlägset grillresultat, i 
isärmonterat skick är den dessutom inte 
mycket större än ett pennfodral. 
349 kr från coolstuff.se

munsbitar

Receptet finns även på MatHem.se där du med ett enda 
klick får varorna du behöver hemkörda till dörren.
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MÖBLER & INREDNING 

MED FORM OCH 

FUNKTIONALITET 

FÖR EN ENKLARE OCH 

VACKRARE VARDAG 
MED STÖRSTA 

HÄNSYN TILL VÅR 

NATUR!

www.deodesign.se

Stapelljus 175 kr

Så blir du en 
juicekännare
Tropicana driver forskning kring frukt och dess roll inom 
näringsläran. Dessutom har man tagit fram ett ikonsystem 
liknande det som finns i vinvärlden. Att känna igen en fruk-
tjuice är en konst, precis som att kunna smaka av vin eller 
choklad. Sofia Gullholm på Tropicana förklarar vad som är 
viktigast att tänka på när du testar en juice. 
– Utseendet. Du kan fastställa kvaliteten genom att titta på 
juicen, kolla efter glansen, tydligheten och intensiteten på 
färgen. Doften. Fin juice är fräsch och har en touch av citrus. 
Konsistensen. Bedöm den genom att vinkla glaset fram och 
tillbaka. Smak. Första klunken ska kännas fräsch vilket är 
synonymt med kvalitet. Behåll juicen i munnen och bedöm 
om det är det sura eller söta som tar över smaken. Försök 
upptäcka de mindre framträdande smakerna genom att 
smaka på konsistensen. Svälj sedan till slut och bedöm eft-
ersmaken som blir kvar.Du får några frukostförslag – para 
ihop med den juice som passar bäst till.

gröt med mJölk ocH lingon 
– tropicana summer Berry. Friskheten i  
juicen matchar fint med bären i gröten. 

englisH BreakFast 
(Bacon, stekt ägg ocH vita Bönor)
– tropicana apple. Juicens sötma blir en  
bra kontrast till den salta baconen.

continental BreakFast 
(croissant ocH cappuccino)
– tropicana mandarin mornings friska smak  
balanserar upp croissantens sötma.

yogHurt med Färska Bär
– tropicana Original med fruktkött. Det  
syrliga i juicen passar ihop med bären. 

leverpasteJFralla  
ocH en slät kopp kaFFe
– tropicana apple Pear Passion. här handlar  
det återigen kontrasten mellan sött och salt.

munsbitar

http://www.mathem.se/varor/juice-%C3%B6vriga-smaker/summer-berry-1l-tropicana
http://www.mathem.se/varor/tropisk-juice/tropicana-apple-1l
http://www.mathem.se/varor/mandarinjuice/mandarin-morning-1l-tropicana
http://www.mathem.se/varor/apelsinjuice/juice-apelsin-original-1l-tropicana
http://www.mathem.se/varor/juice-%C3%B6vriga-smaker/%C3%A4pplep%C3%A4ronpassion-1l-tropicana
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pickipicki.se
Tina Janssons Pickipicki utnämndes i fjol 
till årets matblogg. Helt rätt. Den 25-åriga 
nutritionistens blogg är både ambitiös och 
personlig. Här blandas veckomenyer med 
små och stora vardagsbetraktelser och fina 
bilder. Därtill ett stort receptregister. 

sotasaker.com
”En väldigt omodern och omständlig 
blogg om att koka sylt, göra saft och baka 
kakor”. Så beskriver Therésia Erneborg sin 
populära blogg Söta Saker som i höst ynglar 
av sig i bokform. Therésias specialitet är 
att göra egna versioner av gamla klassiker. 
Vem kan motstå fjärilscupcakes och 
rårörd vinbärssaft? 

kryddburken.se
Med sina 20 000 besökare i 
veckan är Kryddburken en 
av landets största matblog-
gar. Bloggerskan Linda 
från Borgholm har en 
avspänd attityd till mat 
och bjuder på lättlagade 
recept för hela familjen. 
Här finns allt från pizzor 
till pepparkakshus. Där 
emellan inblickar i det 
öländska familjelivet. 

matsaklart.se
Sedan starten 2007 har dietisten 
Lina Abrahamsson byggt upp en 
snygg och inspirerande blogg där 
ledordet är att ”vardagen inte är en trans-
portsträcka till helgen”. Vi gillar särskilt 
receptregistrets digra frukostavdelning 
med mängder av gröt- och müslirecept.

Kryp upp i soffan med något varmt i koppen 
och något sött på fatet. Dagens nyttotrend ser 
till att du inte ens behöver ha dåligt samvete. 

slicka meD stil
Bagaren och Kocken har släppt en  

kollektion med slickepottar i trendiga  
färger, bland annat isblå, lavendel och  

äppelgrön. Tål värme upp till 230 grader.  
59 kr från bagarenochkocken.se 

pukkas ekologiska örtteer finns i många härliga smaker 
som ökar välbefinnandet och fyller på med antioxidanter. I höst 
dricker vi gärna deras ”Chamomile & vanilla” och ”after dinner” 
(med fänkål, cikoria och kardemumma).

pågens krisprolls mörk cHoklad kombinerar skor-
pans fibrer – som magen tackar så mycket för – med den mörka 
chokladens egenskaper, däribland minskat blodtryck och hjälp 
mot trötthet. 

rené voltairs godisremmar med blåbär och hallon tar 
rawfood-konceptet till godisvärlden. att ingredienserna inte hettats 
upp betyder att de innehåller mer näring som gör dig pigg och frisk.

SAJtSeeinG
Fyra svenska matbloggar som 
gör livet i köket lite lättare. Och  
framförallt roligare.

Den marockanska taginegrytan  
har nått Ikea. Gjord i svart teflon  
och med ett lock som omvandlar 
ånga till vätska ser den till att inne-

hållet alltid blir saftigt. Godast 
tagine gör man med kyckling 

och citron eller färsk fisk. 
Grytan kostar 499 kr.  

 

Orientens dofter

Höstmys som 
håller dig frisk

munsbitar

Therésia Erenborg - 
populär matbloggare.

http://www.pickipicki.se
http://www.sotasaker.com
http://www.kryddburken.se
http://www.matsaklart.se


Varmt välkommen till landet nära stan!

För mer info och bokning:  08/731 57 20 eller eg@elfviksgard.se
Elfviks Gård 181 90 Lidingö

På landet ute på Lidingö finner du Elfviks 
Gård med anor från 1775. För såväl fest, 
bröllop, konferens, lunch, brunch som 
Julbord står denna mangårdsbyggnad till 
ert förfogande året om. Närheten till 
hav och bondgård gör besöket till en up-
plevelse att minnas, en plats att komma 
tillbaka till. Krögarparet Mia & Christer 
bjuder in till en miljö där du kan trivas 
och slappna av. I det gamla Mejeriet på 
bondgården finns även Butiken med sitt 
café som bjuder in till en stund att nju-
ta efter en härlig promenad i de vackra 
omgivningarna. Där säljs  förutom kaffe 
och kakor även närproducerat, ekologis-
ka matvaror, presenter och annat smått 
och gott. 

RESTAURANG 

BUTIK & CAFÉ

KONFERENS
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Månadens
kokböcker Färskpressat – 40  

Juicer För ett gott liv
Av Liselotte Forslin (Ica Bokförlag)

”Varför är det så svårt att köpa färsk- 
pressad juice i sverige?” frågar sig Liselotte 

Forslin. men i stället för att öppna en juicebar 
har hon samlat 40 recept för alla som har en 
juicemaskin i köket. Vi gillar särskilt kapitlen 
med udda vitaminchocker som ”Lila attityd” 

(rödkål och gröna äpplen) och ”Grön chock” 
(gurka, äpplen och torkat korngräs). För 

juicemakare med mindre modiga  
smaklökar finns även mer  

traditionella recept.

Fredagkväll med mat ocH vin 
Av Håkan Larsson (Bonnier Fakta)

håkan Larsson, känd mat- och vinskribent,  
har tidigare gjort succé med böckerna ”Vin & mat” 
och ”Vin & Fest”. Idén bakom ”Fredagkväll” låter som 
ännu en framgång: här handlar det om att förgylla 
veckans bästa kväll med snabba och goda middagar 
och ett perfekt vin därtill. med andra ord, lyx utan 
krångel och ingredienser som kan köpas på väg  
hem från jobbet. helt klart en räddare när  
fredagsmysstressen slår till. 

cHokladdesserter
Av Marie Skogström (Ica Bokförlag)

Bakom månadens mest fantasilösa boktitel 
döljer sig ett fynd för alla chokladbesatta. 

Konditorn marie skogström, som vunnit dessert-sm, bjuder på ett antal tjusiga skapelser 
som får dig att framstå som ett proffs, men som i själva verket är löjligt lätta att göra. Vad 
sägs om att imponera på omgivningen med petit choux-bollar med choklad och vanilj 
eller en chokladsandwich med mintparfait?

vinterns goda ting
Av Anna Bergenström och Fanny  
Bergenström (Bonnier Fakta)

Vinterns goda ting är en inspirerande  
bok som spänner över hela vinterhalvåret. 
Recepten handlar om allt från höstens äp-
pelskörd till nyårsaftonens festmeny. Givetvis 
har julkapitlet en extra stor del i boken och 
här kan man förutom att ta del av inspir-
erande recept även läsa om historia bakom 
traditionerna och lära sig vackra dekorationer. 
Dessutom finner du gott  
om uppslag till hur du skapar ett  
annorlunda och mer personligt julbord.

Utkommer i reviderad upplaga i 
november.

Jo, det är sant! så här fina cupcakes kan även du göra med 
hjälp av Dr Oetkers dekorationsfigurer med prinsessan Lillifee 
och djungeldjur samt ett par burkar strössel  
och pärlor. släpp lös kreatören i dig!
 

Dekorera mera!



®

TESTA 

GRATIS!



Un caffè unico
A N  U N I Q U E  C O F F E E

Coffeeplease
Din paus i vardagen
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ta chansen att tävla om en massa fina priser från MatHem. Vi vill ha fler härliga recept till 
vår inspirerande receptbank. Så gå in på Mathem.se, bli medlem och lägg därefter in ditt eget 
recept. kan vara busenkelt – eller lite mer avancerat. Huvudsaken är att det är inspirerande och 
gott. du får lägga in hur många recept du vill. priserna utses från hur många som handlat från 
recepten, delat, kommenterat och tittar på just dina recept. ju fler 
recept desto större chans att vinna. Bra foton värderas 
högt. tävlingen pågår till och med den 15 februari. därefter 
utser MatHems redaktion vinnarna. 

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Utnyttja  
din extratid 
Väljer du att handla hos mathem får du tid över  

till annat. sällskapsspel med familjen, till  
exempel. Vi har valt ut fem nya spel – och  

analyserat vilka de passar. 

munsbitar

För gourmeten
syBarit
sybarit är sällskapsspelet för livsnjutaren av stora mått. Frågor  
om mat, dryck och vett och etikett varvas, och spelet är lika underhåll-
ande som utbildande. Funderar du över om man kan ha svarta man-
schettknappar till frack eller vilket vin som gäller till ossobucon – då 
är det här spelet för dig! en perfekt present till den matlagningsroade 
vännen. 2-8 spelare, ca 299 kr

För dig som är i farten
mig
ett klassiskt frågesportspel, men till skillnad från konkurrenten tP är 
mIG oerhört enkelt att ta med sig. Kartongen är inte större än en pock-
etbok, och eftersom man har spelplanen i locket är det perfekt att ha 
med sig i bilen, på tåget eller på flyget. Frågorna är speciellt framtagna 
för den svenska marknaden och utformade så att de ska beröra såväl 
vuxen som barn. 2-6 spelare, cirka 85 kr

För barnen med spring i benen
mad mouse
mad mouse är ett av säsongens roligaste spel. Förra året utsågs det  
till årets spel i Frankrike, och det är inte svårt att förstå varför! Det är  
ett fartfyllt och underhållande spel som går ut på att spelarna ska få 
fast den busiga musen som stulit all ost. Passar både stora och små 
barn. 2-4 spelare, ca 225 kr

För den bereste 
vagaBond
ta fram kartan, snurra på kompassen och förbered dig på en ut-
manande resa med många mellanlandningar. Under en spelomgång av 
Vagabond hinner du besöka platser du tidigare bara kunnat drömma 
dig till. så nästa gång reslusten faller på bjuder du in släkt och vänner 
för att spela er runt hela världen – en resa fri från jetlag, förseningar och 
borttappat bagage. 2-5 spelare, ca 249 kr

För risktagaren
monopoly revolution
Det klassiska strategispelet har fått en ordentlig makeover. I nya monopol – monopoly 
Revolution – är grundidén densamma, men man har omarbetat spelbrädet och delat 
upp det i fyra transportzoner med unika ljud och funktioner. Ljud och musik informerar 
om hur lyckade dina drag är. Drömmen är att spelplanen glatt skriker ut ”Celebration” 
– då har du vunnit två miljoner.  2-6 spelare, Cirka 549 kr

 
tävling

Förstaplats 
5000 kr att handla för på 

Mathem.se  

plats 2-5 
Monika Ahlbergs matkasse 

(värde 875 kr)

plats 6-10 
250 kr att handla för på 

Mathem.se

Vinn mat för 5000 kr!

http://www.mathem.se/recept


18                    www.mathem.se

Har du någon gång känt att, ”nej, nu är 
jag färdig med italien. nu ska jag utforska 
matkulturen i ett annat land”?

– Nej, aldrig. Jag är hyggligt insatt i alla 
medelhavskök och jag vill påstå att inget 
annat land kan konkurrera med Italien. Det 
är där jag får mina stora matupplevelser, av 
den enkla anledningen att det handlar om 
ren och ärlig matlagning där man känner 
alla smaker. Det är ju inte för inte som det 
italienska köket är världens mest spridda.  

vilken är italiens bästa matregion?
– Fruktansvärt svårt. Italiensk matlagning 

handlar om att följa säsongen och den inträf-
far vid olika tidpunkter i olika delar av landet. 
I oktober kommer den första olivoljan i tos-
cana, och i november har vi den vita tryffeln 
i norr. Det är två av många upplevelser som 
jag aldrig missar. 

men om du bara fick åka till en enda 
italiensk ort i 
resten av ditt 
liv, vilken 
väljer du då?

– Då väljer 
jag alba i 
norra Italien eftersom jag inte kan leva utan 
deras risotto med vit tryffel. 

Har den italienska maten någonsin gjort 
dig besviken?

– Ja, i storstäderna. som i alla andra länder 
är de fulla av turistfällor. men på landsbyg-
den är det omöjligt att bli besviken.

vad är tricket för att man inte ska hamna 
på en turistfälla i rom? 

– Förbered dig! Läs guideböcker och stude-
ra menyerna innan du sätter dig någonstans. 
Är den full av ”tourist menues” – gå vidare. 
Och fråga aldrig folk på gatan om tips, risken 
är stor att de skickar dig till någon släktings 
mediokra ställe. Nepotism är ett hyllat feno-
men i Italien.

Finns förutsättningarna och råvarorna för 
att man själv ska kunna laga god italiensk 
mat hemma i köket?

– Det tycker jag absolut, utbudet blir bättre 
och bättre. Risottoris var ju till exempel 
väldigt ovanligt i svenska butiker för 5-6 år 
sen, idag finns det överallt. Även utbudet 
av grödor och närodlat är bra om man följer 

säsongen. Det 
enda jag sak-
nar är riktigt 
bra, hant-
verksmässigt 
gjord pasta.  

vi tänkte publicera ett recept ur din bok. 
du får välja vilket. 

– Då väljer jag Pasta tazool, pasta med 
bönor. Det är en rätt som ligger rätt i tiden.

Bo Hagströms  
Pasta tazool  
(pasta och bönor)

3 msk extra jungfruolja

1 rödlök
1 liten morot
1 stjälk selleri
2 vitlöksklyftor
1 kvist rosmarin
6 dl vatten
1 msk grönsaksfond
1 liten potatis
1 burk (410 g) cannellinibönor

salt och peppar
200 g konserverade blandade bönor

300 g pasta, förslagsvis rigatoni eller penne

4 skivor pancetta eller bacon

100 g pärltomater
4 msk riven parmesan

färsk basilika
extra jungfruolja

Hetta upp oljan i en tjockbottnad kastrull. Fräs upp 

finhackad lök, tärnad morot, hackad selleri, grovt 

hackad vitlök och en kvist färsk rosmarin. Stek på 

svag värme tills löken börjar mjukna. Häll i vatten 

och fond. Tillsätt tärnad potatis. Låt sjuda i ca 10 

minuter. 
Värm upp en halv liter vatten i en kastrull. Lägg 

i ca en tredjedel av cannellinibönorna och de blan-

dade bönorna. Håll dem varma under lock. Tillsätt 

resten av cannellinibönorna i grönsaksblandningen 

och låt koka i ca 5 minuter. Smaka av med salt och 

peppar. Häll grönsaks- och bönblandningen i en 

mixer och kör 5–6 minuter till en slät kräm.

Koka pastan enligt anvisningar. Strimla pancet-

tan och fräs upp den i teflonpanna utan fett. Ta 

upp med hålslev och låt rinna av på hushållspap-

per. Fräs upp tomaterna i det fett som bildats i 

pannan. Tomaterna ska bara bli lite mjuka.

Häll bönkrämen som en spegel på tallriken. 

Blanda pastan med bönor, pancetta och tomat. 

Lägg upp på tallriken. Strö över parmesan, deko-

rera med basilika och ringla över lite olja.

Recept hämtat från Bo Hagströms bok ”Buonissimo! Italien-

ska kök och smultronställen” (ICA Bokförlag).

“På den italienska landsbygden 
är det omöjligt att bli besviken.”

munsbitar

Buonissimo, Bosse!
Bo Hagström från ”solens rike”, aktuell i höst med nya boken  
”Buonissimo”, berättar hur du undviker italienska utflykter och bjuder på 
sitt bästa pastarecept. 

Bo Hagström kan 
inte leva utan 
Albas vita tryffel.



Bröllop, Julklapp eller 
något till dig själv?
Butiken med det lilla extra!

exclusivehomeware.se

10% Julerbjudande
rabattkod: mathem, giltig tom 2010-12-31



Julornament 2010  - Georg JensenJulornament 2010  - Georg JensenJulornament 2010  - Georg Jensen

Fri frakt
på köp över 500:-

RoyalDesign.se öppnar butik! 
Välkommen till vår nya butik på Grev Turegatan 9

Nordic Light  - 
Design House Stockholm

   Alla julklappar 
 ett hem behöver!

Ord. pris: 349 kr

199 kr

Elefant Kapsylöppnare
Georg Jensen är känt för sina 
produkter av hög kvalitet designade 
av kända formgivare.

Ord. pris: 349 kr

199 kr

av kända formgivare.

43

Sveriges största sajt med 
  design och heminredning

Ord. pris: 399 kr

295 kr

Karaff Med Droppfri Kant
Eva Solo har designat en unik 
kollektion med prisbelönta 
design produkter för kök & hem. 

26

Beställ på www.royaldesign.se

eller ring och beställ på  020-77 70 70

Se alla kampanjer i vår butik 
 och på RoyalDesign.se 

pappelina

på alla knivar!

Ord. pris: 3499 kr

2499 kr

Mixer
KitchenAid tillverkar köks-
maskiner med hög kvalité 
och trendig design. 

-1000 kr 20

20% på allt Grand Cru 
porslin från Rosendahl 
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Vad har du i  
kylskåpet?

Vi trängde oss in i köket hemma hos Katrin  
Zytomierska för att ta reda på vilka mörka hemligheter 

som gömmer sig i hennes kylskåp.

kokosFett
– För mig gäller följande kostregler: 
inget socker och inga lightprodukter. 
Därför har kokosfett en given plats i mitt 
kylskåp. Det är en ganska ny upptäckt 
för mig som har visat sig funka bra att 
steka med. 

BlåBär
– Det finns inget hälsosammare än blåbär. 
De innehåller nästan inga kolhydrater och 
massor av antioxidanter som är bra för 
hälsan och motverkar rynkor. Dessutom 
är de goda. Om jag är sugen på dessert 
äter jag blåbär med massor av grädde. 

skagenröra
– Jag äter inga kolhydrater, däremot be-
höver jag massor av fett för att få energi. 
Det är faktiskt svårare än man kan tro att 
hitta rent fett som är gott. men jag har 
hittat lösningen – min Icabutiks egen-
gjorda skagenröra. 

grädde
– tänk att folk fortfarande tror 
att man blir fet av fett, det är ju 
sockret som är boven! Jag har 
grädde i all min mat, till och med 
i mina smoothies. Och eftersom 
jag blev laktosintolerant under 
graviditeten köper jag laktosfri, 
den är dessutom godare.

Bacon
– Jag försöker att variera min kost, men när 
det kommer till kritan – vad är bättre än 
bacon? Det är fantastiskt, bara en massa 
fett och protein. Ägg och bacon är en 
perfekt frukost när man är stressad, lätt att 
göra och mättande.

21

monika ahlbergs matkasse 
monikas matkasse är vår lyxigare matkasse med smarriga recept utformade av  
matkreatören monika ahlberg. Ordinarie pris 790 kr Ditt prova på-pris: 490 kr

mathems hälsokasse 
I vår nyttiga matkasse är råvarorna noggrant hopplockade för att generera en så 
fördelaktig energifördelning som möjligt. Ordinarie pris 690 kr. Ditt prova på-pris: 390 kr

mathems billiga Veckomatkasse
I vår billiga matkasse har vi försökt göra lite smartare val samt sparat in på de  
lyxigare produkterna. Ordinarie pris 590 kr. Ditt prova på-pris: 290 kr

(Samtliga kassar innehåller fem middagar för fyra personer)

kylskåpet

Billigare än i butik

290:-

390:-

490:-

http://www.mathem.se/matkassar/monikas-matkasse/monika-ahlbergs-matkasse
http://http://www.mathem.se/matkassar/mathems-halsokasse
http://www.mathem.se/matkassar/mathems-halsokasse
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Tunnelbaneresan från centrala Lon-
don tar inte mer än 30 minuter. 
Men när vi kliver av vid District 
Lines sydvästra slutstation har vi 

hamnat mitt i en urengelsk småstadsidyll, 
fjärran från larmet på Oxford Street.

Idyllen i fråga är stadsdelen Richmond, 
en pigg 500-åring som grundades när 
Henry VII bestämde sig för att bygga Rich-
mond Palace. 

Richmond visar upp sig från sin mest 
förföriska sida denna soliga höstdag. Vi 
promenerar på smala kullerstensgator i den 
gemytliga stadskärnan och kikar in i butiker, 
pubar och kaféer (shoppinggallerior är inte 
välkomna här, tack så mycket!). Eftersom 
det är lördag betyder det att Farmers Market 
har intagit Heron Square. Det råder full 
aktivitet bland stånden där lokala odlare och 
producenter säljer kött, mejeriprodukter, 
honung och kakor. Stämningen är rå men 
hjärtlig, det munhuggs friskt och knaster-

torra skämt flyger genom luften. 
Vi fortsätter ner till Themsen och Rich-

mond Bridge där serveringar, båttillverkare 
och kanotklubbar ligger sida vid sida utmed 
vattnet. I bakgrunden vaktar Richmond 
Hill. Högst där uppe bor Mick Jagger i en 
förvånansvärt anspråkslös villa utan insyns-
skyddande murar. Hans närmaste granne är 
ex-frun Jerry Hall. Vi hoppas att de kommer 
överens om häckklippningar och trädansn-
ingar. Det är svårt att inte avundas dem 
utsikten över vattnet och naturreservatet 
Richmond Park, Londons största kungliga 
park och hem för 600 rådjur.

Promenadstråket utmed Themsen tar oss 
vidare ut mot öppna landskap. Längst bort 
på en äng skymtar vi Petersham Nurseries, 
den viktorianska plantskolan som blivit ett 
givet utflyktsmål för mat-, inrednings- och 
trädgårdsintresserade sedan det excentris-
ka, 60-åriga hippieparet Gael och Francesco 
Boglioni köpte dem för fem år sedan. 

  
      London

Prunkande  växthus,  
kungliga parker och ljuvlig 

mat. mathem tog tun-
nelbanan till Richmond, en 

urengelsk småstadsidyll 
bara 30 minuter från  

Oxford Circus.  

Utsikt över Richmond Park, 
Londons största kungliga 
park. I bakgrunden skymtar 
Themsen.

Lantliga

text: Jan ekholm  
Foto: morgan King 
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På Farmers Market 
säljs lokalt tillverkade 
delikatesser, bland annat 
många härliga ostar. 

Läckra hemlagade 
terriner och pajer 
säljs på marknaden.

Stjärnkocken Skye 
Gyngell ligger bakom 
Petersham Nurseries 

restaurang.

Petersham Nurseries 
har hyllats för sina 

luncher. Ledorden är 
säsongsbetonat och 

engelskt.
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RESA HIT: Reguljärflyg till London 
med bland andra Ryanair, SAS och 
British Airways kostar från 300 kr 
inkl skatter. Richmond ligger 15 km 
sydväst om centrala London och 
är slutstation på tunnelbanelinjen 
District Line. Resan tar ca 30 
minuter. 
 
BO: För den som vill stanna i Rich-
mond finns flera fina hotell. The 
Bingham består av 15 individuellt 

inredda rum i två georgianska villor 
med utsikt över themsen. Dub-
belrum från 2 185 kr (thebingham.
co.uk). The Petersham Hotel är ett 
klassiskt engelskt hotell högt upp 
på Richmond hill med utsikt över 
vattnet och Richmond Park. Dub-
belrum från 1 995 kr (petersham-
hotel.co.uk). 

ÄTA: Plantskolan Petersham Nurs-
eries serverar sin hyllade lunch 

onsdag-söndag (2 rätter kostar 315 
kr). Bordsbokning är nödvändigt. 
Plantskolan och tehuset har öppet 
varje dag kl 9-17 (Church Lane, 
Petersham Road, petershamnurser-
ies.com). Bingham Restaurant är 
Richmonds första krog med en 
Guide michelinstjärna. Ledordet 
är ”det bästa av engelsk mat med 
de finaste regionala råvarorna”. 
middagsmeny från 445 kr (61-63 
Petersham Road).         

MISSA INTE: Richmonds stads-
kärna har ett roligt utbud av pubar, 
kaféer och småbutiker. I Richmond 
Park, Londons största park, kan 
man förutom att promenera boka 
en ridtur eller hyra cykel. Om pad-
dling i Themsen lockar finns ett 
flertal kanotuthyrare vid Rich-
mond Bridge. Väl värt ett besök 
är Unesco-listade Royal Botanic 
Garden med en av världens största 
växtsamlingar (kew.org). 

– Enda anledningen till att vi köpte Petersham Nurseries var för 
att se till att det inte hamnade i orätta händer. Men vi kunde ingent-
ing om trädgårdsarbete, så vi följde bara våra fantasier, berättar 
Francesco Boglioni som denna förmiddag är mer än lovligt bakfull 
efter en lång festnatt hemma i den stora villan ett stenkast bort. 
Jodå, Mick Jagger var en av gästerna. Liksom ett par uteliggare. 
Paret Boglionis fester har alltid ett spännande klientel. 

Gaels och Francescos trädgårdsfantasier, präglade av fyra decen-
niers resande i Indien och Marocko, har förvandlat Petersham Nurser-
ies till en färgstark basar. Eller om man så vill: två hippiemiljonärers 
bohem-chica version av trädgårdsarbete. Här finns lika många svulsti-
ga blommor som indiska bord, skamfilade utemöbler och antikviteter 
från hemliga hörn av världen. Att modetidningen Vogue nyligen var på 
besök för att göra ett reportage är inte så konstigt som det först låter. 
Petersham Nurseries är den gröna världens haute couture.  

Men vi ska inte glömma stjärnkocken Skye Gyngells del i framgån-
gen. I ett av växthusen driver den före detta heroinmissbrukaren, 
tillika Madonnas före detta privata kock, en spartanskt inredd 
restaurang med jordgolv och udda möbler (som alla är till salu). 
Hyllningarna och utmärkelserna, bland annat för bästa lunch och 
mest originella restaurang, har inte låtit vänta på sig. 

– Grunden i min mat är engelskt, säsongsbetonat och närodlat. 
Men med växthusens mix av indiskt och italienskt är det lätt hänt 
att det smyger in lite kummin och kardemumma i rätterna, säger 
Skye Gyngell som trots alla hyllningar fortfarande tycks uppriktigt 
förvånad över framgången.

– Vi lagar maten i ett underdimensionerat kök i en gammal 
trädgårdsbod och vi har bara öppet för lunch. Jag trodde aldrig att 
det skulle fungera, medger hon.

”Hur skulle detta inte fungera”, tänker vi medan vi njuter av en 
perfekt grillad makrill med skivade endiver och chimmichurri, följt 
av lammstek med kikärtssallad och chillisylt. 

– Visst är det något speciellt med Petersham Nurseries, säger 
Francesco Boglioni när han slår sig ner vid vårt bord lagom till des-
serten, pannacotta med rabarber.

Vi kan bara instämma. Men en liten varning är på sin plats: Det är 
svårt, om ens möjligt, att lämna växthusen med mindre än en stor 
kasse fylld av plantor och accessoarer. Trots att man vet att detta 
innebär problem vid hemresan. Men det är det värt.  

Fakta: richmond

”Högst uppe på Rich-
mond Hill bor Mick  
Jagger i en förvånans-
värt anspråkslös villa”.

En gammal trädgårdsbod 
är numera ett av Londons 
hetaste kök.

Utmed promenadstråket 
vid Themsen ligger kanot-
uthyrare och kaféerna  
sida vid sida.

lantliga london



Vissa saker behöver vi knappast berätta om. De syns. Excelsa stol får alltid beundrande blickar var 
den än dyker upp. Den har en helt egen profi l som gör den synlig, men också lätt att placera till bord av olika 
stil. Den växlar identitet, beroende på om du väljer den i vitolja, svart, vitt eller annan kulör. Men, framförallt är 
det en stol med baktankar. 

Du sitter helt enkelt fantastiskt skönt. Oavsett om du väljer den med eller utan klädd 
sits. Excelsa är troligtvis en av marknadens mest bekväma trästolar. Orden är inte våra egna, 
utan kommer från våra kunder, som nu inte bara sett utan också suttit. Välkommen in hos 
närmaste återförsäljare för en närmare titt och en ordentlig provsittning.
På www.stolab.se kan du se och läsa mer om Excelsa stol.

En s tol 
med baktankar

Återförsäljare: Anderslöv: Thysells Möbler, Bredaryd: Bredaryds Möbelaffär, Båstad: Magasinet i Båstad, Ekeby: Ekeby Möbelaffär, Emmaboda: 
Emmaboda Möbelaffär, Eskilstuna: Bernhardssons Möbler, Göteborg: Johan Tibergs Möbelaffär, Möbelshop Sven Larsson, Svenssons i Lamm-
hult, Meijers Möbler Mölndal, Svenska Hem Mölndal, Gävle: Soffta Design, Halmstad: Severins Möbler, Hammenhög: Jeppssons Möbler, Hyllinge: 
EM, Jönköping: Severins Möbler, Kalmar: EM Severins Möbler, Karlstad: Walfrid Svenssons Möbler, Kungens kurva: Stalands Möbler, Kungs-
backa/Fjärås: Blombergs Möbler, Lammhult: Svenssons i Lammhult, Linköping: EM, Lindholms, Ljusfallshammar: EM Tib Möbler, Luleå: Wika 
Möbler Gammelstad, Lund: Miljögårdens Möbler, Malmö: Möbelshop Sven Larsson, Mariestad: Mio, Nacka-Järla: Stalands Möbler, Norrköping: EM, Nyköping: Sagers Möbler, 
Sollentuna/Rotebro: Stalands Möbler, Stockholm: Carl Malmsten, Ekerö Innemöbler, Interiörbutiken Götg. 59, Länna Möbler, Möbelshop Sven Larsson, Stalands Möbler, Svenssons 
i Lammhult, Strängnäs: Bernhardssons Möbler, Sundsvall: Möblera Sundsvall, Svenljunga: Möbel Carlsson, Säter: Lidéns Möbler, Täby centrum: Stalands Möbler, Uddevalla: 
Mio Gregarts, Ulricehamn: Svenems, Umeå: Inredarna Hardell & Romby, Mio, Uppsala: EM Uppsala Möbler & Slöjd, Vålamagasinet, Varberg: More Furniture, Visby: EM, Vällingby: 
Stalands Möbler, Åkersberga: Carlssons Möbler, Åstorp: Möbelkompaniet, Ängelholm: Hanssons Möbler, Örebro: Inda Interiör, Jakobssons Möbler Odensbacken, Örnsköldsvik: 
EM, Östersund: EM Dvärsätt.

FORM: MATILDA LINDBLOM.

www.stolab.se
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Ädla droppar
Förr var det så enkelt. På hyllan i 

matbutiken stod det som mest ett 
par olika olivoljor. Idag är utbudet 

gigantiskt och det finns till och med speci-
alaffärer som enbart säljer olivoljor.  

Så vad ska man välja? Mild, pepprig, 
fruktig eller smaksatt? Och från vilken 
region? Kocken Johan Blanche skriver i 
sin bok ”Olivoljeguiden” att alla bör ha fyra 
sorters olivolja i sin ”olivoljeportfölj”: En 
grekisk basolja att steka i och ha till dress-
ingar, en kalifornisk till förrätter och för 
att doppa bröd i, en fet och syrlig till heta 
rätter och en tufft pepprig till grillat kött 
och mustiga grytor. 

Forskarvärlden började intressera sig 
för olivoljans effekter på 1980-talet då 
man upptäckte att Medelhavsländernas 
befolkning sällan drabbades av hjärt- och 
kärlsjukdomar. Anledningen visade sig 

vara att de får nästan allt sitt fettintag från 
olivolja och därtill äter mycket fisk, färsk 
frukt och grönsaker. ”Medelhavsdieten” 
slog därmed igenom på bred front, vilket 
banade vägen för ett större utbud av olivol-
jor och specialbutiker. 

– När vi öppnade vår butik för sju år 
sedan var vi olivoljans ambassadörer. Folk 
hade knappt smakat på kallpressad olivolja 
med kvalitet, berättar Marie Wegerstam 
som driver butiken Olivolja.etc tillsam-
mans med sin syster Annika.

– Det kom folk som rynkade på näsan 
och sa att de egentligen inte tyckte 
om olivolja. Jag bad dem smaka 
och reaktionen var alltid 
densamma: ”nämen, det 
här är ju något helt 
annat!”, säger Marie 
Wegerstam.

Sedan dess har mycket hänt.
– Nu är kunderna pålästa och har 

förstått att det finns många olika 
sorter. Folk är också medvetna om 
olivoljans hälsosamma egenska-
per. Sen hjälper det förstås att 
kända kockar slår ett slag för  
oljan i matlagningsprogram-
men. 

Marie Wegerstam förkla-
rar att det är hanteringen av 
oliverna som är den största 

stämmer det att en klunk olivolja om dagen botar allt från högt  
blodtryck till torra fötter? Och jungfrulig? Det låter ju ungdomligt, men vad betyder  

det egentligen? mathem har dykt ner i oljan för att reda ut begreppen.  

text: Madeleine Wendel 

myter om mat



27                    www.mathem.se

kalla fakta 

•	 Extra virgin (extra jungfru) är olja från den första press-

ningen, vilket ger den bästa oljan. 

•	 Virgin (jungfruolja) är olja från den andra pressningen. 

•	 Olio di oliva är olivolja av sämre kvalitet. Den används bland 

annat vid tillverkning av tvål.  

•	 Den bästa oljan framställs genom att oliverna pressas vid en 

temperatur på högst 35 °C, så kallad kallpressning. Det är 

en kemikaliefri process där man bara använder tryck för att 

producera högkvalitativ olja. Den olja som därefter återstår 

i fruktmassan extraheras med olika industriella metoder 

(varmpressning). Då kan också diverse tillsatser förekomma.
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MatHem- 
panelen:

1. Brukar du köpa någon särskild olivolja? 
2. Vad tar du hänsyn till när du väljer olja? 
3. Känner du skillnad på olika sorters?
4. Det sägs att olivoljan har nyttiga 
egenskaper. Tar du hänsyn till det när du 
väljer olivolja?

åsa Johansson, 38 år, stockholm
1. Jag har ingen favorit. Brukar mest tän-
ka på att flaskan inte ska vara för stor så 
att olivoljan blir slemmig i botten.
2. Flaskan och färgen. Gillar inte när 
oljan är för grön.
3. Ja, stor skillnad. Vissa är mer bittra i 
smaken, andra lite rundare.
4. Nej, men jag vill gärna veta mer om 
det. 

eva libardo, 51, Uddevalla
1. Jag brukar köpa så stor flaska som 
möjligt
2. Den måste vara extra virgin.
3. Jag känner absolut skillnad. De gånger 
jag handlat direkt från olivoljetillverkare i 
Italien har det smakat helt ljuvligt! 
4. Nej, men jag använder helst produkter 
från kända distributörer som jag hoppas 
har koll på kvaliteten. Jag skulle aldrig 
köpa billig olja av okänt märke.

simon norin, 26 år, malmö
1. Nej, det brukar bli olika varje gång.
2. Om jag ska använda oljan i en sallad 
köper jag extra virgin. till stekpannan  
blir det virgin.
3. Nej, det gör jag inte.
4. Nej, jag tänker inte på det.

kvalitetsfaktorn. Den är också avgörande 
för priset, som kan skilja enormt mellan 
olika oljor.  

– Det gäller att ta hand om oliverna 
direkt när de plockats. Om de ligger på 
marken länge försvinner näringsämnen 
och kvaliteten påverkas. Praxis är att pressa 
dem inom ett dygn, men de finaste oljornas 
oliver tas om hand inom ett par timmar. 
God hantering kräver stor arbetsinsats 
och då blir det så klart dyrare, säger 
Marie Wegerstam och berättar att mindre 
kvalitetsmedvetna producenter blandar ut 
olivoljan med smaklös spannmålsolja för 

att kunna hålla ett lågt pris. 
– Det är som med viner, man får vad man 

betalar för.
Maries rekommendation vad gäller ”oliv-

oljeportfölj” för hemmabruk är inte fullt så 
prestigefylld som Johan Blanches.

– En mild olja till mindre kryddstark 
mat och en pepprig till kraftigare rätter. 
Och kanske en 
med citronsmak 
till nygrillad fisk. 
Det är så fantas-
tiskt gott! säger 
Marie Wegerstam 

myter om mat

matHem tipsar: Florens Grappolini, 
Kalamata och Zeta Casa Ekologisk 
är tre bra olivoljor i vårt sortiment.

Dyra droppar
manni från toscana finns på 25 av världens mest 

exklusiva gourmetrestauranger och betingar ett 

pris på 2 200 kronor per liter. 

http://www.mathem.se/varor/olivolja/florens-olivolja-0-5l-grappolini
http://www.mathem.se/varor/olivolja/kalamata-olivolja-500ml-bfc
http://www.mathem.se/varor/olivolja/olivolja-casa-ekologisk-0-5-l-zeta
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Monika trivs i sitt 
vackra hus längst ut 
på Djurgården. Trots 
bristen på matbutiker 
i närheten.

30                  



31                    www.mathem.se

D et är inte lätt att vara barn till en matkreatör. Monika 
Ahlberg minns när sonen William hade börjat på dagis 
och skulle bjuda hem en nyfunnen kompis för första 
gången. ”Snälla mamma”, bönade han kvällen innan, 

”laga inte sånt där konstigt som osso buco imorgon. Du kan väl göra 
något som alla äter, som fiskpinnar och makaroner!”. 

Monika, som den goda mor hon är, frångick sina principer och 
köpte ett paket fiskpinnar för första gången i sitt liv. Samt, för att 
verkligen gardera sig mot klagomål, en flaska ketchup.  

– Men när vi satte oss ner vid matbordet tittade William förvånat 
på ketchupflaskan och sedan på mig och utbrast: ”men mamma, var 
är basilikasåsen?”. Så han avslöjade sig själv direkt, berättar Monika 
Ahlberg och brister ut i ett stort skratt.

Det blir många sådana under en dag i Monikas kök i den Lotta på 
Bråkmakargatan-pittoreska trävillan på yttre Djurgården. Utanför 
fönstren skiner höstsolen över den vackra trädgården, men här inne 
råder en febril aktivitet. Samtidigt som vi pratar lagar Monika fem 
olika rätter som strax ska fotograferas, i rummet intill går tvättmas-
kinen varm och som om det inte räckte ringer plötsligt dottern Rakel 

som fått huvudvärk och vill bli hämtad från skolan. Monika lovar att 
komma så fort rotfruktsgratängen åkt ut ur ugnen.

– Du ser själv, om jag inte jobbat hemifrån skulle jag aldrig fått ihop 
tillvaron med långa arbetsdagar, tre fotbollstränande barn och en 
man från en annan generation som är allt annat än jämställd. Han 
har inte ens mobiltelefon eller körkort!

– Och så bor vi längst ut på Djurgården, där det inte ens finns en 
matbutik i närheten, tillägger Monika och fyrar av ännu ett skratt. 

Så med en intensiv vardag där allt måste klaffa och tiden är dyrbar, 
vilket är hennes bästa tidsbesparingsknep?

– Om jag lagar grytor eller köttfärssås gör jag alltid dubbel mängd 
och fryser in hälften. Det tar ju inte längre tid om jag ändå står vid 
spisen. Dessutom sparar det pengar och ångest. 

Jag frågar om hon lever som hon lär och varje kväll serverar 
familjen en härlig och hemlagad middag. Och jo, medger hon nästan 
skamset, det gör hon. 

– Alltså, jag vill inte att folk ska kräkas över min präktighet, men 
jag använder nästan aldrig halvfabrikat. Är det panikbråttom slänger 
jag ihop en pasta carbonara eller steker fiskfiléer som fått vända i 

Monikas magi
hon är dansaren med filmstjärnedrömmar som blev en  

av sveriges mest kända matprofiler. mathem hälsade på  
hemma hos Monika Ahlberg för att provsmaka veckomenyer  

och ta reda på hur hon får vardagen att gå ihop. 
 

TexT: Jan ekholm    FoTo: JoseFin Bakos

i trädgården finns  
både snittblommor, 

äppelträd och  
kryddodlingar.
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mjöl. Det går fortare än att värma fiskpinnar.
Dessutom, tillägger Monika, är familjemid-

dagarna utmärkta tillfällen att prova nya idéer. 
Make och barn får finna sig i att vara försöks-
kaniner.

– Det har de inget emot. Fast när jag ställer 
fram rester från fotografringar så gnälls det. Och 
Thommy gillar inte fisk, det är någon gammal 
idé han har från barndomen. Men det tar jag 
ingen hänsyn till, skrattar Monika, plockar ut 
rotfruktsgratängen ur ugnen och försvinner iväg 
för att hämta dottern.

En karriär som matprofil och kok-
boksförfattare ingick definitivt inte i 
framtidsplanen när Monika lämnade 

hemstaden Kungälv som 19-åring för att börja 
på Balettakademin i Stockholm. Efter dansut-
bildningen jobbade hon i Italien under ett par 
år och hade även långt gående planer på att bli 
filmstjärna.

Men livet tog en ny vändning när Monika 
under sina dagliga joggingturer på Djurgården 
passerade förbi Rosendals Trädgård. Den kom-
binerade plantskolan, butiken och serveringen 
hade nyss öppnat och för varje löprunda blev 
hon allt mer nyfiken på vad som pågick där. En 
dag blev Monika ombedd att hjälpa till i köket 
och resten är, som man brukar säga, historia.

Med sina sneda kakor, bakade med generösa 
mängder smör, kom Monika att skriva om kar-
tan för den svenska cafékulturen, samtidigt som 
kön in till växthuset där godsakerna låg uppdu-
kade blev allt längre. 1994 kom Monikas första 
kokbok, ”Rosendals trädgårdscafé”, som fram 
till idag har sålt i makalösa 400 000 exemplar.   

Samarbetet med Rosendals Trädgård är sedan 
länge ett avslutat kapitel, men Monika Ahlbergs 
karriär har fortsatt spikrakt uppåt med ytterlig-
are 14 kokböcker och åtskilliga tv-program. Hon 
är dessutom en eftertraktad föredragshållare.

Monika medger utan omsvep att hon förän-
drat den svenska kokboksmarknaden och att det 
är hennes förtjänst, eller möjligen skuld, att det 
idag släpps 450 kokböcker om året, jämfört med 
10-12 stycken för 15 år sedan. 

Men vem läser alla dessa kokböcker, undrar 
jag. Och om vi nu är så matlagningsintresserade, 
varför ökar försäljningen av snabbmat och 
färdiglagat? 

– Det har gjorts undersökningar som visar 
att vi idag läser kokböcker som vilken litteratur 
som helst. Men också för att få inspiration till 

Monika Ahlberg
Ålder: 49 år
Yrke: matkreatör, kokboksförfattare 
och programledare.
Bor: I villa på Djurgården i stockholm
Familj: maken thommy Berggren och 
barnen william, Rakel och Beata.
Aktuell med: Veckomenyer åt  
mathem, lagar mat i tV4’s Förkväll, 
en ny upplaga av boken ”monikas 
jul” och bloggen blogg.alltommat.se/
monikasmat.

helgens matlagning. Det är då de flesta lägger 
allt sitt krut medan vardagsmiddagarna måste 
gå blixtsnabbt. 

Den genomsnittliga svenska familjen ägnar 
15 minuter åt att laga sin vardagsmiddag, vilket 
är betydligt mindre tid än i många andra länder. 
Finns det en risk att vi i framtiden har pressat ner 
middagsmatlagningen till fem minuter blankt? 

Nej, Monika tror inte det. Hon ser i stället 
tecken på att matens status ökar.  

– Vi är på väg mot ett back to basics-tänkande 
med bonniga rätter som grytor med rotfrukter. 
Det hänger ihop med att den ekologiska maten 
har fått konkurrens av närproducerat. Idag vill 
vi veta varifrån maten kommer och kunna avstå 
sådant som transporterats långa sträckor, säger 
Monika och ställer fram dagens fjärde rätt – 
ugnsbakad fisk med tomat och senapsgrädde 
samt stekt hyvlad zucchini. 

vad är det godaste du någonsin lagat?
– Jag är sjukt förtjust i mina pilgrimsmusslor 

med smör, soltorkade tomater och dragon. Min 
osso buco är inte heller dum. 

det är redan sen eftermiddag… vad tänker du 
laga ikväll?

– Det blir rester från fotograferingen. Om det 
nu finns något kvar när vi är klara.

Och nej, faten såg oroväckande tomma ut när 
vi lämnade Monika efter en heldag i köket. Jag 
kan bara hoppas att hon trollade ihop en extra 
rätt till middagen. Om inte, så ber jag Thommy 
och barnen om ursäkt för vår glupskhet. Men vi 
kunde bara inte sluta att äta. 

monika ahlberg

En dag i Monikas 
kök bjuder på 
många skratt.

Billigare än i butik!
Nu specialpris på Monika Ahlbergs 
matkassar. Endast 490 kr för fem 
familjemiddagar. Beställ på mathem.se

490:-

http://www.mathem.se/matkassar/monikas-matkasse
http://www.mathem.se/matkassar/monikas-matkasse
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spagHetti  
pomodoro

Snabbt som fastfood,  
gott som finmat
Monikas 5  
Middagshöjare
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SPAGHETTI POMODORO
                                                                                                                                          
En underbart god och lättlagad tomatsås. 
Hemligheten är den lilla gnuttan socker!

Ca 500 g spaghetti, gärna fullkorn
3 vitlöksklyftor
7-8 kvisttomater
1 msk smör
1 tsk strösocker (eller 1 msk flytande 
honung)
1 kruka färsk oregano
1 tsk vit balsamvinäger
Flingsalt och nymalen svartpeppar

Till servering:
2 mozzarellaostar
1/2 kruka färsk basilika
Fint riven parmesanost
1 påse rucolasallad
Finhacka vitlöken och grovhacka 
tomaterna. 

Hetta upp smör i en kastrull och fräs vitlöken 
mjuk på inte alltför hög värme, den får inte 
ta färg!

Tillsätt sockret och rör om. Blanda ner to-
mater och bladen från oreganon. Koka ihop i 
ca 5 minuter. Smaka av med vinäger, flingsalt 
och nymalen svartpeppar.

Koka pastan enligt anvisning. Häll av 
vattnet och lägg upp i en skål. 
Häll över tomatsåsen och rör om. Riv över 
mozzarellan och toppa med fint riven 
parmesanost och basilikablad. Servera med 
rucolasalladen. 

UGNSBAKAD FISK MED  
TOMAT OCH SENAPSGRÄDDE 
SAMT STEKT ZUCCHINI
                                                                                                                                          
God fiskrätt med ett läckert tillbehör som 
även passar till andra rätter.

600-800 g vit fisk (fryst tinad går bra)
2 stora röda lökar
smör till stekning
4 tomater
1/2 citron (2-3 msk citronsaft)
2 dl vispgrädde
1 1/2  msk fransk senap
Flingsalt och nymalen svartpeppar

Stekt zucchini
2 zucchini, ca 2 dm långa
1/2 citron
2 vitlöksklyftor
Olivolja till stekning

Flingsalt och nymalen svartpeppar

Till servering: ris

Skala och skiva löken. Hetta upp en rejäl klick 
smör i en stekpanna och stek löken mjuk på 
inte alltför hög värme och utan att den tar 
färg.

Lägg den stekta löken i botten på en 
ugnsfast form. Skiva tomaterna och lägg dem 
ovanpå. Lägg på fiskfiléerna och droppa över 
lite citronsaft. Salta och peppra.

Blanda grädden med senapen och häll över 
fisken.

Ställ in på 200° i ca 15-20 minuter.
Koka riset enligt anvisning på paketet.
Skär zucchinin i tunna skivor på längden, 

ju tunnare desto godare, använd osthyvel. 
Stek skivorna mycket hastigt i het olja. Sänk 
värmen och tillsätt fint hackad vitlök men 
passa noga så att den inte bränns. Salta och 
peppra. Pressa över citron och servera genast 
tillsammans med fisken och riset.

FRITTATA MED RÖDBETOR, 
FETAOST OCH DILL
                                                                                                                                          
Den här underbart goda frittatan går 
på ett kick om man kokat rödbetorna i 
förväg (till exempel på morgonen!). Och 
dillen sätter fräs på hela rätten!

1 stor gul lök eller 2 mindre
smör eller olja till stekning
1 knippe rödbetor, (4-5 stora eller ca 8 
små kokta, skalade och avsvalnade)
200 g fetaost
1 1/2  dl färsk fint hackad dill
9 ägg
Flingsalt och nymalen svartpeppar

Till servering: 1 påse rucola

Koka rödbetorna al dente, det vill säga 
nästan mjuka. Häll av och skala dem under 
rinnande kallt vatten. Låt svalna.

Finhacka löken och stek den mjuk i smör 
eller olja på inte alltför hög värme. 

Dela rödbetorna i klyftor eller halvor, smula 
fetaosten och hacka dillen.  

Vispa upp äggen med lite flingsalt och 
nymalen svartpeppar.

Varva rödbetor, fetaost och den hackade 
dillen över löken i pannan. Häll på äggbland-
ningen och låt steka på medelvärme tills 
frittatan nästan stannat helt. Ställ in den i 
ugnen på grillvärme ett par minuter för att ge 
den en fin yta. Servera med rucolasalladen.

monika ahlberg bjuder på fem härliga vardags-
middagar som du svänger ihop på högst 20 
minuter. Samtliga recept för 4 personer.

Frittata med rödBetor, 
Fetaost ocH dill

ugnsBakad Fisk med  
tomat ocH senapsgrädde  
samt stekt ZuccHini

Recepten finns även på MatHem.se där du med ett enda klick får varorna du behöver hemkörda till dörren.

http://www.mathem.se/recept/spaghetti-pomodoro
http://www.mathem.se/recept/ugnsbakad-fisk-med-tomat-och-senapsgradde-samt-stekt-zucchini
http://www.mathem.se/recept/ugnsbakad-fisk-med-tomat-och-senapsgradde-samt-stekt-zucchini
http://www.mathem.se/recept/ugnsbakad-fisk-med-tomat-och-senapsgradde-samt-stekt-zucchini
http://www.mathem.se/recept/frittata-med-rodbetor--fetaost-och-dill
http://www.mathem.se/recept/frittata-med-rodbetor--fetaost-och-dill
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snaBBaste tHaigrytan

ROTFRUKTS- OCH  
POTATISGRATÄNG MED 
KALKONKASSLER
                                                                                                                                          
Gratäng är god och praktisk mat 
som sköter sig själv i ugnen. Den 
här passar till allt, men idag blir det 
kalkonkassler.

1/2 kilo potatis
2 palsternackor
2 morötter 
1 purjolök, det vita (spar resten till 
thaigrytan)
2 dl riven ost (gratäng)
2 tsk torkad timjan
2 dl mjölk
2 dl vispgrädde
Flingsalt och nymalen svartpeppar
till servering:
1 bit kalkonkassler, ca 500 g
1/2 huvud isbergssallad

 
Skala palsternacka och morot samt 
eventuellt potatisen (jag tycker inte att 
det behövs). Strimla purjolöken. 

Blanda alla grönsaker, riven ost och 
timjan i en ugnssäker form. 

Blanda mjölk, grädde, flingsalt och 
peppar och häll blandningen över 
grönsakerna. 

Tillaga på 225° i nedre delen av 
ugnen ca 40 minuter. 

Hetta upp en panna med smör. Skär 
kasslern i ganska tunna skivor och stek 
dem några minuter på varje sida. 

Skölj och arrangera salladen i en skål. 
Servera! 

SNABBASTE THAIGRYTAN
                                                                                                                                          
Riktigt god och snabb köttfärsgryta 
med thaismak. Barnen älskar den!

1 bit purjolök, ca 10 cm
1 bit färsk ingefära, ca 3 cm
500 g blandfärs  
3 msk smör
3 tsk sambal oelek
3 msk fisksås
1 burk kokosmjölk 400 ml
100 g färsk spenat

Till servering:
Jasminris
1 lime i klyftor
1/2 salladskål

Hackade jordnötter (kan uteslutas för 
allergiker såklart)

Skölj och skär purjon i 1/2 cm tjocka 
skivor. Skala och riv ingefäran.  

Bryn blandfärs och ingefära i smör 
eller olja i en wok eller stekpanna.

Tillsätt purjo, sambal, fisksås, och 
kokosmjölk. Låt sjuda i ca 5 min. 

Tillsätt spenaten på slutet.  Servera 
med hackade jordnötter, limeklyftor, 
strimlat salladskål och jasminris.

monika tipsar: Gör dubbel sats 
av thaigrytan och frys in hälften.
Spar pengar, tid och ångest!

rotFrukts- ocH potatisgratäng 
med kalkonkassler

middagshöjare

Recepten finns även på MatHem.se där du med ett enda klick får varorna du behöver hemkörda till dörren.

http://www.mathem.se/recept/rotfrukts--och-potatisgratang-med-kalkonkassler
http://www.mathem.se/recept/rotfrukts--och-potatisgratang-med-kalkonkassler
http://www.mathem.se/recept/rotfrukts--och-potatisgratang-med-kalkonkassler
http://www.mathem.se/recept/snabbaste-thaigrytan
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Drick eftermiddagskaff e i salongen med nybakat kaff ebröd och avnjut sedan 
den behandling ni valt. Ät en 3-rätters supé i matsalen och koppla av i vårt 
SPA med bad, bastu, gym och relax. Avsluta helgen med generös frukost-
buff é. Pris från 1.695:- per person.

Vi sätter guldkant på tillvaron.

Ring 0140–462 00 för bokning och information · www.badhotellet.com

SPA-Weekend 
i Tranås

  - 
  
Kom med tåg eller bil och njut av en weekend som du sent ska glömma. 
Drick eftermiddagskaff e i salongen med nybakat kaff ebröd och avnjut sedan 
den behandling ni valt. Ät en 3-rätters supé i matsalen och koppla av i vårt 
SPA med bad, bastu, gym och relax. Avsluta helgen med generös frukost-
buff é. Pris från 1.695:- per person.

Vi sätter guldkant på tillvaron.
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Dukat  
för fest

Löv, broccoli och kålhuvuden. När dukningsexperten Catharina  
Lindeberg samlar familjen kring matbordet får naturen följa med in. För 
mathem visar hon fyra inspirerande festdukningar med gröna förtecken. 

text: Ricki Petrini     Foto: Roland Persson 

39



40                    www.mathem.se

F
ör dukningsexperten Catharina Linde-
berg är hösten en härlig tid. Den första 
kyl-slagna vinden och det tilltagande 
mörkret gör att hon gärna tänder ljusen 
och samlar familjen kring matbordet. 

Samtidigt är naturens färger som vackrast, och det 
är därifrån Catharina hämtar inspiration till sina 
dukningar som alltid kretsar kring årstider. Kontrast 
och natur är hennes ledord, men det betyder inte att 
hon enbart söker sig till lantliga miljöer. 

– Jag måste ha storstaden omkring mig. Visst hittar 
jag mycket att duka med när jag är på landet och har 
naturen utanför dörren. Men i hjärtat är jag en stor-
stadsmänniska, säger Catharina Lindeberg.

Hennes karriärsval har varit lika mångfacetterade 
som hennes dukningar. I modebranschen gjorde hon 
under 80-talet ett par framgångsrika år som designer 
av snygga barnkläder. För detta belönades hon med 
Moderådets designpris.

– Jag hittade en egen nisch som stod i bjärt kontrast 
till den tidens barnkläder som var bruna eller oran-
gea. Mitt stora intresse har alltid varit att utforska 
nya områden inom färg och form.

Tre barn och en floristkarriär senare fann 
Catharina en ny utmaning, denna gång 
som dukningsexpert. 2005 kom 
hennes första bok Catharina 
dukar som ett par år senare 
följdes av Dukning efter 
säsong. I höst är 

hon aktuell med en bok om kransar. Samtidigt hittar 
hennes blogg Catharina dukar allt fler läsare. 

– Min blogg har blivit ett viktigt forum där jag får 
många frågor från läsarna. Inte bara om dukningar 
utan också om mig som person. Det verkar som att 
folk är nyfikna på personer med kreativa yrken, me-
nar Catharina som även håller kurser tillägnade det 
dukade bordet.

Medan Catharina Lindberg gör i ordning sina 
höstdukningar för MatHems fotograf berättar hon att 
de faktiskt fyller en större funktion än att bara vara 
dekorativa. Med sina många fantasifulla detaljer blir 
de också ett naturligt samtalsämne under middagar. 

– Hur roligt är det egentligen att  
kallprata om vem som är gift med  
vem? Runt mina dukningar 
får man något gemensamt 
att prata om.    

  

FörEGåENdE SIdA
äpplen & löv

”i den här dukningen står 
höstfärgerna i centrum. 
Man ska inte vara rädd 

för att ta i när man dukar 
med löv och äpplen, det 

är just mängden som gör 
det effektfullt. detta är ett 

bra exempel på att låta 
årstiden styra dukningen, 

och eftersom hösten är 
färggrann har jag valt en 
för övrigt avskalad färg-

skala med vitt porslin och 
naturfärgade servetter”. 

Färska kryddor
”Många av mina dukningar 
fungerar som en integrerad 

del av middagen. färska 
kryddor är till exempel lika 

vackra att ha på bordet 
som de är goda att ha i 

maten. låt gästerna förtära 
av basilikan, myntan och 
de andra kryddorna som 

står framme. En rolig idé är 
att duka med små saxar till 

varje kuvert”.

namn: Catharina Lindeberg
Ålder: Hemlig
Bor: Östermalm, Stockholm
Familj: Man och tre döttrar
aktuell med: Ny bok om kran-
sar i höst samt bloggen blogg.
alltommat.se/catharinadukar.
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Bordslöpare  
med Färsk Blomkål
”det vackra med den här 
dukningen är enkelheten. 
Här har jag skapat en 
bordslöpare med hjälp av 
färgad blomkål i små ter-
rakottaskålar. till detta vitt 
porslin och svarta servet-
ter. jag tycker ofta att 
svarta servetter fungerar 
bra då det lyfter fram 
besticken som man lägger 
ovanpå. Broccolin vid 
bordskanten har jag satt i 
krukor med lite höstrån”.
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Catharinas  
5 dukningstips:
1. Blomsterarrangemang i vas får aldrig vara i ögon-

höjd. Alla runt bordet måste kunna se hela midd-

agssällskapet. Variera mellan höga och låga buketter. 

2. Presentera din dukning på samma sätt som du 

presenterar maten. Det ger gästerna ett naturligt 

samtalsämne att konversera om.

3. Hitta en färgskala som du skapar dukningen 

utifrån. För många färger i en och samma dukning 

gör att det ser rörigt ut.

4. Snåla inte när du dukar, det är ett av de 

vanligaste misstagen folk gör. Ju fler frukter och 

grönsaker på bordet desto större blir effekten. 

5. Precis som med matlagning är det kul att prova 

nya dukningar, särskilt när man får gäster. Men ett 

bra tips är att testa dukningen innan middagen för 

att hitta rätt balans.
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Ciprian’s ekologiska premiumglass tillverkas av Pipersglace – ett familjeföretag som tillverkat grädd- 
glass och sorbeter efter italienska recept sedan början av 1900-talet. Idag är alla våra produkter 
KRAV-godkända och du hittar våra åtta gräddglassar och fyra sorbeter på caféer, restauranger och i 
butiker runt om i landet. Mer information och inspiration hittar du på vår hemsida – www.pipersglace.se

Svensk ekologisk premiumglass
– för stunder av ren njutning.

Nu finns vipå MatHempå MatHem
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MÅndag
Cassoulet med bondkorv
4 personer

600 g färsk, grov korv
2 msk olivolja
2 msk smör
10 små schalottenlökar, halverade
6 vitlöksklyftor, krossade
2 dl torrt vitt vin
1 dl urkärnade och halverade gröna oliver
1 burk kokta vita bönor
2 lagerblad
1 kvist rosmarin, hel
1 msk timjanblad
12 cocktailtomater
10 confiterade tomater
1 dl riven tomat (från rivjärn)
1 zucchini, i grova bitar
3 stänger blekselleri, i 4 cm stora bitar
2 msk grovhackad bladpersilja
salt och svartpeppar

1. Hetta upp olivolja och smör i en stekgryta. 
Stek korvarna tills de fått färg runt om. Tillsätt 
lök och vitlök. Stek utan att de får färg, ca 5 
minuter. Tillsätt vin, oliver, bönor, lagerblad, 
rosmarin och timjan. Låt sjuda på svag värme 
5 minuter.

2. Sätt ugnen på grill 200°. Lägg cocktail-
tomaterna på en ugnsplåt. Droppa lite olivolja 
över, salta. Rosta tomaterna under grillel-
ementet tills de fått färg, 5–7 minuter.

3. Lägg de rostade och de confiterade toma-
terna i grytan tillsammans med riven tomat, 
zucchini och blekselleri. Låt sjuda ca 3 minuter. 
Smaka av med salt och svartpeppar. Toppa med 
persilja. 
                                                                                          
Recept från Daniel Couets ”Mina smaker från 
Provence” (Norstedts

Tisdag
Sprödbakad torsk med citron,  
vitlök och avokadosallad
4 portioner

4 torskfilébitar à 150 g
2 dl pankoströbröd
rapsolja till stekning

1 vitlöksklyfta, finriven eller pressad
1 citron, finrivet skal
några kvistar timjan, hackade
salt och svartpeppar

Avokadosallad:
½ rödlök, skalad och finhackad
2 avokado, skurna i mindre bitar
1 tomat, skuren i mindre bitar
½ röd chili, finhackad
2 salladslökar, tunt skivade
1 dl kalamataoliver med kärna
1 msk kapris i lag
3 msk olivolja
1 citron, pressad saft
lite hackad persilja
salt och svartpeppar

1. Stek ströbrödet i olja tills det börjar bli gyllen-
brunt. Blanda med vitlök, citronskal och timjan. 
Smaka av med salt och peppar. 

2. Krydda fisken med salt och peppar och 
baka i ugn på 100 grader ca 20 minuter tills 
fisken precis är färdig. Strö över rikligt med 
ströbrödsblandning. 

3. Blanda alla ingredienser till salladen och 
smaka av med salt och peppar. Servera med ris. 
                                                                                          
Recept från Markus Aujalays ”Måndag-torsdag” 
(Natur & Kultur)

onsdag
Viltskav med messmör  
och kantareller
4 portioner

2 pkt skav à 240 g av ren, vilt eller älg
olja och smör till stekning
1 gul lök, skalad och finhackad
2 msk messmör
1 dl crème fraiche
2 dl vatten
1 tsk kinesisk soja
salt och svartpeppar
200 g gula kantareller, putsade
hackad persilja

1. Skär skaven i strimlor medan den fortfarande 
är fryst. Bryn på medelhög värme i olja och smör. 
Lägg i löken och stek ytterligare någon minut. 

2. Tillsätt messmör, crème fraiche och vatten 
och koka ihop några minuter. Smaka av med 
soja, salt och peppar. 

3. Bryn kantarellerna i smör i het panna och 
häll svampen över skaven. Strö över persilja. 
Servera med pressad potatis och rårörda lingon. 
                                                                                          
Recept från Markus Aujalays ”Måndag-torsdag” 
(Natur & Kultur)

Torsdag
Indiska lammfärsbiffar
4 personer

5 hg Lammfärs
3 msk Olivolja
1.8 hg Gul lök
2 st klyftor Vitlök
1 msk mango curry
5 krm Oregano i påse/burk
5 krm Flingsalt
5.3 hg Pitabröd mexicana
4 hg Isbergsallat
3.3 hg mango
2 dl Yoghurt för matlagning
1 msk sambal oelek

1. Fräs lök och vitlök på medelvärme, utan att 
det tar färg. Ta av pannan från värmen. 
2. Blanda lammfärs, mango curry, oregano, salt 
och den frästa löken. 
3. Forma 8 runda biffar. Grilla eller stek biffarna. 
4. Blanda ihop yoghurt och sambal oelek till en 
sås. 
5. Skär en skåra i pitabrödet och fyll med biffar, 
sallad, mango och yoghurtsås.

                                                                                          
Recept från 

7 under 30
Ingen tid och ingen inspiration? Lugn, dessa sju enkla 

 och härligt goda middagar står på köksbordet inom 30  
minuter. Se bara till att du har en rejäl panna.  

Recepten finns även på MatHem.se där du med ett enda klick får varorna du behöver hemkörda till dörren.

matHem tipsar:  Samtliga recept 
finns även på mathem.se där du med  
ett enda klick får varorna du behöver 
hemkörda till dörren.

http://www.mathem.se/recept/cassoulet-med-bondkorv
http://www.mathem.se/recept/sprodbakad-torsk-med-citron--vitlok-och-avocadosallad
http://www.mathem.se/recept/sprodbakad-torsk-med-citron--vitlok-och-avocadosallad
http://www.mathem.se/recept/viltskav-med-messmor-och-kantareller
http://www.mathem.se/recept/viltskav-med-messmor-och-kantareller
http://www.mathem.se/recept/indiska-lammfarsbiffar
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cassoulet med Bondkorv sprödBakad torsk med citron,  
vitlök ocH avokadosallad

viltskav med messmör  
ocH kantareller

indiska lammFärsBiFFar
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söndag
Vitello Tonnato
4 personer

6 hg Fläskfile
2 msk Olivolja
2 st klyftor Vitlök
1 st Citron
0.3 st krukor Rosmarin färsk
30 g Rucolasallat
1 krm Finsalt
1 krm svartpeppar

1. Putsa fläskfilén fri från senor och 
hinnor. Krydda med olivolja, vitlök, 
citronskal, rosmarin, salt och pep-
par. Bryn i stekpanna runt om tills 
den fått fin färg. Stek klart i ugn på 
100°C till 62°C innertemperatur. 
Det tar ca 25 minuter. Köttet ska 
vara lätt rosa men köttsaften ska 
vara klar. Låt svalna.

Tonfisksås:
2 hg tonfisk i olja
1 st klyftor Vitlök 
1 st Ägg-gulor
1 hg Kapris, hel
0.3 st krukor Basilika (färsk)
0.3 st krukor Persilja blad
3 msk Citronjuice 
1 dl Olivolja
1 krm Finsalt
1 krm svartpeppar

1. Häll av oljan från tonfisken.  
2. Mixa samtliga ingredienser 
utom ruccolan till en slät sås med 
en mixerstav eller i en hushållsas-
sistent. Smaka eventuellt av med 
lite salt och peppar. 
3. Skiva köttet tunt och servera 
med rikligt av den kalla tonfisksås-
en. Garnera med ruccolabladen.
                                                                                                                                          
Receptet kommer från

Fredag
Pappardelle med sal-
siccia, vitt vin och tomat
4 portioner

500 g pappardelle
500 g salsicciakorv
2 msk olivolja
2 vitlöksklyftor, skalade och 
tunt skivade
½ röd chili, hackad
2 tomater, tärnade
2 dl vitt vin
1 kruka persilja, hackad
salt och svartpeppar
rikligt med färskriven parme-
sanost

1. Koka pastan enligt anvisningar 
på paketet. 

2. Ta bort skinnet från korvarna 
och mosa färsen. Bryn färsen på 
hög värme i olja några minuter i en 
stekpanna. Tillsätt vitlök och chili 
och bryn ytterligare någon minut. 

3. Häll i tomater och vin och 
koka ihop ca 5 minuter. 

4. Blanda med den nykokta 
pastan och vänd ner persilja. 
Smaka av med salt och peppar. 
Strö på rikligt med parmesan. 
                                                                                                                                          
Recept från Markus Aujalays 
”Måndag-torsdag” (Natur & 
Kultur)

Lördag
Wraps med chilifräst  
kyckling och rödgrön 
salsa
4 personer

600 g kycklingfilé
saften av 1 lime
2 vitlöksklyftor, hackade
1/2 gul + 1/2 röd chili, urkär-
nad och finhackad
1-2 msk smör eller rapsolja
1 dl stark hönsbuljong

Salsa:
2 avokado, hackade
2 tomater, hackade
1 rödlök, finhackad
2 msk hackad färsk koriander 
el basilika
saft av 1 lime

2 msk rapsolja
salt, peppar

Servering:
8 stora tortillas, god sallad

1. Strimla kycklingen, marinera i 
limesaft en stund. 

2. Blanda under tiden salsan, 
smaka av med salt och peppar.

3. Stek de avrunna kyckling-
bitarna helt igenom i fettet med 
vitlök och chili. 

4. Lägg upp på varmt fat, koka 
ur pannan med buljongen och häll 
över köttet. Värm tortillas, fyll med 
kyckling, salsa och sallad, vik ihop 
och njut!
                                                                                                                                          
Recept från Håkan Larssons 
”Fredagkväll med mat och vin” 
(Bonnier)

skaldJurspanna méli-mélo

Wraps med cHiliFräst  
kyckling ocH rödgrön salsa

pappardelle med salsiccia,  
vitt vin ocH tomat

7 under 30

Receptet finns även på MatHem.se där du med ett enda klick 
får varorna du behöver hemkörda till dörren.

http://www.mathem.se/recept/vitello-tonnato-pa-flaskfile
http://www.mathem.se/recept/pappardelle-med-salsiccia--vitt-vin-och-tomat
http://www.mathem.se/recept/pappardelle-med-salsiccia--vitt-vin-och-tomat


Hässelby Slott
www.hasselbyslott.se

1 295 kronor per person i enkelrum 
med helpension.Musikquiz och kul 
med bubbel.*)

Rosersbergs Slottshotell
www.rosersbergsslott.se 

1 695 kronor per person i enkelrum 
med helpension. En spöklik mörker-
vandring på slottet med ficklampa 
och bubbel.*)

Ulfsunda Slott
www.ulfsundaslott.se

2 095 kronor per person i enkelrum 
med helpension. Mini-massagekurs i 
slottets nya Treat & Spa med bubbel.*)

*) Gruppaktiviteten kan bytas ut mot vinprovning med sommelier. Vinkostnad tillkommer.
*) Gruppaktiviteten erbjuds endast grupper över 15 personer i mån av tillgång och kan ersättas av annan aktivitet.
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Specialerbjudande för dig som vill samla ihop personal, kunder eller återförsäljare till 
Grand Finale i december eller Rivstart inför det nya året i januari–februari. Våra slott 
erbjuder unika miljöer för möten. Spännande kontraster mellan det anrika och det 
moderna skärper alla sinnen. Vår utsökta mat och trevliga service ger dig lust, kraft 
och glädje. Varmt välkomna!

Boka nu på 08–445 51 55. Uppge bokningskod ”Vinterlyx”.
Erbjudandet gäller endast nybokningar av möten som genomförs 1/12 – 28/2 och 
måste bokas senast 20 december 2010. Erbjudandet gäller i mån av plats och kan 
inte kombineras med andra erbjudanden.

Tre slott. 
Tre konferenserbjudanden. 
Vinterlyx.



48                    www.mathem.se48                  

– pastaproducent i över 
200 år

D en italienska pastatraditionen sägs ha startats i den 
lilla orten Gragnano som ligger söder om Napoli. Det 
var även här Garofalo grundades 1789, pastan som 
snabbt blev välkänd tack vare dess goda smak och 

höga kvalitet. I början av 1900-talet var bröderna Lucio och Alfonsos 
pasta så populär att man blev tvungna att öppna ytterligare en pas-
tafabrik, och kort därpå bestämde man sig för att dela upp bolaget. 
Bröderna startade således varsina bolag och Lucios nya varumärke 
– Garofalo Santa Lucia kom att bli berömt över hela världen. Pastan 
fann snabbt sin väg till Afrika då Lucios somaliska hushållerska 
börjat exportera pastan till Somalia och dess grannländer.

Staden Gragnano har fått sitt namn från det italienska ordet för 
vete – grano. Läget för staden är optimalt för pastaproduktion då 
den ligger mellan Golfo di Napoli och Valle di Mulini – vinden från 
dalgångarna som blåser ner från de höga bergen, i kombination 

med den friska luften som kommer in från Medelhavet gör att det är 
utmärkt att torka pasta här. I över 200 år har pastamästarna i Grag-
nano tillverka pasta av högkvalitativt durumvete blandat med friskt 
källvatten. Det är det som ger pastan dess karakteristiska smak.

Formandet av pastan sker på det traditionella sättet i Gragnano, 
med verktyg av brons – det ger pastan en grövre yta som gör att 
pastan kan ta upp mer smak från såsen.
I Sverige säljs fler än 23 olika sorters Garofalopasta och det råder 
ingen tvekan om att Garofalos pasta är en favorit för många familjer. 
Garofalos pasta kommer fortsätta tillfredsställa  
pastakonnässörer världen över lång tid framöver.
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Pasta Mezze Maniche med 

salsiccia och broccoli
4-6 personer

500 g Garofalo mezze maniche Rigate

150 g färsk salsiccia eller chorizo
600 g broccoli
4 msk Filippo Berio extra Vergin olivolja 

10 cl vitt vin 
2 st vitlöksklyftor
1 tsk sambal olek
salt 
Pecorino ost

Ansa och skölj broccolin, skär av buketterna.

Värm oljan i en stekpanna och låt de skalade 

och krossade vitlöksklyftorna fräsa tillsam-

mans med sambal oelek. Ta bort vitlöken när 

den tagit färg och lägg salsiccians finfördelade 

inkråm i pannan. Låt det steka under någon 

minut, finfördela det ytterligare under tiden 

med en gaffel. Tillsätt sedan vinet, låt det koka 

in och tillsätt då en slev av kokvattnet från 

pastan. Salta lite och låt det ta smak under 

någon minut.
Lägg pastan i rikligt med kokande saltat vat-

ten. Tillsätt broccolin när 4 minuter av koktiden 

har gått och låt pastan rinna av när den är al 

dente. Häll ner pastan i pannan med korvink-

råmet och låt det fräsa tillsammans under 

någon minut. Serveras mycket varm. Om man 

vill kan man tillsätta riven ost tex. Pecorino.

Recepten finns även på MatHem.se där du med ett enda klick får varorna du behöver hemkörda till dörren.
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Pappardelle med champinjoner 
och Parmaskinka 
4-6 personer

500 g Garofalo Pappardelle
500 g skivade färska champinjoner 
eller blandad svamp
8 skivor Parmaskinka
½ glas vitt vin 
6 msk Filippo Berio extra Vergin olivolja
2 st vitlöksklyftor
2 burkar passerade tomater
Finhackad persilja 
Finhackad färsk rosmarin, salt 

Skala vitlöksklyftan och krossa den lätt med 
knivbladet. Lägg i stekpannan med 6 msk olivol-
ja och bryn på låg värme. När den är gyllenbrun 
tar du bort vitlöken och lägger i rosmarin och 
strimlad Parmaskinka. Fräs i 1 minut på högre 
värme och lägg i champinjoner, persilja samt 
häll i vitt vin och koka bort alkoholen. Till sist 
lägg i passerade tomater, salta och koka lång-
samt i 20 minuter. 

Koka Pappardelle enligt beskrivning. Sila 
pastan och behåll lite vatten. Blanda med sås 
och riven Parmigiano Reggiano DOP  
och servera.

Recepten finns även på MatHem.se där du med ett enda klick får varorna du behöver hemkörda till dörren.



Likadant kök som grannarna? 
Skulle inte tro det.
Skillnaden mellan olika kökstillverkare ligger fram förallt  
i snickerierna, dvs skåp, luckor, fronter, täcksidor med 
mera. Många Stockholmare investerar idag miljoner i  
ny bostad men väljer ändå ett billigt standardkök, trots 
kompromissande med såväl smak som praktiska 
lösningar. Och det för att spara ca 70 kr* per månad.

Om vi ritar och bygger ditt kök är det rummets förut-
sättningar och dina önskemål som styr – inte produk-
tionslinan. Färg, höjd, djup, bredd – allt sker enligt dina 
önskemål. Stilren modern design och annorlunda 
lösningar får du på köpet. Köket tillverkas i Stockholm. 
Besök vår utställning och bilda dig din egen uppfattning 
om det är värt en extra slant. Välkommen!

* Extra nettoräntekostnad per månad vid en ränta på 3 % för snickerierna  
till ett normalstort kök från oss jämfört med ett från det gigantiska små-
ländska möbelvaruhuset.

UPPLANDSGATAN 19 A VID TEGNÉRLUNDEN  INFO@NEWKITCHEN.SE  WWW.NEWKITCHEN.SE  TEL. 08-33 34 40

MÅNDAG, TISDAG, TORSDAG 11.00 – 18.00  
ONSDAG 11.00 – 20.00  
FREDAG 11.00 – 16.00 
LÖRDAG 11.00 – 15.00

95

4 
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Lumaconi a la Piemontese
– Lumaconi rigati med kalv  
och sparris
4 personer

1 knippa sparris
100 g smör
500 g Garofalo Lumaconi rigati
150 g malet kalvkött
200 g vällagrad ost 
1 liten gul lök
1 glas vitt vin
1 dl grädde
salt, peppar

Hacka sparristopparna. Låt dem fräsa 
i smör tillsammans med den hackade 
löken. Tillsätt det vita vinet och det 
malda kalvköttet. Salta och peppra och 
häll på lite grädde. Låt blandningen koka 
försiktigt i ca 3-5 minuter.

Låt rikligt med saltat vatten koka upp i 
en stor kastrull.Lägg i pastan när vattnet 
kokar och koka den mycket al dente. 

Häll över såsen i en stor stekpanna. 
Tillsätt den väl avrunna pastan. Värm 

på spisen och rör om tills dess att pastan 
har rätt tuggmotstånd.

Skiva osten och bred ut den ovanpå 
anrättningen, sätt in i en mycket varm 
ugn tills osten smält och servera.

Recepten finns även på MatHem.se där du med ett enda klick får varorna du behöver hemkörda till dörren.



Ursprunglig
Urtjeck 
Uröl
Urquell
Urpilsner

 

Alkohol är beroendeframkallande.

URSPRUNG: 1842 lyckades bryggmästaren Josef Groll i Pilsen 
brygga världens första ljusa, underjästa och gyllene öl. Idag är 
över 90 % av all världens öl ljus och underjäst. Josef kallade sin 
skapelse för Pilsner Urquell – urpilsnern, från urkällan i Pilsen.
Alkoholhalt 4,4 %

”Står helt i en 
klass för sig”
Arne Höök, Aftonbladet
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54                    www.mathem.seIt’s a BIG world                   Boka Australien/Nya Zeeland, Söderhavet eller Jorden Runt hos oss!                 BIG Travel - less money   

Spara tusenlappar!                 Boka våren/sommaren 2011 nu!     

0% ränta
Delbetala din resa räntefritt

 i upp till 12 månader
Gäller alla resor, 

även charter.Teleöppet var: 8-19, lör & sön: 10-18
28 butiker i Sverige

Köpenhamn tel. 70 10 80 30
 Oslo tel. 22 33 34 00

Boka på bigtravel.se eller 
Ring för närmsta butik 

0771-10 20 20

Här finns vi i Sverige: Borlänge • Borås • Eskilstuna
Göteborg C • Frölunda • Mölndal • Halmstad • Helsingborg
Jönköping • Kalmar • Karlshamn • Karlskrona • Karlstad
Kristianstad • Landskrona  • Linköping • Lund • Malmö
Norrköping • Ronneby • Stockholm • Uppsala • Varberg
Västerås  •  Växjö  •  Ystad  •  Örebro  •  Östersund

Danmark:  Köpenhamn     Norge:  Oslo

BARN FLYGER 

GRATIS

Missa inte din chans att ta del av SAS paketpris-
kampanj till Asien/Australien. Barn 2-11 som
reser tillsammans med föräldrar eller annan vuxen
betalar endast skatter & bränsletillägg! Vuxna
betalar ordinariepriser.

BOKA SENAST
30 NOV 2010!

Säljperiod: tom 30 nov 2010. Resperiod: 01 
Maj 2011 – 09 Juni 2011, resan måste vara 
avslutad 21 juni 2011 . Bokas hos BIG Trave!

12 dagar fr. 33 240:-                            2/2 2011

SYDAFRIKAS HÖJDPUNKTER

10 dagar fr. 32 045:-                                                                                             10/3 2011

TANZANIASAFARI

14 dagar fr. 21 635:-                                                                                    25/1, 1/3 2011

RUNDRESA MED SOL & BAD PÅ BALI

15 dagar fr. 35 280:-         11/3 2011

BRASILIEN RUNT

15 dagar fr. 31 085:-           20/2, 20/3 2011

KENYASAFARI

Rundresor med svensk guide
Holidays

Rundresor och kryssningar
Holidays

Kryssning med svensk värdinna
Holidays

För � er rundresor med
 svensktalande guide 
inklusive detaljerade 

program besök 
www.bigtravel.se

 eller ring din närmsta 
BIG Travel butik. 

KUBAS PÄRLOR

15 dagar fr. 29 500:-                                                                                              3/2 2011

BOKA TRYGGT
HOS BIG TRAVEL
Genom att boka fl yg tillsammans med hotell, 
hyrbil, kryssning, rundresa, omfattas du av den 
trygghet den svenska paketreselagen ger. Du 
kan besöka vår hemsida på www.bigtravel.se 
eller besöka/ringa någon av våra duktiga rese-
säljare som mer än gärna hjälper dig med din resa!

Vi har specialpriser på hotell 
& fl yg till världens alla hörn!

Lågpris� yg
till hela världen

Även businessklass & 1:a klass. Från priser inkl skatter.

New York
Florida
Canada
Californien
Sydafrika
Shanghai
Damaskus
Dubai
Malaysia

4 155
4 720
5 595
5 295
6 305
3 835
2 355
2 395
6 755

Thailand
Västindien
Vietnam
Bali
Australien
Mauritius
Manila
N. Zeeland
New Delhi

4 455
5 515
6 755
7 055
9 795
9 150
6 295

11 295
4 215

Specialpriser med SAS till hela Europa
Ring eller boka på www.bigtravel.se

Inklusive helpension
 & underhållning ombord!

Freestyle
kryssningar

VÄSTRA KARIBIEN  8 dagar fr. 3 890:-
New Orleans - Costa Maya - Belize City - Roatá - Cozumel - 
New Orleans

ÖSTRA & VÄSTRA KARIBIEN
15 dagar fr. 8 480:-
Port Canaveral - Nassau - San Juan - St. Thomas - Great Stirrup 
Cay (NCL private Island) - Port Canaveral - Cozumel - George 
Town - Ocho Rios - Great Stirrup Cay (NCL private Island) - Port 

Canaveral

NEW YORK & ÖSTRA KARIBIEN
11 dagar fr. 6 390:-
New York - San Juan - St Thomas - St John’s - Philipsburg - 
Tortola - New York

MEDELHAVET 8 dagar fr. 5 990:-
Barcelona - Monte Carlo - Florens/Pisa - Rom - Neapel - Mal-
lorca - Barcelona.

MEDELHAVET 8 dagar fr. 6 290:-
Venedig - Dubrovnik - Aten - Izmir - Split - Venedig

HAWAII ÖARNA 8 dagar fr. 8490:-
Honolulu - Kahului - Hilo - Kona - Nawiliwili - Nawiliwili - 
Honolulu

PANAMA KANALEN
15 dagar fr. 10 990:-
Los Angeles - Cabo San Lucas - Acapulco - Huatulco - Puerto 
Quetzal - Puntarenas - Cartagena - Miami (Kryssningen � nns 

även från Miami till Los Angeles.)

VÄSTINDIEN 8 dagar fr. 4 490:-
Miami - Roatán - Belize City - Costa Maya - Key West - Miami

VÄSTINDIEN 8 dagar fr. 4 790:-
Miami - Dominican Republic - St. Thomas - Tortola - Great 
Stirrup Cay (NCL private Island) - Miami

TRANSATLANTIC 16 dagar fr. 9 990:-
Miami – Ponta Delgada – Barcelona – Marseille – Palma - 
Barcelona

TRANSATLANTIC 16 dagar fr. 5 490:-
Köpenhamn - Amsterdam - Bryssel - Lissabon - Ponta Del-
gada - Orlando.

För � er kryssningar kontakta 
din kryssningsspecialist BIG 
Travel. Vi bokar även hotell, 
hyrbil etc om du skulle vilja 
förlänga din resa.

FÅTAL
PLATSER KVAR!
BOKA SENAST

29/11
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1 Handla med sökord.
skriv in varan du söker, 

exempelvis ”mellanmjölk”, 
och du får ett urval av varor 
som passar sökordet.

2 Handla i kategorier. 
här ser du hela vårt breda 

sortiment uppdelat i logiska 
kategorier.

3 När inspirationen tryter 
eller tiden inte räcker 

till kan du handla våra olika 
matabbonemang. självklart 
kan du komplettera ditt 
matabbonemang med andra 
varor som du behöver, till 
exempel frukostmat eller 
hygienprodukter.

4 Handla direkt, vår unika 
sökfunktion.

skriv in hela din inköpslista 
här och få ett urval av allt du 
söker på en gång.

5 Leta bland veckans tips 
eller alla våra andra 

recept. med ett klick hamnar 
alla ingredienser du behöver 
för att laga måltiden i din 
varukorg.

Du kan även lägga upp dina 
egna favoritrecept och handla 
utifrån dessa.

6 Förvirrande många möj-
ligheter? skulle du be-

höva en liten påminnelse om 
alla smarta sätt att handla på, 
finns den här lilla lathun- den 
alltid till hands i sidfoten!

7 När du är färdig så 
glöm inte att spara din 

inköpslista så går det fortare 
nästa gång du handlar!

På MatHem.se ser vi till att du får handplockade varor direkt hem till  
dörren, så att du får mer tid över till annat. I vår nätbutik finns över 10 000  
dagligvaror som du kan handla på flera olika sätt:

55  www.mathem.se

MatHem.se - så funkar det

så funkar mathem

http://www.mathem.se/varor/mellanmjolk
http://www.mathem.se/snabbkop
http://www.mathem.se/om-oss/leveranstider
http://www.mathem.se/om-oss/leveranstider
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04:12
MatHems 
morgonpiggaste? Redan 
klockan 4 är Madde på 
plats för att skriva ut 
alla beställningar som 
kommit in under natten 
och göra i ordning 
plockunderlag till 
plockarna. 
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- så funkar 
Vad händer efter att du mailat din beställning till MatHem? Vi bestämde oss för 

att ta reda på det. Häng med på en intensiv dag bakom kulisserna i Sickla!

11:58
Första bilen åker 
iväg! Varje kunds 
order förvaras i 
separata lådor hela 
vägen fram till 
dörren.

    18:05
Efterlängtat! Sent igår kväll mailade 
familjen Lindberg på Lilla Essingen sin 
beställning. Nu  bärs den hela vägen  

fram till dörren. Omtanke!   

10:46
David sorterar beställ-
ningarna i kyl- och frys-
lådor och bär sedan ut 
backarna i rätt ordning 

till MatHems bilar. Med 
sammanlagt 15 bilar är det 

mycket att hålla reda på.

07:33
"Är det här äpplet fint?" Maddzan ingår 
i MatHems team av kräsna och flinka 
plockare. Som svarta blixtar susar de runt 
bland hyllor och diskar. 



www.vinkylen.se 
tel 070-77 91 849 info@vinkylen.se Båstad

Vinkylen.se
Vinkylar för 12 – 105 fl askor. Kvalitetsprodukter och bra priser.

3995:-
Ord. pris 4495:-

4995:-
Ord. pris 5495:-

7995:-
Ord. pris 8495:-

9995:-
Ord. pris 10495:-

Finns i fl era storlekar och utförande. Besök vår hemsida för att se vårt sortiment.
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Golfdrottningen som blev kokboksförfattare 
om paradrätter, saknaden efter falukorv  

och kanelbullar med salt.

Annika  
sörenstam

sista tuggan

Har du några fördelar av att 
vara golfproffs när du ställer dig 
i köket?

– Mat och golf har mer ge-
mensamt än vad man kan tro. 
Båda kräver fantasi, övning, 
tålamod och ett mål. Så mentalt 
tror jag att min golfbakgrund 
är en fördel i köket. Jag hetsar 
inte upp mig när det går fel. 
Däremot är jag inte säker på att 
min sving gör mig duktigare på 
att röra i grytor. 

Hur mycket tid spenderar 
familjen sörenstam & mcgee 
på att laga en vanlig vardags-
middag?

– 45 minuter kanske. Jag ser 
alltid till att vi äter en ordentlig 
middag, gärna kycklingrätter 
med ris och sallad eller lax med 
potatis. Middagen är något 
min man och jag alltid ser fram 
emot, det är en helig stund 
när vi sitter ner och pratar om 
dagen.

Händer det att det smyger in 
halvfabrikat eller mikromat?

– Bara någon enstaka gång. 
Jag använder ångkokaren 
betydligt oftare än mikron. 
Det blir så fräscht när man 
ångkokar grönsaker och bönor. 
Dessutom går det nästan lika 
fort som att mikrovärma.

är du typen som storhandlar 
och planerar hela veckans meny 
i förväg, eller småhandlar du och 
improviserar medan du går runt 
i butiken?

– Både och. Det händer att jag 
åker iväg till stormarknaden 
och handlar allt för en vecka. 
Men 

det finns inget härligare än att 
gå runt i en delikatessbutik och 
låta sig inspireras av vad som 
finns i diskarna.
det är inte ofta som golfproffs 
blir kokboksförfattare. Hur fick 
du idén till att göra ”mat, minnen 
och golf”? 

– Jag och mitt bokförlag 
har pratat om det i många år. 
Problemet var bara att jag aldrig 
hade tid medan jag fortfarande 
spelade. Men när jag la av med 
golfen och inledde en ny fas i 
livet föll bitarna på plats och 
det kändes helt rätt att ge ut en 
kokbok.  

vad äter golfare? Finns det 
någon typisk golfmat? 

– Jag skulle nog säga att 
golfare är finsmakare. Vi upp-
skattar god mat, fina viner och 
provar gärna nya restauranger 
när vi reser runt i världen. 
Och vi äter hellre nyttigt än 
snabbmat. 

saknar du något speciellt från 
sverige som inte finns i usa?

– Ja, allt sånt jag växte upp 
med. Nyponsoppa, fil, falukorv, 
pyttipanna och dagens rätt på 
golfklubbarna. Men nu har Ikea 
öppnat här i närheten och det 
är helt fantastiskt. Där handlar 
jag mycket mer mat än möbler.

 tre favoritredskap i köket?
– Min älskade skärbräda, en 

väldigt tunn stekspade som 

kommer under allting och  
köksmaskinen. 

vilken är din mest efterfrå-
gade maträtt i bekantskaps-
kretsen?

– Det är två stycken: en 
laxrätt med gräddsås, persilja 
och vitt vin som känns väldigt 
lyxig men är otroligt lätt att 
göra. Och så min kyckling i ler-
gryta med citron och oregano. 
Den tar lite tid, men sköter sig 
helt själv. Förut brukade jag gå 
ut och träna medan den stod i 
ugnen.

och om din man får bestäm-
ma, vad ska du helst laga då?

– Förutom kycklingen i 
lergrytan vill han gärna ha min 
grillade fläskfilé med teriyakisås.

din största matkatastrof 
någonsin?

– Det är så många… Jag minns 
en stenhård äppelpaj som ald-
rig jäste, en konstig pastarätt 
med melon och kanelbullarna 
där jag råkade ta salt i stället för 
socker. Min väninna som åt en 
av de där bullarna nästan dog 
av skratt när hon fick höra att 
jag skulle ge ut en kokbok.

ditt stoltaste ögonblick i 
köket?

– Oj, vad svårt. Jag får alltid 
mycket uppskattning när jag 
bjuder våra vänner på trerät-
tersmiddagar, men det beror 
mest på att ingen annan här i 
Florida lagar mat. Man träffas 
alltid på restaurang. Men efter 
att ha rest runt i 16 år och levt 
på restaurangmat är jag själv 
väldigt trött på det.

nu har du lanserat ditt eget 
vin och gett ut en kokbok. vad 
är nästa steg, en egen krog?

– Vi får se… Det har alltid 
varit min dröm att öppna en 
egen krog, men jag kan inte 
säga så mycket mer än att det 
finns vissa planer.  

Mat och golf har  
mer gemensamt än  
vad man kan tro, hävdar 
Annika Sörenstam
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CordonBleu_stilleben kött.indd   1 10-11-09   11.57.21



Alkohol är  
beroendeframkallande.

210x280_flyg_v22.indd   1 10-06-04   16.17.52


