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Kött med  
gott samvete
Vad exakt innebär när-
odlat och är ekologiskt 
alltid bättre? Vi reder ut 
bland termerna.

Sveriges bästa  
 matbutik

en salig blandning
Renée Voltaire om vardagsliv, 
matpassion och konsten att 
inte stressa.

En tidning från Mathem.se - matbutiken på nätet som förenklar din vardag

Björn Ferrys
vinnardiet

sidan 45

4 varianter På 

spagetti &  
köttfärssås

Massor  

av recept för 

en godare  
vardag

Just nu 15 %  

rabatt på alla  

Renée Voltaire-

produkter

 Just nu 300 kr  
rabatt på alla  
matkassar.
  Från 290 kr. 



Deutz Blanc de Blancs
Art nr 90161
599 kronor

Cuvée William Deutz
Art nr 7492
995 kronor

Cuvée William Deutz Rosé
Art nr 96528-01
1396 kronor

Amour de Deutz
2002
Art nr 90284
1595 kronor

Ny årgång,
lanseras den 
14 februari

Alkoholhalt 12%

Deutz Brut Rosé
Endast restaurang

Deutz Brut Rosé
halvflaska kommer 
att lanseras 15 juni,
pris 239 kr

Deutz Brut Vintage
Endast restaurang

Deutz Brut Classic
Art nr 7487
Helflaska 328 kr
Halvflaska 199 kr

Nu även i 
halvflaska

Deutz Brut Rosé 
Vintage 2006
Art nr 90282
499 kr

Lanseras den 
14 februari

Alkohol är beroendeframkallande.

våra nyheter på systembolaget

www.swedishbrand.se
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Kortaste vägen från hage till mage

På SIA Glass är vi övertygade om att den godaste (och enda) gräddglassen är den som görs på äkta färsk 
grädde – inte smörolja, gräddarom eller något annat märkligt. ”Ju färskare grädde desto bättre” är vår devis. 
Därför försöker vi i möjligaste mån använda närproducerade råvaror och undviker alla onödiga transporter 
som smutsar ner miljön. På så sätt bidrar vi till att hålla hagarna runt vårt glassmejeri i Slöinge lika 
gröna och fina som de är idag. De hagar där produktionen av vår viktigaste råvara just nu är i full gång.

Läs mer om Sveriges godaste och grönaste gräddglass på www.siaglass.se
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munsbitar
10  BJöRn FeRRys HeMligHet
skidskyttekungen avslöjar dieten som 
gav honom ett Os-guld.

14  Bästa dVd-BoxaRna
Boxarna som räddar tiden du sparar 
genom att handla på mathem.

16  skånska sMakeR
en snabbintroduktion till den svenska 
söderns kryddor och specialiteter.

20  onödiga kökspRylaR
Vi letade i köksskåpens mörkaste  
hörn och hittade många konstigheter. 

reportage
22  HäRliga BaRcelona
häng med på en smakrik helg i  
Kataloniens huvudstad.

28  kött Med saMVete
Vad exakt innebär närodlat och är 
ekologiskt alltid ett bättre val?

32  Rå soM Renée
Vi träffade matkreatören och VD:n 
Renée Voltaire.

58  sista tuggan
Ingvar Oldsberg förklarar likheten  
mellan tjurtestiklar och makaroner.

recept
26  sMaRRiga tapas
Dröm dig till Barcelona med våra  
enkla tapasrecept.

36  en salig Blandning
I Renée Voltaires värld gör man som 
man vill och blandar recept efter humör.

40  spagetti ocH kött-
FäRssås på FyRa sätt
Vi bjuder på fyra nya varianter av  
vardagsklassikern. 

45  Middag Med stJäRnoRna
Plats på scenen för stjärnornas snabbaste 
och godaste vardagsmiddagar.
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Kött med  
gott samvete
300 kr rabatt på Skebo 
Kötts ekologiska och 
närodlade köttlådor.  
4 eller 7 kg kött, färs och 
korv 490 kr resp. 990 kr. 

Sveriges bästa  
 matbutik

en salig blandning
Renée Voltaire om vardagsliv, 
matpassion och konsten att 
inte stressa.

En tidning från Mathem.se - matbutiken på nätet som förenklar din vardag

Björn Ferrys
vinnardiet

4 varianter På 

spagetti &  
köttfärssås

Massor  

av recept för 

en godare  
vardag

Just nu 15 %  

rabatt på alla  

Renée Voltaire-

produkter

 Just nu 300 kr  
rabatt på alla  
matkassar.
  Från 290 kr. 

Ansvarig utgivare 
hugo Rehnberg 

hugo.rehnberg@aperfectguide.se

Chefredaktör
Jan ekholm

jan.ekholm@aperfectguide.se

Art Director
Johan holm

johan.holm@aperfectguide.se

 MatHem
VD

tomas Kull
tomas@mathem.se

Marknadsansvarig
Karolin Kull

karolin@mathem.se

Annonser
Rafael holm

073-400 55 11

Fredrik Lindberg
076-117 37 09

Jonas Löhr
070-858 99 43
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Bring Citymail
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vi  är sveriges 
bästa matbutik

Jag vill börja med att tacka för all den fina respons vi fick av er läsare efter 
det första numret av mathems magasin. Det har sporrat oss att göra en 
ännu bättre tidning, fylld av inspirerande och tidsbesparande recept, prak-
tiska tips och artiklar att luta sig tillbaka med en stund.

till årets första nummer har vi bland annat träffat matkreatören och VD:n 
Renée Voltaire, ätit tapas i Barcelona och bett några av sveriges största 
stjärnor att dela med sig av sina bästa vardags-middagsrecept. Och så 
bjuder vi på fyra nya varianter av vardagsklassikern nummer ett – spaghetti 
och köttfärssås.

Jag vill också passa på att dela med mig av allt roligt som hänt på mathem 
sedan sist. extra stolta är vi över att Internetworld har utnämnt oss till 
sveriges bästa matbutik och sveriges sjätte bästa sajt alla kategorier, långt 
före bland annat aftonbladet och Ikea. ett fantastiskt bevis på att vårt hårda 
arbete gett resultat och att vi lyckats med vårt mål att skapa en hemtrevlig 
sajt med många  unika funktioner.

Och vi fortsätter att presentera fler unika funktioner: man skulle kunna 
säga att en personlig dröm gick i upplevelse när vi nyligen lanserade vår 
egen app där man som kund enkelt scannar varorna i hemmet och får dem 
lagda i varukorgen. Läs mer om mathem-appen på sidan 56.

sist men inte minst har vi genomfört en stor kundundersökning. Jag vill 
inte låta skrytsam, men resultatet var faktiskt enastående. Vi vill förstås bli 
ännu bättre, så fortsätt att höra av er 
med önskemål, tips och synpunkter. 

Så vad blir det till middag ikväll? Jag 
står i valet och kvalet mellan adam 
alsings asiatiska nudelsoppa (sid 45) 
och Renée Voltaires nötpanerade fisk-
pinnar (sid 37). Vad väljer ni?   

trevlig läsning!

      tomas Kull                        
                         VD  
 

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.

tomas favoritrecept på mathem.se

Halstrad lax med 
örtagårdssås

Fisksoppa med  
aioli

Biff Rydberg

http://www.mathem.se/recept
http://www.mathem.se/recept/halstrad-lax-med-ortagardssas
http://www.mathem.se/recept/halstrad-lax-med-ortagardssas
http://www.mathem.se/recept/fisksoppa-med-aioli
http://www.mathem.se/recept/fisksoppa-med-aioli
http://www.mathem.se/recept/biff-rydberg
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HELENALJUNGGREN.COM
Helena Ljunggren från Borås bjuder inte 
bara på läckra recept, hon är dessutom 
en duktig fotograf vilket gör hennes blogg 
ännu mer inspirerande. Bra och lättöver-
skådligt register som visar att dessert-
recepten är betydligt fler än middags-
recepten. Sådant uppskattar vi! 

PAINDEMARTIN.BLOGSPOT.COM
Formgivaren och brödfanatikern Martin 
Johansson, som nyligen gav ut boken ”En-
klare bröd”, skriver inte helt oväntat om 
bröd på sin blogg. Och då helst avancerade 
surdegsvarianter. Härligt initierat och en 
smula nördigt. Med all rätt en av de mest 
lästa matbloggarna just nu. 

GOURMETMORSAN.BLOGSPOT.COM
Gourmetmorsan Madeleine hävdar att 
matlagningen blir så mycket roligare om 
hon slipper tänka på disken och röran i 
köket. Det överlåter hon därför till sin 
sambo. Och tur är väl det, för annars skulle 
vi kanske inte få ta del av hennes recept. 
Vi blir genast sugna på falsk moussaka och 
frozen caipirinha cheesecake.

SajtSeeing
snart är matbloggarna lika många 
som modebloggarna. Vi har hittat tre 
matentusiaster som gör livet i köket 
både roligare och lättare. 

Vi bad stjärnkocken Niklas ekstedt  
att lista sveriges bästa ställen.

bästa budgetkrogen
– hötorgshallen i stockholm har stans bästa utbud av 
budgetkäk. min favorit är Bosphorus (bosphorus.se) som har 
mängder av mezerätter och röror som serveras i pitabröd. 
Gott och mättande.

bästa Finkrogen
– Då blir det skånskt, nämligen Vendel (Adelgatan 13, 
vendelrestauranger.se) i malmö. De har en fantastisk när-
varo i råvarorna och tar till vara på det bästa från skånes 
landsbygd. På våren är grödorna ljuvliga.

bästa kaFFet
– Lisa elmqvist (Östermalmshallen, lisaelmqvist.se) slår 
stans alla italienska kaffebarer på fingrarna. helt enkelt 
perfekt kaffe.

bästa baren
– Det kanske känns förutsägbart, men jag 
måste säga Gondolen (Stadsgårds-
hamnen 6, eriks.se). Dit tar jag alltid 
kompisar från utlandet. Utsikten 
slår det mesta och drinkarna 
håller hög klass.

Mat-Niklas 
 favoriter

munsbitar

Chips från ugnen
Du har väl inte missat OLw:s ugnsbakade chips? I 

stället för att friteras har chipsen knådats, kavlats 

och slutligen ugnsbakats. Resultatet är läckert 

spröda chips med en fetthalt på bara 7,5%. 

19,90 kr från mathem.se

energirika mellanmål behövs alltid och Renée 
Voltaires Berry Boost är ett sådant. mixen av 
russin, vilda blåbär och granatäpplebitar är  
försvinnande god. 35 kr från mathem.se

Energiladdat
fruktpaket

Brödfanatikern 
Martin Johansson 
bloggar inte helt 
oväntat om bröd.
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http://www.helenaljunggren.com
http://paindemartin.blogspot.com
http://gourmetmorsan.blogspot.com
http://www.mathem.se/varor/chips/ugnsbakat-sourooni-150g-olw
http://www.mathem.se/varor/torkade-frukter/berry-boost-6x28g-renee-voltaire
http://www.mathem.se/varor/torkade-frukter/berry-boost-6x28g-renee-voltaire


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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munsbitar

nu avslöjar björn hur kosten gjorde honom till 
en bättre idrottsman och bjuder på sina favo-
ritrecept i boken ”Ferry Food – lCHF”, skriven 
i samarbete med kostrådgivaren Cathrine 
schück.

– Från början ville jag inte berätta om min kost. 
Det är ju bra om mina konkurrenter inte vet för-
delarna med att undvika kolhydrater och socker. 
men sen tänkte jag att: äh, jag har ju vunnit ett 
Os-guld, så nu kan jag bjuda på det här.
vad är jobbigast – att vinna os eller att skriva 
en kokbok?

– att vinna Os-guld är lite jobbigare. Fast bara lite.
skulle alla må bättre av att äta en lCHF-base-
rad kost?

– Ja, de flesta skulle må bättre och hålla sig 
långsiktigt friskare om de vågade äta mer fett och 
mindre kolhydrater. Det är ju faktiskt så vi har ätit 
under större delen av mänsklighetens historia. 
vem lagar maten hemma hos dig?

– Jag lagar middag tre-fyra gånger i veckan. I 
övrigt äter jag hemma hos mina föräldrar. Lunch 
blir det oftast på hotell toppen i storuman. Det 

är ett ställe jag verkligen kan rekommendera.
vilket är ditt favoritrecept i boken?

– Ugnsstekt regnbåge. Det går snabbt att laga 
och är himmelskt gott. speciellt om man har 
fångat fisken själv.

Björn Ferrys bok ”Ferry Food – LCHF” (Norstedts)  
är ute nu.

Vi scannade nätet för 
att se vad bloggarna 
skriver om MatHem

”Mathem är nog den bästa 
uppfinningen på länge. den 
fyller alla våra behov. Vi kan 
fortfarande handla de varor 
vi brukar och samtidigt få lite 
nya idéer om vi känner för 
det. Förstår ni vilken lyx det 
är att få maten levererad till 
dörren? till och med barnen 
är lyriska och vill hjälpa till 
med uppackningen.” (emvil.
wordpress.com)

”Radioreklam fastnar lätt, 
framför allt hos småkillarna. 
när jag beklagar mig över 
hur urbota tråkigt det är att 
handla mat påpekar Holger 
glatt:  ”du kan handla på 
mathem.se. så får du mer tid 
över”… Frågan är bara: vad 
ska jag göra med all tid jag 
får över?” (blogg.passagen.
se/miss.machahan)

”på temat ”var har du varit i 
hela mitt liv” blev jag härom-
dagen tipsad om MatHem… 
Hos min nya bästa kompis 
får man allt hemkört från 
affären för 85 kronor. 
Beställde igår, fick pricka 
i ett tretimmarsintervall 
som passade mig för 
att ta emot varorna, 
vilka sedan levererades 
punktligt och ordentligt av 
ett trevligt bud. detta ska 
hädanefter bliva min melodi!” 
(lifvendahl.com)

”i förra veckan lanserade 
MatHem sin nya mattidning 
Magazine MatHem som delas 
ut till hushållen i huvudsta-
den. Jag har bara bläddrat 
igenom den snabbt, men det 
verkar finnas en del matnyt-
tigt i den… och gratis är ju 
gott… ;)” (zuzibuz.blogg.se)

transistornostalgi
Vi kan inte lova att den får in  
”Upp till 13” eller ”Melodikrysset”,  
men i övrigt är nostalgiupplevelsen  
total med radion Candy Flower 
Stone från anrika Roberts Radio. 
Passar särskilt bra när man bakar  
sju sorters småkakor. 
2 495 kr från bagarenochkocken.se  

tips
Ät lök, håll dig frisk! minst  

en medelstor gul lök om dagen  
minskar risken för nio olika cancertyper 
med mellan 25 och 88 procent, enligt 
en europeisk studie. Lökens positiva 

effekt beror på dess svavelföreningar, 
vilka stimulerar leverns avgiftningsen-

zymer, och den stora mängden  
av antioxidanten quercetin.   

 Bloggat  
om matHem

Nej, det var ingen slump att Björn Ferry plockade  
hem en guldmedalj i skidskytte i fjolårets Os. Bakom 
framgången fanns en väl uttänkt strategi i form av en 
strikt LChF-diet. med andra ord: hej då pasta och  
potatis och hej protein och fett. 

Ferry avslöjar 
allt!

Superjuice
har du lovat dig själv att bli en 

hälsosammare människa under 
2011? Då är Paulúns superjuicer 

något för dig. med ”superkom-
binationer” som tranbär & aronia 

och blåbär & açai bjuder de på fina 
doser av vitaminer och mineraler. 

19,50 kr från mathem.se

Björn Ferry fångar 
helst middags-

fisken själv.

http://emvil.wordpress.com/2011/01/06/mathem-se/
http://emvil.wordpress.com/2011/01/06/mathem-se/
http://www.mathem.se/
http://blogg.passagen.se/miss.macahan/entry/9_10_mathem_se
http://blogg.passagen.se/miss.macahan/entry/9_10_mathem_se
http://www.lifvendahl.com/2010/12/lucka-17.html
http://zuzibuz.blogg.se/category/tips-tricks-20.html


FÖR MER INSPIRATION GÅ IN PÅ SANTAMARIA.SE

A MOMENT AWAY.
THAILAND.

2
port

GREEN CURRY 
SALMON 
1 påse Santa Maria 
Thai Cooking Sauce Green Curry
Matolja till stekning
300 g laxfilé i tärningar
1/2 kruka thaibasilika, färsk
1 paket Santa Maria Thai Egg Noodles

Stek laxbitarna försiktigt på båda sidor i 
en stekpanna. Tillsätt Cooking Sauce och 
låt småkoka i ca 2 minuter. Strö över thai-
basilika och servera med Egg Noodles 
eller ris.

Stekta laxkuber smaksatta med thailändsk 
grön curry och thaibasilika.

210x280_GreenCurry_Mathem_SE.indd   1 2011-02-21   17.08
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3  
kundeR om 

matHem

1. Varför handlar du på 
matHem?
2. Vad innehåller dina 
matHem-kassar?

ola örtenholm,  
43 år, nacka
1. För att spara tid. Jag får 
samma fräscha varor som 
när jag handlar i butik, till 
nästan samma pris och 
levererat hem till dörren.

2. mest basvaror, färskvaror 
och otympliga grejer. en 
gång handlade vi en vecko-
meny och provlagade. Det 
blev både billigt och gott, 
så vi kommer absolut att 
beställa färdiga matkassar i 
framtiden.

anna lena boucht,  
53 år, danderyd
1. Därför att jag vill ägna min 
dyrbara lediga tid åt annat 
än att åka till matbutiken. 
Jag beställer även mat till 
min gamla mamma. 

2. Jag handlar efter en 
veckomatsedel som jag 
gör varje onsdagskväll. 
Det är blandad mat, tunga 
grönsaker och hushålls- och 
toapapper. 

Jannica dennerby,  
stockholm
1. Det är ett enkelt och 
smidigt sätt att handla. Jag 
beställer mat från mathem 
både privat och i jobbet. tid 
är pengar, och det spar vi på 
detta vis.

2. allt möjligt faktiskt. en 
gång i veckan beställer 
jag lunch till kontoret och 
därutöver frukt, grönsaker, 
mjölk och toapapper. 

månadens
kokböcker

50 genvÄgar till 
 FettFörbrÄnning
Av Fredrik Paulún (Fitnessförlaget)

Det sägs att det inte finns några 
genvägar till ett bättre och sundare 
liv, men hälsogurun Fredrik Paulún 
hävdar motsatsen i sin nya bok – och 
med vetenskapliga belägg dessutom. 
Bara genom att dricka ett par koppar 
te om dagen ger vi vår viktminskning 
en puff i rätt riktning, hävdar han. 
eller så kan vi ”lura” kroppen med 
grapefrukt, gå ner i vikt med ett glas 
vin (ett knep som tilltalar oss!) eller 
använda kryddor som ökar förbrän-
ningen. För bra för att vara sant? 

    om mat oCH KÄrleK
  Av Tareq Taylor (ica Bokförlag)
 
tareq taylor, med ett förflutet som kritikerrosad 
krogägare i malmö, är idag mest känd som kock i 
sVt:s ”trädgårdsfredag”. I sin första bok berättar 
tareq om kärleken till mat under fyra decennier, 
och bjuder på roliga anekdoter (bland annat om 
när han köpte sill för sin första veckopeng) och 
ljuvliga recept. Våra favoriter: de arabiska fru-
koströrorna och det japanska kapitlet.

råsmart FamilJ
Av Ulrika Hoffer (Bonnier Fakta)

Lika säkert som att tomten kommer på 
julafton är vintern den årstid då det släpps 
flest kokböcker på temat ”nu ska jag starta 
ett nytt och hälsosamt liv”. ett glatt utrop-
stecken i årets flod är ”Råsmart familj”, 
där kostrådgivaren Ulrika hoffer bjuder på 
nyttiga och smarriga recept som inte ens 
familjens yngsta medlemmar kommer att 
protestera emot. I synnerhet inte choklad-
bollarna utan smör och socker och de 
saftiga kycklingburgarna.   

sJu årstider i  
maJas KöK
Av Maja Söderberg (ica Bokförlag)

I en tid när matbutikernas frukt- 
och grönsaksavdelningar ser 
likadana ut året om är det inte 
alltid lätt att veta vilka råvaror 
som är i säsong. maja söderberg 
hjälper oss på traven med sju 
årstidsanpassade klimatpyra-
mider som tar hänsyn till råva-
rornas miljö- och klimatpåver-
kan. Det låter kanske tungt och 
tråkigt, men ”sju årstider…” är 
en både inspirerande och vacker 
bok. Vi längtar redan till våren så 
att vi kan laga nässelköttbullar 
och dinkelrisotto med sparris. 

munsbitar



Upptäck den läckra limited editionserien skapad i samarbete med London College of Fashion. 
Makeupen är målande, stark men ändå lekfull i supertrendiga förpackningar. Lätta att applicera 
med tillhörande borstar för ett professionellt resultat. Det kallar vi skräddarsydd designermakeup!

thebodyshop.se
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3 Hit series  Första säsongen av ”numbers”, ”Californication” och ”dexter”. 
Perfekt för alla som inte kan bestämma sig. På ”3 hit series” samsas Dave Duchovnys odrägliga 
och sexberoende författarkaraktär i ”Californication” med michael C hall som polis med hemlig 
nattagenda i ”Dexter” och matematiska snillen mot kriminella genier i ”Numbers”. med andra 
ord: vi har svårt att komma på en bättre ursäkt för att inte kliva ur sängen en söndag. 

Boxarna  
som räddar extratiden

Vet du inte vad du ska göra med tiden du sparar genom 
 att handla på mathem? Vi har botaniserat i dvd-hyllan  

och tipsar om fem lååånga favoritboxar.

true blood  Säsong 2
Vampyrtrenden håller i sig, och det 
gör även heta ”true Blood”. säsong 2 bjuder på 
nästan nio timmar av mysterier, blod och sex i Bon 
temps. De politiska metaforerna haglar, överrask-
ningarna står som spön i backen och karaktärerna 
suger sig fast i oss (bokstavligen). Och sällan 
har väl svenska låtit så farligt som när alexander 
skarsgårds onda vikingavampyr väser något på 
modersmålet. 

modern Family  
Säsong 1

Jodå, den amerikanska sitcomen  
mår utmärkt, åtminstone att döma av  

fjolårets kritikersuccé ”modern Family”. 
Denna fejkdokumentära komediserie visar 

människor när de är som mest sårbara. här 
kretsar handlingen kring det moderna familje-
livet med allt vad det innebär av styvföräldrar 

och homoäktenskap. Vasst, skruvat och  
ibland så träffsäkert pinsamt att  

vi måste gömma ansiktet  
i närmaste soffkudde. 

mad men  Säsong 3
skarven mellan 50-tal och 60-tal har 
aldrig varit snyggare än i denna briljanta 
och prisbelönta serie från manhattans 
glassiga reklamvärld. samtidigt har 
spänningen mellan den blankpolerade 
ytan och den själsliga tomheten 
aldrig varit större. ”mad men” är 
inte de stora gesternas och hän-
delsernas serie, men det spelar 
ingen roll. efter ett par avsnitt 
är du garanterat fast.

solsidan  Säsong 1
serien som visat att vi faktiskt kan göra rolig, smart och dubbel-

bottnad komedi även i sverige. Igenkänningsfaktorn är skyhög 
och bäddade för succén. För vem har inte en Fredrik och mickan 

i sitt grannskap? men vår absoluta favorit är förstås henrik 
Dorsins Ove, toksnål som få och med en reko-falsk attityd som 

gör honom till en helt ny typ av karaktär inom svensk sitcom. 
Garanterat flest skratt per minut. 



Året är 2002. 
En världsledande whiskyproducent har bestämt 

sig för att skapa en whisky med smak av ale. 
Bryggmästaren Dougal Sharp får uppdraget att 
skapa en maltig skotsk ale. Tanken är att alen 

vid lagring på ek skall skänka karaktär för att i 
sin tur ge whiskyn smak av ale vid slutlagring på 
samma fat. Whiskyn lanseras och blir en succé.

Flera månader och litervis med bortkastat ale 
senare får Mr Sharp ett telefonsamtal som skall 
förändra allt. En chef vid destilleriet berättar 

att de anställda fyller flaskor med ölet som bara 
slängs bort. Arbetarna på golvet hade upptäckt 

det som ingen annan tänkt på
 – ölet smakade fantastiskt.

Ekfatslagrad öl som ingen annan. 

Smaknoter Original 
färg Bärnstensfärgad. doft Nyanserat fruktig, 

maltig med inslag av ek. smak Fruktig, maltig öl 
med medelstor beska, inslag av fat, vanilj, torkad 

aprikos och honung. 
Pris: 19.90 kr Art. nr: 11447

Smaknoter Rum Cask  
färg Djupt röd doft Fruktigt and kryddigt med 

inslag av kola och toner av ek. 
smak Överraskande lätt i karaktären, mjuka fruk-
ter och malt balanserat med en livlig kryddighet 

och inslag av ek.  
Pris: 21.90 kr Art. nr: 11598

www.innisandgunn.com
Distribueras av Berntson Brands AB

08-610 06 90

Alkohol kan 
skada din hälsa.
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Skånsk brännesnuda
4 personer

en riktigt vinterrätt. Pepparroten ska 
bränna till i näsan, eller snudan som 
det heter på skånska.

500 g vitkål 
2 gula lökar 
1/2 rotselleri 
2 morötter 
2 persiljerötter 
1 palsternacka 
3 potatisar
1/2 dl rapsolja 
2 vitpepparkorn 
2 kryddpepparkorn 
2 lagerblad 
500 g rimmad fläskbog 
1 l vatten 
1/2 l vitt vin 
1 dl honung 
50 g pepparrot 
1 knippe persilja
 

Ta bort ytterbladen på vitkålen och 
skär bort stjälken. Grovhacka vitkål och 
lök. Skala och ansa rotfrukterna (utom 
pepparroten). Skär dem i 2 x 2 cm stora 
tärningar.

Hetta upp rapsoljan i en stor kastrull 
på spisen. Fräs rotselleri, morötter, 
persiljerötter och palsternacka, vit- och 
kryddpeppar samt lagerblad i ca 2 
minuter.

Lägg i bogen och fyll på med vatten, 
vin och honung och låt sjuda i ca 1 
timme. Skumma av grytan då och då. 
Låt lök och potatis koka med den sista 
halvtimmen.

Skala och riv pepparroten. Grovhacka 
persiljan. Lyft upp bogen ur kastrullen 
och tärna köttet. Servera soppan i djupa 
tallrikar. Lägg lite fläsktärningar i botten 
på varje tallrik, häll på soppan och strö 
till sist över pepparrot och persilja.

tips: Om du vill ha en lite rundare smak 
på pepparroten kan du blanda ner den i 
lite crème fraiche, som sedan klickas ner 
i soppan.

till att börja med, varför en bok om skån-
ska smaker?

– Därför att det aldrig har gjorts en sådan 
bok förut. Det finns akademiska och histo-
riska böcker, men ingen som tar sig an skån-
ska mattraditioner och uppdaterar dem. Den 
skånska maten är historiskt sett väldigt grov, 
därför krävs det att man förfinar recepten 
och anpassar dem för 2000-talet. Dessutom 
är intresset för regional mat stort idag, och 
skåne har verkligen sin egen matidentitet.  
vad är typiska skånska smaker?

– Det handlar framförallt om två kryddor: 
kummin och kryddpeppar. Även sötsurt är 
väldigt skånskt. Och då menar jag inte kine-
siskt sötsurt utan ättika och socker. Råvaror 
man ofta förknippar med skåne är vilt som 
rapphöns, fasan och vildsvin. samt rapsen 
förstås.
Är skåne sveriges bästa matlandskap?

– helt subjektivt och utan rangordning är 
skåne ett av sveriges tre bästa matlandskap. 

De andra två är Norrland och Västkusten. 
skånes fördel gentemot de andra är den 
tidiga våren, vilket gör att skåne får sina 
primörer först. Och det är ingen myt. Varje år 
hyllas vårens Bjärepotatis med festivaler.
de flesta känner säkert till skånsk ägga-
kaga, skånsk senap och svartsoppa. Finns 
det någon mer okänd, men lika omtyckt, 
skånsk specialitet? 

– Ja, brännesnuda. Det är en klassisk 
skånsk gryta gjord på skinka, rotfrukter och 
massor av pepparrot. Förr åt man alltid brän-
nesnuda på vintern när man kom hem efter 
en lång och kall dag på fälten. Den bränner i 
näsan, därav namnet.
vi tänkte bjuda läsarna på ett recept ur din 
bok. du får välja vilket.

– Då slår jag ett slag för brännesnuda, just 
för att det är en okänd skånsk klassiker och 
för att den enligt skånsk tro botar allt från 
cancer och förkylningar till onda andar. 

skånska smaker
I den nya boken ”skånska smaker” får vi följa med journalisten  
mattias kroon på en matresa i den svenska södern. Vi frågade  
honom om skåne verkligen är sveriges bästa matlandskap.

Recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

mattias kroon hävdar att Skåne är ett av Sveriges tre 
bästa matlandskap.

http://www.mathem.se/recept/skansk-brannesnuda
http://www.mathem.se/varor/vitkal
http://www.mathem.se/varor/gul-lok/lok-gul-klass1
http://www.mathem.se/varor/rotselleri
http://www.mathem.se/varor/morotter
http://www.mathem.se/varor/persiljerot
http://www.mathem.se/varor/palsternacka
http://www.mathem.se/varor/potatis
http://www.mathem.se/varor/rapsolja
http://www.mathem.se/varor/vitpeppar
http://www.mathem.se/varor/kryddpeppar
http://www.mathem.se/varor/lagerblad
http://www.mathem.se/varor/flask-rimmat
http://www.mathem.se/varor/vin-vitt
http://www.mathem.se/varor/honung
http://www.mathem.se/varor/pepparrot
http://www.mathem.se/varor/persilja


1 x 1,5 liters sockerkaksform
2 dl Turkisk/Grekisk yoghurt, 100 g smör
1 dl vatten, 1 msk konc. apelsinjuice, 2 ägg
3 dl socker, 3 dl vetemjöl, 2 tsk vanilj-
   socker, 2 tsk bakpulver, 2 msk kakao
Smör och ströbröd till formen.

Chokladsockerkaka

Så här gör du:
Smält smöret, låt svalna. Blanda socker och 
kakao. Sikta mjöl, bakpulver och vaniljsocker över 
blandningen. Rör ihop smör, ägg, vatten, juice och 
yoghurt, blanda allt till en slät smet. Häll smeten i en smord och bröad kakform. Grädda 
kakan i 170 grader ca 50 min. Låt vila 5 min. tag den ur formen. Låt svalna före servering.

Så här gör du:
Stek köttet i ca 4 min. 
på varje sida. Salta och
peppra. Ta upp köttet och
håll varmt. Rör ner mjölk,
smulad ädelost och enbär i stek-
pannan. Koka under omrörning tills osten har smällt. Rör ut maizena med lite vatten
och red såsen med blandningen. Vispa i yoghurt i såsen, lägg tillbaka köttet i pannan och
hetta upp allt igen.
Serveringstips: Servera med nykokt pasta, inlagd gurka och smörstekt svamp.

4 fläskkotletter med eller utan ben
1 msk flytande margarin, 1 tsk salt
1 tsk grovmalen svartpeppar, 1 kvist timjan

ReceptBank: www.lindahlsmejeri.se 
LINDAHLS

Nu finns Lindahls Turkiska Yoghurt på facebook!  Sök på Lindahls Mejeri

Fräsch pastasallad 4 port
3 dl Lindahls Turkisk/Grekisk Yoghurt
1 st vitlöksklyfta pressad, 200 g Penne
4 st tomater i skivor
1 st grön paprika i strimlor
1 st röd paprika i strimlor
12 st svarta kärnfria oliver i skivor
125 g Serrano/Parmaskinska
125 g pepparsalami
1/2 kruka färsk koriander
1/2 kruka persilja krusbladig
Nymalen havssalt och peppar

Månads-Recepten!

Recepttävling
Vinn 3000:- varje månad!

Tävlingsregler: se vår hemsida! 

Fläskkotlett med ädelost 4 port.

Så här gör du:
Blanda yoghurt, senap, kycklingfond och vitlök. Smaka av med lite nymalen svartpeppar.
Strimla kycklingköttet och rör ner det och vitlöken i såsen. Krydda gärna med lite extra 
salt och grillkrydda. Skiva tomaterna och strimla purjolöken. Fördela fyllningen i en 
sträng mitt på bröden, lägg på ruccolasallad, tomatskivor och purjostrimlor. Vik en kant
nederst och rulla sedan ihop till en wrap.

Kycklingwraps 4 port.

Så här gör du:
Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen 
och låt kallna. Rör ihop yoghurt och vitlök. Lägg upp alla 
ingredienser snyggt på 4 st djupa tallrikar som bilden visar. 
Krydda med salt och peppar.

Tips: Stänk 1 msk lagrad balsamvinäger och 1 msk olivolja på 
varje portion. Strö finskuren färsk eller torkad Oregano över salladen.

-när alla vill
njuta lite 
mer!

”Något för morgon,
 middag, kväll  – välj själv!”

Fräsch pastasallad med spännande ingredienser. Hälsningar Bernd.

Sås:
2 dl Turkisk/Grekisk Yoghurt
2 dl mjölk, 70 g ädelsost
5 krossade enbär
1/2 msk maizena, salt

Brépå

Lindahls 
Nya bredbara
smörgåsmargarin
direkt från kylskåpet !

2 1/2 dl Turkisk/Grekisk Yoghurt
4 stora mjuka tortillabröd
400 g strimlat grillat el. stekt kycklingkött
1-2 tsk fransk senap,1 msk kycklingfond
1-2 pressade vitlöksklyftor, ruccolasallad
8 skivade cocktailtomater
1/4 finstrimlad liten purjolök
Svartpeppar, ev salt och
   grillkrydda.

Nyhet!
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anna Lindelöw är en i teamet bakom vår 
hyllade och prisbelönta sajt. Vi ringde upp 
henne för att gratulera till framgången.

Hej anna och grattis till utmärkelsen. 
 Hur känns det?

– Fantastiskt kul och lite oväntat 
eftersom vi är uppstickare. tittar man på 
vilka som ligger före oss är det jättar som 
tV4, Ving och sVt. men samtidigt har vi 
jobbat hårt med sajten, så det är klart att 
vi hoppades på en bra placering. Fast att 
vi skulle hamna så här högt vågade vi inte 
ens drömma om. 
vad är hemligheten bakom succén?

– Jag tror det är kombinationen av en 
hemtrevlig sajt och många unika funktioner. 
som snabbköpsfunktionen till exempel, där 
man enkelt hittar basvaror som bananer 
och mjölk. eller de många urvalslösningarna 
som med ett knapptryck anpassar recepten 
till olika typer av allergiker. 
du har varit med och skapat sajten från 
grunden tillsammans med matHem, ett 
team av programmerare och specialister 
inom användargränssnitt. blev det som 
du tänkte dig?

– Ja, absolut! Idén var att mathem.se 
skulle kännas som en traditionell lant-
handel. För det är precis vad det är. man 
pekar på de varor man vill ha, får dem 
nedpackade i en påse och levererade till 
dörren. För att få fram lanthandels- 
känslan jobbar vi mycket med gamla 
detaljer såsom griffeltavlor.
Hur ska sajten bli ännu bättre i framtiden?

– Det är ett ständigt pågående arbete. 
min förhoppning är att mathem.se ska bli 
ännu enklare och mer användarvänlig i 
framtiden.

nu äR det 
   oFFiCiellt

Kvinnan bakom 
framgången

Internetworld utsåg i höstas sveriges 100 bästa sajter. På 
en hedrande sjätteplats, och med utmärkelsen ”sveriges 
bästa matbutik”, kom mathem.se.

anna lindelöw är 
glad och överraskad 
över framgången.

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

Matkasse - billigare än i butik

290:-

390:-

490:-

http://www.mathem.se/staticpage.aspx?FileName=/mathem-sveriges-basta-matbutik-internetworld.txt&Title=Sveriges%20b%C3%A4sta%20Matbutik%20enligt%20Internetworld
http://www.mathem.se/staticpage.aspx?FileName=/mathem-sveriges-basta-matbutik-internetworld.txt&Title=Sveriges%20b%C3%A4sta%20Matbutik%20enligt%20Internetworld
http://www.mathem.se/varor/monikas-matkasse
http://www.mathem.se/varor/mathems-halsokasse
http://www.mathem.se/matkassar/mathems-billiga-veckomatkasse
http://www.mathem.se/matkassar


Montoni Dream
Modernt fristående badkar i akrylplast. 
Håller värmen länge och är lätt att rengöra.

Hafa East 600
Spegelskåp och tvättställsskåp med tvättställ i 
porslin och stora avställningsytor vid sidorna.

Nibe Eminent 100 Rostfri
Varmvattenberedare för fritidshuset och det 
mindre hushållet. Lika effektiv som elegant.

Westerbergs Wave 140 c
Modell Premium med bland annat belysning, 
touchkontroll, powerjets, rygg- och fotmassage.

Svedbergs Love Me
En av våra mest populära tvättställsblandare. 
I krom, inkl bottenventil och anslutningsrör.

Svedbergs Thor 500x1000
Svedbergs handdukstork i krom. Perfekt 
för både det lilla och stora badrummet!

Macro Skagen Rund
Skapar rymd och en luftig känsla i ditt badrum. 
Finns i många olika kombinationer.

Tapwell Level LEA 880
Vridbar köksblandare i krom utan diskmaskins-
avstängning. Finns även i borstad krom.

Mer än 30 års erfarenhet av Bad & VVS

Allt för ditt badrum. Alltid fraktfritt.
Besök www.hemvaruhuset.se eller ring 0200-22 50 51. Hos oss handlar 
du alltid fraktfritt och betalar tryggt och enkelt mot faktura, med kort eller 
12 månaders räntefri delbetalning. Vi är en certifierad Trygg e-handlare.
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Vi har letat i köksskåpens mörkaste hörn och valt ut  
historiens fyra mest onödiga köksprylar. hur många 
av dem finns hemma hos dig? 

ÄppelsKalare
såvida man inte står i köket och bakar äppelpajer varje dag kan 
vi inte komma på en enda anledning till att äga en äppelskalare. 
Dyr är den dessutom. Och varför bemöda sig med att ta bort 
skalet? Där sitter ju de flesta nyttigheterna.

eleKtrisK Kniv
Om syftet är att skapa största möjliga kaos på minsta 

möjliga tid, och samtidigt förstöra en utmärkt bit kött eller 
en surdegslimpa – ja, då är den elektriska kökskniven ett 
måste. eller så går man och hämtar häcksaxen i garaget. 

Det är ungefär samma sak.

ÄggKnÄCKare
Om man ska gå efter antalet äggrelaterade 
prylar som finns på marknaden så är till-
lagning av ägg något av det mest avancerade 
man kan göra. I hård konkurrens valde vi till 
slut denna äggknäckare. Den knäcker alltså 
ägg, förvisso med en imponerande målmed-
vetenhet, men det är allt den gör. 

JordgubbssKivaren
När vi skrattar åt onödiga köksprylar tänker vi ibland 

att det kanske finns en människa någonstans på 
jorden som tycker att den är praktisk. men jord-

gubbsskivaren… absolut ingenting rättfärdigar dess 
existens. en kniv gör jobbet dubbelt så snabbt och 

dubbelt så bra. Vi är mållösa. 

Historiens 4 
mest onödiga 
köksprylar

storblommigt, färgstarkt och med ett stänk av  

hawaiian tropic.  sagaforms nya serie paradise,  

designad av hanna werning, ger oss sommar- 

känslor redan nu. salladsbesticken och assietterna  

är våra favoriter.  69 kr resp. 29 kr från sagaform.com 

Försmak av  
sommaren



GAD Hästgatan 10, 621 56 Visby Tel 0498-24 82 30 FAx 0498-29 06 45  info@gad.se

  www.gad.se

Alingsås: Kök & Rum 0322-634468 Bredaryd: AB Bredaryds Möbler 0370-80810 Emmaboda: Emmaboda Möbelaffär 0471-13640 Falun: Inredningsbutiken no:1 023-790300 Floda: Floda 
Möbler 0302-36060 Gävle: Soffta Design & Inredning 026-661330 Göteborg: Meijer Möbler 031-272710, Skagerak Göteborg 031-7115550 Hammenhög: Jeppssons Möbler 0414-440033 Halm-
stad: Beta Miljö 035-133913 Helsingborg: Emilia Textil & Inredning 042-244846 Hunnebostrand: Lantz Möbler 0523-50078 Jönköping: Ire Living Art 036-34 34 00 Karlskrona: liro hemdesign 
0455-172 60 Kungsbacka: Blombergs Möbler 0300-541107 Lidköping: Fridas Hem & Inredning 0510-294 78 Linköping: Lindholms 013-252270 Luleå: TATI 0920-221945 Lund: Tornbo Möbler 
046-184488 Motala: Ideal Möbler Interiör 0141-215050  Norrtälje: Akeba 0176-19069 Nyköping: Possings möbler  0155-210785 Stockholm: VIDE form Stockolm 08-54548008 Trollbäckens Färg & 
Design 08-7127610, Ekerö möbler 08-560340 40, Länna möbler 08-7711400 Torg 1 i waxholm 08-54132642 Stenungsund: Presenthörnan 0303-80357  Strömstad: Werners Möbler 0526-10021 Upp-
sala: Vålamagasinet 018-650370 Varberg: More Furniture 0340-19550 Visby: G.A.D 0498-248230 Västerås: Atelje Fåtöljen 021-418553 Växjö: Ire Living Art 0470-36360 Åre: Executive Home 
0647-32210 Ängelholm: Hanssons Möbler 0431-12080 Örebro: Inda Interiör 019-123025 Östersund: Mio 063-778093.

Riktiga möbler formgivna och tillverkade i Sverige, alltid i massivt trä och alltid naturligt ytbehandlade.

Din möbel tillverkas specifikt till dig enligt dina specifika önskemål och kombinations/variationsmöjligheterna är många. Ansvarig finsickare 
signerar och numrerar varje möbel efter godkännande. Allt i högklassad ek eller björk, gotländsk kalksten och biogarvade fårskinn.

Sundre vitrinskåp. Design: Kristian eriksson
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Barcelona
Barcelona är precis lagom stort för långa promenader. Jag går 

längs breda gator kantade av palmer där tusentals förvildade 
parakiter tjattrar i trädkronorna. Kvarteren jag passerar 

skiftar ständigt i karaktär. Gracia är en favorit med sin småstad-
skänsla och de många kaféerna och restaurangerna. Trivsamt är 
det även i El Raval som lockar med livemusikklubbar och utländska 
affärer. Och i gränderna i de historiska kvarteren vid El Born och 
Barri Gotic är det lätt att timmarna flyger iväg.  

– På söndagarna dansar Barcelonaborna sardana framför kate-
dralen. Det måste du se, tipsar spanskläraren Javier Guillén Amaro.

En kort promenad från katedralen hamnar jag på den färgstarka 
marknaden La Boqueria. Här handlar Barcelonaborna sina grön-

saker och frukter medan törstiga turister stannar till för att köpa 
nypressade fruktdrinkar. La Boqueria ligger på den berömda gatan 
La Rambla där allt kan hända. Överallt står människor utklädda i 
de mest fantastiska kreationer av guld och blommor, samt en och 
annan mer skräckinjagande utstyrsel. Flinka händer spelar kort- 
och tärningsspel och risken att förlora reskassan är hög. 

Överallt i staden finns Gaudis fantastiska byggnadsverk. På 
paradgatan Passeig de Gràcia ligger storslagna Casa Mila och Casa 
Battló med sina karaktäristiskt rundade fasader och vackert utsir-
ade balkonger. Husens kreativa interiörer är inspirerade av natu-
rens former, färger och geometri. Jag besöker husen två gånger för 
att verkligen uppleva dessa mästerverk.

historiska kvarter, härliga tapasställen och ett beryktat nattliv. Dessutom en fyra  
kilometer lång sandstrand. Barcelona har verkligen allt. häng med på en smakrik 
helg i Kataloniens huvudstad.  text & foto: Hélène Lundgren

Smakrika

spansKt nattliv
alltid härlig stämning 
på barerna i Barcelonas 
gamla stadsdel.
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Casa mila är en av 
Gaudis många fantas-

tiska byggnader.

Gaudis karaktäristiskt 
rundade fasader syns 
överallt.

Gott om mysiga 
krogar i kvarteren 
kring marknaden La 
Boqueria.

Inget Barcelona-
besök är komplett 

utan en paella.
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– Det bor fortfarande en gammal dam i en av Casa Battlós lägen-
heter och hela fem familjer i Casa Mila, berättar Adela Sanz som jag 
hyr ett rum hos.

 Barcelona har över 10 000 matställen, med sammanlagt 17 
Michelinstjärnor, samt ett härligt barliv. På en liten bakgata i den 
gamla delen av staden hittar jag den ljuvliga baren Xampanyet med 
hög stämning och trevlig personal. Samma familj har drivit stället 
sedan tidigt 1900-tal och gästerna är en rolig mix av stammisar och 
turister som råkat gå förbi. Här dricker man gärna cava, den lokala 
spanska champagnen. 

Efter ett glas av husets cava går jag tvärs över gatan till den 
baskiska tapasbaren Euskal Etxca där man serverar det baskiska 
vinet txacoli och pinchos. Pinchos är små rätter med exempelvis 
krabbkött och korv på brödbitar med tandpetare, inte helt olikt 
våra snittar. Framme vid baren får jag en tallrik av personalen 
och sedan är det bara att tränga sig fram till disken och plocka de 
pinchos som ser goda ut. Efteråt betalar man per tandpetare. Ett 
trevligt sätt att småäta på. I trängseln träffar jag den matälskande 
Barcelonabon Carlos som ger mig ett tips:

– Du måste gå till tapasbaren Lolita Taperia som startades av den 
berömda kocken Ferran Adriàs bror, uppmanar han mig. 

 Jag beger mig dit nästa kväll och möts av en lång kö utanför den 
till synes enkla restaurangen. Mitt namn skrivs upp på en lista och 
sedan är det bara att vänta tills det blir en ledig plats i baren. Men 
det är det värt. Lolita Taperia serverar kreativa och nyskapande 
tapas och jag njuter av ovanliga kombinationer som bondbönor 
med wasabi och aubergine med sås av melass.  

En tidig morgon promenerar jag till Gaudis sista verk, den ofull-
bordade kyrkan Sagrada Familia som fortfarande är under bygg-
nation. Kön ringlar sig runt kyrkan, men det går fort framåt. Väl 
på insidan förundras jag över hur ljuset fullständigt flödar genom 
Gaudis specialkomponerade och blyinfattade glas i utvalda färger. 
Lite märkligt är det att gå runt i detta arkitektoniska mästerverk 
som samtidigt är en bullrande byggarbetsplats med lyftkranar och 
byggnadsarbetare i gula hjälmar. När Gaudi blev tillfrågad om när 
kyrkan skulle bli klar svarade han.

– Oroa er inte. Min kund har inte bråttom. Gud har all tid i 
världen.  

ReSa HIt: Reguljärflyg med nor-
wegian från arlanda kostar från ca 
1 000 kr. med Ryanair från skavsta 
till Girona (8 mil från Barcelona) 
från ca 500 kr.  
 
ta SIG Runt: I centrala Barcelona 
promenerar man helst. stan har 
även ett väl fungerande tunnelbane- 
och bussnät. Biljett för tio resor 
kostar 8 euro, tredagarskort för obe-
gränsat antal resor kostar 16 euro. 

Bo: Hotel Banys orientals är ett 
ombonat boutiquehotell med bra 
läge mitt i el Born. Dubbelrum från 
970 kr (hotelbanysorientals.com). 
Femstjärniga Hotel majestic ligger 
på paradgatan Passeig de Gràcia 
och bjuder på anrik lyx. Dubbel-

rum från 2 050 kr (hotelmajestic.
es). Nyöppnade W Barcelona har 
perfekt strandläge och trendig 
inredning med New York-känsla. 
Dubbelrum från 2 300 kr (w-
barcelona.com). Pensión Lourdes är 
ett enkelt men välskött hotell nära 
Picassomuseet. Dubbelrum från 
400 kr (pensionlourdes.es).

Äta: euskal etxca är en riktigt 
bra baskisk tapasbar med många 
stammisar (Placeta Montcada 1-3). 
tvärs över gatan ligger cava-
baren el Xampanyet med härlig 
stämning och god husets cava. La 
Paradeta fungerar som en lyxig 
självservering. man väljer ut sin 
fisk vid en disk och får den sedan 
tillagad efter önskemål. Pinfärskt 

och mycket billigare än en vanlig 
restaurang (finns på flera ställen, 
bl.a. C/Comercial 7 i Born). Ca 
La nati har fina tapas, väl utvalda 
spanska viner och god cava (C/
Poeta Cabanyes 12, Poble Sec). 
Botafumeiro serverar förnämliga 
fisk- och skaldjursrätter i den lite 
högre prisklassen (Gran de Gràcia 
81). Lolita taperia gör nyska-
pande och kreativa tapas. mycket 
populärt, så räkna med att få köa 
(Tamrit, 104 Local 2-4). Senyor 
Parellada, serverar traditionell 
men mycket god katalansk mat 
(Argenteria 37).

tIPS: turistbyrån i Barcelona anor-
dnar ett par gånger i veckan gas-
tronomiska matvandringar med 

provsmakning. ett roligt sätt att 
prova tapas och andra delikatesser 
i specialbutiker, restauranger och 
på marknader. mer info:  
viator.com/Barcelona-tours/Food-
Tours/d562-g6-c80
 
BaRnaktIVIteteR: Den långa 
sandstranden mitt i staden är 
perfekt för lek, även när vattnet 
inte nått upp till badtemperatur. 
en annan rolig aktivitet är att 
åka spårvagn och linbana upp 
till tibidabo, en av Barcelonas 
högsta punkter. Där ligger ett 100 
år gammalt tivoli med karuseller, 
bergochdalbana och fritt fall.   
 
meR InFo: barcelonaturisme.com, 
barcelona-turist-guide.se

Fakta: barcelona

Barcelonas katedral, 
ett storslaget gotiskt 

byggnadsverk.

Segelbåtshamnen 
passar bra för en 
promenad i vårsolen.



Bröllopstankar? Låt det bli en dag att minnas med glädje och värme.
Välkommen med både små och stora sällskap. Vi gör alltid vårt yttersta för att ni ska få 
uppleva ert bröllop precis som ni har drömt och tänkt att det ska vara. Vi hjälper er med 
alla förberedelser och detaljer under resans gång fram till den stora dagen. Det är först 
när er allra sista gäst går lycklig hem i natten som vi anser vårt uppdrag slutfört. 

edsbacka wärdshus - I slottspark vid vackra Edsviken. Hit kan ni anlända med båt och 
fira er vigsel i våra anrika valv, matsalar eller storslagna paviljong efter en romantisk 
promenad genom parken. Kontakta oss på 08-580 016 60. www.edsbacka.nu

wärdshuset ulla winbladh - Med stadens mättade brus i bakgrunden och fåglarnas 
sång här i nationalparken skapar vi tillsammans en oförglömlig tillställning på kungliga 
Djurgården. Vi har egen brygga, en anrik festvåning och en nybyggd glaspaviljong som 
gjord för fina fester. Kontakta oss på 08-534 89 701. www.ullawinbladh.se

sjöpaviljongen - Fira i vacker och gemytlig skärgårdsmiljö bara 15 minuter från city. 
Vi har egen brygga, en grandios balkong över vattnet och mängder av spröjsade fönster 
att fånga Mälarglittret i. Kontakta oss på 08-704 04 24. www.sjopaviljongen.se

stockholm fisk, sky city, arlanda - Oavsett om ni gifter er på en vinge, i flygledartornet 
eller i kyrkan blir er bröllopsmiddag också något extra hos oss vid panoramafönstren i 
Sky City på Arlanda. Kontakta oss på 08-506 740 25. www.stockholmfisk.se
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spansK omelett
FisKKroKetter

pan Con tomate

Recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

3 enkla tapasrecept
Dröm dig tillbaka till Barcelonas bardiskar med  

dessa goda och enkla tapasrecept

Fiskkroketter
                                                                                                                                          

1 kg vit fisk, rensad
1 l mjölk
2 msk salt
2 kvistar timjan

Frityrsmet
2 dl tempuramjöl eller maizena
ca ½ dl bubbelvatten
1 tsk salt
2 dl krossad is

300 g potatis, kokt och pressad
1 vitlöksklyfta, finskuren
2 citroner, rivet skal och pressad saft
persilja, skuren
salt och svartpeppar
Frityrolja, så att det täcker

Pochera fisken, låt den sjuda 3–4 minuter i 
mjölk med salt och timjan.

Blanda till frityrsmeten.
Vänd ner fisken i potatisen och tillsätt övriga 

ingredienser. Forma små kroketter och vänd ner 
dem i frityrsmeten.

Fritera någon minut i en kastrull med olja 
tills kroketterna är gyllenbruna. Oljan ska ha 
en temperatur på 180°, blir den för het kan den 
fatta eld. Ha därför ett kastrullock i beredskap 
och lämna inte spisen.

Pan con tomate
                                                                                                                                          

2 baguettebröd, delade på mitten och 
halverade på längden 
1 övermogen tomat (att gnida in brödet med)
olivolja
salt och svartpeppar
4 tomater, skivade
12–15 skivor pata negra-skinka 
 eller annan lufttorkad skinka
30 boccerones (vinägerinlagd strömming) 
eller sardeller
rucola, basilika eller persilja

Gnid in de undre brödhalvorna med den mogna 
tomaten. 

Ringla över olivolja, salta och peppra. 
Fördela tomat och skinka på hälften av under-

delarna, tomat och boccerones på resten. Toppa 
med rucola, basilika eller persilja. 

Lägg på överdelarna och skär upp i hanter-
bara bitar.

Spansk omelett
                                                                                                                                          

5–8 stora eller 10–12 små chorizokorvar
2 gula lökar i skivor
2–3 msk olivolja
600 g kokt potatis, i mindre bitar
12 ägg
3 dl grädde
salt och svartpeppar
200 g manchegoost (riven)
150 g pimientos de padrón (små gröna 
chilifrukter, alternativt inlagd peperoni på 
burk som inte steks)
1 msk olja

Gremolata
2 citroner
6 vitlöksklyftor
1 dl hackad bladpersilja
4 msk olivolja

Sätt ugnen på 150°. Stek chorizon och löken i 
olja. Blanda i potatis när korven fått färg och 
stjälp upp allt i en stor ugnsfast oljad form. 

Blanda samman ägg och grädde, salta och 
peppra. Vänd ner den rivna osten. Slå över ägg- 
och ostblandningen i formen. Baka mitt i ugnen i 
15–20 minuter beroende på formens storlek.

Gör gremolatan: Tvätta och riv skalet av 
citronerna. Skala och finhacka vitlöken. Blanda 
med hackad persilja och olivolja.

Stek chilin hastigt i olja, salta. Skär omeletten i 
munsbitar. Pensla varje bit med gremolata, toppa 
med chilifrukt och stick ner en tandpetare. 

barcelona

Samtliga recept från Tomas 
Tengbys och Marco Baudones 

”Medelhavsbufféer” (ICA Bokförlag)

http://www.mathem.se/recept/fiskkroketter
http://www.mathem.se/recept/pan-con-tomate
http://www.mathem.se/recept/spansk-omelett


KENZAN TOURS 0771-KENZAN 
Telefon: 0771-536 926 www.kenzantours.se

SYDAMERIKA

INDISKA OCEANEN
ASIEN

AFRIKA
’cause this is Africa

Sedan starten 2004, har vi med glädje skickat tusentals 
nöjda resenärer till Afrika. Prisvärda & unika program, 
unik service där vi tar fram resor som passar just er!

Möte med det  äkta & vilda

Möte med Mystiken 
& Paradiset 

Sydamerika bjuder på unika upplevelser för alla sinnen. 
Vi tar er dit genom våra prisvärda & unika program. 
Med personlig service tar vi fram resan som passar just er!

Möte med regnskog 
& gamla civilisationer

Små bländande skatter i form av vita sandstränder, 
kristallklart hav, kulturskatter & tropisk djungel ligger 
väl gömda. Vi har hittat skatterna - nu är det er tur 
genom våra prisvärda & unika resor. Med personlig 
service tar vi fram det som passar just er!
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ekologiskt 
& närodlat

Vad gör man om det ekologiska kött man vill handla inte 
finns i butiken? För Rickard Björklund i Uppland var 
saken biff – bokstavligen. Efter att ideligen mötts av 
köttdiskar utan ekologiskt utbud bestämde han sig för 

att personligen förändra situationen. I dag, två år senare, är Rick-
ard Björklund huvudägare i Skebo Kött i Skebobruk. Affärsidén 
bygger på att endast köpa ekologiskt producerade slaktdjur från 
närområdet i Roslagen. Framgången lät inte vänta på sig.

– Våra kunder kommer från vitt skilda socialgrupper, men de har 
en sak gemensamt: de är medvetna konsumenter som är intresse-
rade av vad de får i sig och hur det smakar, säger Rickard Björklund.

På Konsumentföreningen i Stockholm märker man en likartad 
intressestegring. Louise Ungerth, chef för Konsument och miljö, 
kallar det explosionsartat. Det är framförallt matens ursprung som 
engagerar. 

Hur bör då den som vill äta kött med miljö och människa i åtanke 
handla?

– Att äta kött med gott samvete innebär framförallt att konsumera 
mindre, helst äta svenskt och äta upp allting, säger Louise Ungerth och 

påpekar att oavsett produktionsmetod är köttindustrin ofrånkom-
ligen en stor miljöbelastning. Det råder dock olika åsikter bland kon-
sumenterna om ekologiskt eller närproducerat kött är att föredra.

Frågan problematiseras av att produkter som följer EU:s eller 
KRAV:s regelverk kan anges som ekologiska medan närodling sak-
nar fast precisering. Kött kan alltså kallas närproducerat utan att 
kontrolleras eller certifieras. Ibland innebär detta endast svenskt 
ursprung, andra gånger att det går att spåra till gården där djuren 
fötts upp. Enligt en marknadsundersökning som YouGov gjorde 
i fjol anser dock de flesta konsumenter att närodlat är varor som 
producerats inom 10-20 mil.

På KRAV understryker man vikten av att se till hur maten pro-
duceras framför var.

– Om du handlar från en lokal lantbrukare som bekämpar 
ogräs med kemiska bekämpningsmedel kan det ta död på delar 
av djurlivet som finns i anslutning till åkrarna, påpekar Kristin 
Cooper, pressansvarig på KRAV.

Definitioner eller ej, på Jordbruksverket poängterar man gärna 
att det inte handlar om ett motsatsförhållande. Niels Andrésen, 

ekologiskt och närodlat kött efterfrågas allt mer. men vad exakt innebär närodlat  
och är ekologiskt alltid ett bättre val? mathem söker svaren på frågorna.

text: Linda Iliste

myter om mat

kött med gott samvete

http://www.mathem.se/varor/kottlador
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vad Är eKologisKt?
I sverige finns det två sätt att bedriva ekologisk 
köttproduktion, enligt eU:s och KRaV:s regler: 
Kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma 
och djuren ska få utlopp för sina naturliga 
beteenden. KRaV har ytterligare tillägg, bland 
annat att djuren ska hållas med KRaV-märkt 
foder och att slakten ska ske enligt föreskrifter 
som sträcker sig längre än den generella lagstift-
ningen.

vad Är nÄrodlat?
I dag finns ingen exakt definition av närodlat. 
enligt en konsumentundersökning gjord av You-
Gov definierar de flesta närodlat som något som 
producerats inom en radie av 10-20 mil.  

vad Är bÄst?
De flesta anser att en kombination är det bästa. 
ekoodling innebär bättre djurhållning utan kemi-
ska medel, medan närodlat minskar utsläppen. 

ett spannmålsuppfött nötdjur ändrar kemi 
jämfört med ett som är ekologiskt uppfött på 
gräs. Bland annat förändras fettsammansätt- 
ningen och andelen omega 6-fetter ökar sam-
tidigt som omega 3-fetterna minskar. Industri-
producerat kött innehåller för många onyttiga 
fettsyror och för få nyttiga. många forskare anser 
att detta är den största bakomliggande orsaken 
till hjärt- och kärlsjukdomar. 

I dag är cirka 1 procent av den svenska kött- 
produktionen ekologisk.

uti vår Hage
Intresset för ekologiskt 

 och närodlat kött har 
vuxit explosionsartat.
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myter om mat

som arbetar med ekologiskt lantbruk på myndig-
heten, menar att det ligger i den ekologiska grund-
tanken att nyttja platsgivna resurser så bra som 
möjligt. Det är heller inte ovanligt att en ekologisk 
medvetenhet ligger till grund för att tänka steget 
längre och börjar handla utifrån en närhetsprincip.

Men vill man vara en etisk köttkonsument måste 
man också vara kritisk.

– Eftersom det inte finns någon definition bygger 
begreppet närproducerat uteslutande på konsu-
mentens tilltro till att det stämmer, säger Niels 
Andrésen på Jordbruksverket och fortsätter: 

– Det är en läckerbit i reklamsammanhang, 
ungefär som begreppet ”hemlagat”. Det går att 
använda utan att det betyder något.

På Skebo Kött framhåller man att närproduk-
tionen inte har med PR-knep att göra. Det är helt 
enkelt lika viktigt som det ekologiska. Således ligger 

den egna ekologiska gården Järinge i närheten av 
slakteriet och djur som kommer mer än fem mil 
bort tas inte emot, oavsett uppfödning och kvalitet.

– Vi tror att konsumentmakten kommer att tvinga 
västvärldens industri till förändring. Och vi vill 
gå i bräschen för den utvecklingen, säger Rickard 
Björklund.  

matHem- 
panelen:

 1. Vilken typ av kött  
handlar du oftast?
2. Hur mycket mer är du 
beredd att betala för ekolo-
giskt eller närodlat kött?
3. Vad tror du är bäst för 
oss och miljön – ekolo-
giskt eller närodlat?

eva gabrielsson,  
32 år, Huddinge
1. Vår familj äter kött 1-2 
dagar i veckan. Då blir det 
oftast fågel och vilt.
2. Jag kan tänka mig att 
betala 100 kronor mer 
per kilo för nötkött. Det 
känns som att det är värt 
pengarna.
3. Jag tror att det varierar 
beroende på producenten. 
Jag försöker tänka både 
ekologiskt och närodlat när 
jag handlar.

stefan roskvist,  
44 år, stockholm
1. mest nötkött, men jag 
försöker köpa lamm och vilt 
också.
2. egentligen vill jag inte 
betala mer än för annat kött, 
men säg max 120 kronor 
per kilo. Försäljningen hade 
nog ökat om man sänkte 
priserna. Viljan finns, men 
många har inte råd.
3. Närodlat! ekologiskt 
kan innebära jättelånga 
transporter.

sonja rosén,  
46 år, norrtälje
1. Det blir nöt- och fläskkött.
2. 50 kronor mer kanske, 
men då svider det.
3. ekologiskt. Vi måste 
tänka på hur vi behandlar 
djuren och inte heller släppa 
ut så mycket gifter.

tips För milJövÄnligt  
KöttÄtande 

•	 Välj ekologiskt. 
•	 Välj kött som är så närproducerat som möjligt.
•	 Välj vilt framför nöt- och fläsk.
•	 Ät mindre. och ät upp allt.

Skebo kött säljer 
enbart ekologiskt  
kött från djur som 

vuxit upp i Roslagen.

Är glada grisar goda 
grisar? Ja, stress innebär 
ett segare kött.

Skebo Herrgård, en 
lantlig idyll i Roslagen.
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skebo Kötts ekologiska köttlådor – nu med 300:- rabatt
Lådorna innehåller kött (sorter varierar med säsong), färs och  
charkuterier, bland annat korvar, smörgåsskinka och bacon. 
Lilla köttlådan (ca 4 kg): just nu 490:-  Stora köttlådan (ca 7 kg): just nu 990:- 
Beställ från mathem.se

Skebos lammkorv med 
grönsaker och palster-
nackspuré  4 personer
                                                                                                                                          

4 lammkorvar
1 blomkål
1 fänkål
2 palsternackor
2 gulbetor
12 svarta oliver
1 citron
Färsk timjan
Olivolja

Palsternackspuré
2 palsternackor
5 dl mjölk
2 dl vispgrädde
1 msk créme fraiche

Palsternackspuré: Skär palster-
nackan i ca 1 centimeter tjocka 
bitar och lägg dem i en kastrull. 
Täck med mjölk och grädde. Koka 
tills bitarna är helt mjuka (ca 20 
min), mixa i en hushållsmaskin eller 
stavmixer eller mosa med en vanlig 
sked. Avsluta med créme fraiche, 
salt och peppar.

Koka gulbetorna i ett lättsaltat 
vatten tills de är mjuka. Spola dem 
under kallt vatten och skala samt 
skär i önskad storlek.

Skala och skär palsternackan och 
lägg i en ugnsform. Salta, peppra 
och häll över lite olivolja. Rosta dem 
i ugnen på ca 200 grader. Fortsätt 
med blomkålen, skär eller bryt den 
i mindre buketter och lägg i samma 

form som palsternackan. Rosta 
till bitarna har fått fin färg och är 
mjuka. Avsluta med att tillsätta 
gulbetorna.

Hyvla fänkålen medan grön-
sakerna är i ugnen. Jag använder 
mandolin, men osthyvel går också 
bra. Dela och skölj fänkålen och hy-
vla den sedan från roten och uppåt. 
Lägg den hyvlade fänkålen i kallt 
vatten så blir den extra spänstig.

Kärna ur och hacka de svarta 
oliverna. Plocka timjanblad från ett 
par stjälkar.

Stek korven och avsluta med 
att toppa de rostade grönsakerna 
med fänkål (häll av den först i sil 
eller durkslag), svarta oliver, cest 
från citron, timjan, salt, peppar och 
olivolja. Servera med palsternack-
spurén.

Porterstek  4-6 personer
                                                                                                                                          

Ca 1 kg nätad fransyska 
0,5 l porter
2 l vatten
3 dl kalvfond (alt. 1 köttbul-
jongtärning)
1 gul lök
6 kryddpepparkorn
6 enbärskorn
2 lagerblad
3 dl vispgrädde

Halvera löken och rosta den i 
kastrullen i lite olja så att den får 
fin färg. Häll i porter, vatten och 

kalvfond. Lägg i köttet och låt allt 
få ett uppkok, skumma buljongen 
och tillsätt därefter kryddorna. Fyll 
på med lite vatten och vänd på 
steken en gång i halvtimmen om 
den inte ligger täckt med vätska. 

Koka köttet ca 2 timmar. Man 
ska kunna vrida runt i köttet med 
en stekgaffel utan större motstånd. 
Lyft köttet när det är klart och sila 
buljongen. 

Lägg köttet så att det håller 
värmen och reducera spadet tills 
att det bara återstår ca 2 dl, tillsätt 
då vispgrädden och låt koka i ca 10 
min. Smaka av med salt och peppar 
(red såsen om så önskas). Skiva 
köttet och servera med pressgurka, 
gelé och potatis.

  skebos  
köttfavoriter
mikael einarsson, kökschef på skebo herrgård, bjuder  
på sina favoritrecept. Perfekt för dig som köper skebos  
köttlådor från mathem. 

Recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

köttfavoriter

portersteK

lammKorv med grönsaKer  
oCH palsternaCKspuré

http://www.mathem.se/recept/skebos-lammkorv-med-gronsaker-och-palsternackspure
http://www.mathem.se/recept/skebos-lammkorv-med-gronsaker-och-palsternackspure
http://www.mathem.se/recept/skebos-lammkorv-med-gronsaker-och-palsternackspure
http://www.mathem.se/recept/porterstek
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N ågot av det roligaste med att hälsa på 
hemma hos matprofiler är insynen i 
det allra heligaste, köket alltså, som 
snabbt ger svar på frågan om de lever 

som de lär. Jag hinner knappt ta av mig skorna in-
nan jag kan konstatera att Renée Voltaire är 100% 
Renée Voltaire.

– Hörni, ni måste se till att mikrovågsugnen inte 
syns på några bilder. Jag avskyr mikrovågsugnar, 
men vi är nyinflyttade så jag har inte hunnit slänga 
ut den än, förmanar hon så fort kameran är framme.

I nästa ögonblick står Renée vid juicemaskinen i 
det skinande köket och pressar ett kilo morötter, sell-
eri och gurka som ska bli dagens lunch. När vi sedan 
slår oss ner i matsalen med utsikt över Saltsjöbadens 
vatten bjuder hon på te med mandelmjölk. Hemg-
jord givetvis. Och mycket god.

– Det är inte alls svårt att göra. Du blötläggar 
mandlarna över natten. Sedan kör du dem till-
sammans med vatten i en mixer och silar mjölken 
genom en nötmjölkspåse. Men det funkar även 
med nylonstrumpa, berättar Renée passionerat 
och tar en klunk av teet.

Samma passion för all god och nyttig kost har 
även varit drivkraften bakom hennes företag, 
Renée Voltaire. För bara sex år sedan stod hon 
och packade de första påsarna med råris i sitt kafé 
i Saltsjöbaden, utan någon vetskap om vare sig 
livsmedelsregler eller streckkoder. Idag har Renée 
Voltaire 20 anställda och är sannolikt ett av de varu-

märken vi starkast förknippar med hälsosamma 
matprodukter. I var och varannan matbutik har 
hennes lika spretiga som roliga sortiment av krydd-
blandningar, fiberlakrits, lantbuljong och granola 
lagt beslag på minst ett par hyllor. 

– Det jag är mest stolt över idag är att mina 
produkter säljer bra långt utanför givna områden 
som Östermalm och Nacka. Även studenter och 
invandrare har upptäckt dem. Det värmer i hjärtat. 
Jag vill ju att folk ska fatta hur viktigt det är med 
bra mat, säger Renée som själv upptäckte matens 
inverkan på kroppen i början av 2000-talet när 
hon efter många slitsamma år i krog- och kafébran-
schen inte var långt ifrån att gå in i väggen.  

– Jag och min syster drev som mest fem kaféer 
och företaget gick som tåget. Men till slut blev det 
för mycket. Så vi sålde och jag drog iväg på hard-
coreläger för yoga och meditation. Där lärde jag 
känna min kropp och förstod hur allt hänger ihop. 
Genom att äta nyttigt fick jag tillbaka energin och 
blev av med eksem och allergier. Det låter kan-
ske flummigt, men jag var en ny människa när jag 
kom hem, berättar Renée som ger ett synnerligen 
kolugnt och avstressat intryck. 

Hon berättar att hon inte längre låter sig påverkas 
av jobbstress. Det är ju trots allt bara jobb, inte döden. 
Två gånger om året ser hon till att komma iväg till 
Andalusien för ett par veckors meditation, fasta och 
grönsaksplockning på en väninnas olivgård. Där 
emellan lever Renée en strukturerad vardag, vilket 

Rå som 
Renée

Det började med ett par påsar råris och slutade med ett matimperium.  
mathem hälsade på hemma hos Renée Voltaire, eldsjälen som vill 

 få oss att äta bättre. men är vi redo för hennes raw food? 

TexT: Jan ekholm. FoTo: lennarT Weibull & nicholas John sTevens  

Renée  Voltaire
Ålder: 45 år
Yrke: VD för Renée Voltaire,  
matkreatör och kokboksförfattare.
Bor: Villa i saltsjöbaden.
Familj: maken Robert och 
sönerna henry och andré.
aktuell med: Nya Renée Voltaire-
produkter under våren, kokboken 
”salig blandning” och bloggen 
reneevoltaire.se/blogg.

renée voltaire

http://www.reneevoltaire.se/blogg/
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 ”Jag fick tillbaka  

energin och ble
v av  

med mina allergier  

när jag började
   

äta nyttigt”

mixat
Passionen för god och 
hälsosam mat är Renée 
Voltaires drivkraft.
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renée voltaire

hon insett att hon trivs bäst med. Går upp halv sex och gör yoga. Är på 
jobbet mellan halv nio och sex. Därefter middag, kvällsbad och tidigt i 
säng.

– Min man och jag är duktiga på att sy ihop vardagen. De sista åren 
har han tagit det största ansvaret för familjen, men tidigare var det 
tvärtom. Det är tur att vi båda är egenföretagare. Och jämställda! An-
nars hade vi kanske inte varit gifta längre, skrattar Renée.

vad serveras till middag en helt vanlig vardag hemma hos er?
– Det är en salig blandning. Bakpotatis, kyckling, färser, vegetar-

iskt… Soppor är smart mat. Och min son gör en jättegod lövbiff som 
han skivar och steker med ingefära, vitlök, honung och tamari. Ge-
mensamt för all vår vardagsmat är att den går snabbt att laga. 

Ärligt nu, slarvas det någon gång med halvfabrikat?
– Ja, det kan slarvas. Färdiggjorda köttbullar har dykt upp. Det är 

slarvigt. Men då serverar jag bra spagetti och en god sallad till dem. 
Aldrig makaroner. Fast jag har blivit duktigare på att planera så att 
sådant inte ska behöva hända. Däremot storhandlar jag aldrig. Jag vill 
handla varje dag så att jag alltid har färska grönsaker hemma.   

R enée berättar att de två sönerna, nioårige Henry och tret-
tonårige André, tidigare kunde slå bakut inför åsynen av 
alltför experimentella rätter. Hennes knep för att övervinna 

det bekymret var att inte ge med sig och börja servera barnanpassad 
mat. Ville de inte äta upp så behövde de inte. Idag är bägge sönerna 
intresserade av och nyfikna på mat.

– Särskilt Henry äter verkligen allt. Han älskar ostron och alger. In-
gen av dem vill ha korv längre och när de gör smoothies tror de att 
man måste ha i vetegräs och Spirulina. Det är jättebra!

Något som Renée gärna pratar länge och varmt om är raw food, det 
vill säga mat som är blötlagd, mixad, riven eller torkad – men aldrig 

utsatt för en högre temperatur än 47 grader. På så vis bevaras alla 
vitaminer, mineraler och enzymer. I Renée Voltaires sortiment 

finns ett utbud av raw-produkter och i hennes kök står inte 
oväntat den torkugn som är något av en grundsten i raw food. I 

den kan man exempelvis göra raw-falafel, raw-vegobiffar och 
fruktgodis. 

– Jag önskar att fler vågade prova raw food. Jag märker 
själv hur mycket energi jag får om jag äter raw food i ett par 
veckor. Visst, det smakar lite annorlunda eftersom det är 
ren kost. Men man vänjer sig, och det är absolut värt bes-
väret, förklarar Renée och bjuder på kanelkryddade banan-
chips från torkugnen. Härligt sega och söta.

Jag frågar var hon ser sig själv om fem år och inte helt 
oväntat, med tanke på  snön som vräker ner utanför fön-
stren, skulle hon inte ha något emot att börja om någon an-
nanstans. 

– Jag kan se mig själv i ett trevligt hus i USA. Jag behöver 
utmaningar, och flyttar man till ett nytt land blir allt en ut-

maning. Sedan hoppas jag förstås att företaget har vuxit och 
expanderat till nya länder. Jag har massor av idéer och en lång 

önskelista med produkter jag vill göra. 
berätta, vad står på önskelistan?
– Riktigt schyssta färdiggjorda köttbullar som 

inte luktar fan när man öppnar paketet. Eller 
vegobiffar som inte bara innehåller soja och 

skräp. Jag vill se bättre mataffärer i fram-
tiden. Det finns massor kvar att göra.  

Just nu!
15 % rabatt på alla Renée 
Voltaire-produkter. Beställ 
från mathem.se

Hemma hos familjen 
Voltaire serveras allt 
från bakpotatis och 
kyckling till sonens 
goda lövbiff en helt 
vanlig vardag.
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Renées Top 5
tamarisoJa
Äkta sojasås gjord enligt gam-
mal tradition. Kommer direkt 
från Japan och späds inte ut 
med vatten på vägen hit. 66 kr.

lantbulJong
ekologisk lantbuljong med frisk 
och naturlig smak. Passar i all 
matlagning eller att använda 
som krydda. 67:90 kr.

bovete CrunCH
Frasigt och gott till frukost. Ät med 
havremjölk och frukt och bli skönt mätt, 
men fortfarande lätt! 60:50 kr.

laKritspastiller
Innehåller 100% lakritsextrakt 

och inget annat. Bra att ha i 
väskan vid akutgodissug. Räcker 

länge! 36:90 kr

salig blandning
en nyttig och smarrig frömix. 
Perfekt i sallader och grytor, 

eller att strö på pasta, fisk 
och bröd. 49:90 kr.

mathems mest sålda Renée Voltaire-produkter.  
hur många av dem finns hemma hos dig?

3-rätters Teatermeny ingår i biljettpriset. 
Lyxmeny med champagnefördrink mot tillägg.

Drottninggatan 71 A - Stockholm   
spaghettioperan.se 08- 411 63 20

ticnet.se el 077-170 70 70 eller sj.se/upplevelser el 0771-75 75 75

”..Nattens drottning är imponerande i den mäktiga  koloraturarian..”    
  

 ”.. genuint komiska som fågelhandlarparet.” 
   

             ”Lysande i rollen som Pamina..”
                                                                                                             Kulturens Värld
”..proffsiga insatser..”  ”Zarzuela, poplåt och revytänk tar hem segern.”  
                                                                                                        DN

 ”..fiffiga lösningar..”  ”..är alla utmärkta..”
           SvD
                   

Succé och utsålt sedan premiärern. 
Biljetter finns kvar i mars och april!
SISTA FÖRESTÄLLNINGEN 16 april. 

renée voltaire

15 % 
RaBatt
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auberginerullar

Inga regler, bara  
gott och nyttigt
ReNées sAligA  
ReCePtBlANDN-
iNg
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Auberginerullar
                                                                                                                                          
– Färgglada grönsaker som den vackra, 
blålila auberginen är särskilt bra för häl-
san eftersom den innehåller flavonoider, 
en kraftfull antioxidant.

1 aubergine 
50 g getost 
1 näve ruccolablad 
1⁄2 dl valnötter, hackade 
4 dadlar, urkärnade och hackade 
1⁄4 röd chili, urkärnad och hackad 
olivolja att vända skivorna i och ringla 
över 
2 nypor salt och några drag med  
pepparkvarnen 
ruccolablad för dekoration

Skölj auberginen och skiva den på längden 
i tunna skivor. Vänd aubergineskivorna i 
olivolja och stek i en grillpanna på hög värme 
tills de får färg. Låt svalna. 

Blanda getost, ruccola, valnötter, dadlar 
och chili och krydda med salt och peppar. 
Lägg en klick av röran och några ruccolablad 
på varje aubergineskiva och rulla till rullar. 
Lägg dem på ett vackert fat och ringla över 
olivolja.
 
 
Kalkontacos med  
avokadogucka
                                                                                                                                          
– Fredagsfun! Barn vill ha tacos. de gillar 
själva plocket och jag förvånas över vilka 
mängder tomat, majs och strimlad sallad 
de får i sig. Hemgjord guacamole är hela 
grejen!

 
600 g kalkonfärs (vego-tacos = råris!) 
2 tomater, hackade 
1 liten lök, hackad 
1 msk lantbuljong
1 msk Raw Kokosolja till stekning 
salladsblad 
hackad lök 
tomat- och mangotärningar

 
tacokryddor

1 tsk spiskummin och paprika, 
1⁄2 tsk chili och cayennepeppar

 
Fräs tomater och lök i kokosolja. Tillsätt 
kalkonfärs, buljong och tacokryddor och bryn 
tills färsen är klar. 

Servera i tacoskal med salladsblad, lök, 
tomat- och mangotärningar och guacamole. 
Strössla med pinjenötter.
 

Guacamole
2 avokado 
saft av 1 lime 
1 liten vitlöksklyfta 
1⁄4 röd chili, urkärnad 
1 knippe koriander 
salt och peppar

Mixa alla ingredienser till en krämig gucka.

 
Nötpanerade fiskpinnar  
med mandelpotatismos  
och raw remouladsås
                                                                                                                                          
– Låt barnen göra sina egna fiskpinnar. 
när de får vara delaktiga i matlagningen 
blir man förvånad hur mycket mer som 
äts upp på tallriken.

 
500 g färsk vit fisk, t.ex. sej eller gös

 
nötpanering

2 dl cashewnötter, naturella 
2 dl hasselnötter 
1 msk yoghurt 
2 kvistar bladpersilja
1 msk lantbuljong 
1 tsk salt och några drag med  
pepparkvarnen 
1 msk smör till stekning

 
Skär fisken till fiskpinnar. Mixa ingredienser-
na till nötpaneringen och vänd fisken i den. 

Stek fiskpinnarna i smör, ca 3–5 minuter 
på varje sida. Servera fisken med mandelpo-
tatismos, några salladsblad och en klick raw 
remouladsås.
 
mandelpotatismos

12–15 mandelpotatisar 
olivolja 
några kvistar dill 
salt och peppar

 
Skölj potatisen och koka den mjuk. Mosa 
potatisen grovt med en gaffel och blanda i 
olivolja, dill, salt och peppar.
 
Raw remouladsås

1 dl mandlar 
1 kvist persilja eller dill 
1⁄2 tsk curry 
1 nypa salt 
1⁄2 dl vatten 
1 mjölksyrad gurka, hackad

 
Mixa mandlar, persilja, curry, salt och vatten 
till en sås och rör i hackad gurka.

I renée voltaires värld finns inget som heter 
förrätt, varmrätt och efterrätt. I stället gör man 
som man vill och blandar recept och råvaror efter 
humör. Samtliga recept är för fyra personer.

nötpanerade FisKpinnar  
med mandelpotatismos  
oCH raw remouladsås

KalKontaCos med  
avoKadoguCKa

renée voltaire

Recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

http://www.mathem.se/recept/auberginerullar
http://www.mathem.se/recept/notpanerade-fiskpinnar-med-mandelpotatismos-och-raw-remouladsas
http://www.mathem.se/recept/notpanerade-fiskpinnar-med-mandelpotatismos-och-raw-remouladsas
http://www.mathem.se/recept/notpanerade-fiskpinnar-med-mandelpotatismos-och-raw-remouladsas
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Spicy kokossoppa
                                                                                                                                         
– Chili och curry gör den här soppan 
härligt het. Servera ett gott surdegs-
bröd till.

 
1 morot 
1⁄2 palsternacka 
1⁄2 röd paprika 
1⁄2 gul lök 
1⁄2 zucchini 
1 dl röda linser 
1 citrongräs 
2 tsk lantbuljong 
1 msk curry 
1 puff cayennepeppar 
salt och peppar 
4 dl kokosmjölk 
saft av 1 lime 
1 msk Raw Kokosolja eller olivolja 
till stekning

 
Skala morot och palsternacka och hyvla 
tunna skivor på mandolin eller med 
en potatisskalare. Kärna ur och skär 
paprikan i bitar. Skala och hacka lök och 
tärna zucchini. 

Fräs grönsakerna i kokosolja några 
minuter, tillsätt välsköljda linser och 
citrongräs (banka lite på det först och 
dela på mitten).

Krydda med lantbuljong, curry, cayen-
nepeppar och salt. Rör om och fräs lite 
till och häll sedan på kokosmjölk och 
limejuice. 
Låt puttra på låg värme i ca 15 minuter 
tills linserna är mjuka. Fiska upp citron-
gräsbitarna, smaka av med salt och pep-
par och servera med ris eller nudlar.

Blåbärskräm 2 portioner
                                                                                                                                          

– Supergott och bra för min mage
 
1 dl blåbär, färska eller frysta 
2 msk linfrön 
2 dadlar, urkärnade 
2 dl vatten

 
Mal linfrön i en kaffekvarn eller mixer. 
Mixa linfrömjölet med blåbär, dadlar 
och vatten. Låt stå i kylen i ca 1 timme. 

Choco Chai 2 smoothies
                                                                                                                                          
– Supersmoothies är mitt bästa och 
snabbaste sätt att fylla på med bra 
energi. det blir alltid gott och jag 
behöver inga extra vitaminpiller.

 
1⁄2 dl mandlar 
1⁄2 bananer som fryses 
1⁄2 persika, skalad och urkärnad 
1⁄2 äpple, skalat och urkärnat 
4 goda torkade aprikoser 
1 msk Raw maca 
1⁄2 msk Raw Cacao Powder 
1⁄2 tsk kanel 
1 nypa kardemumma 
1 nypa nejlika 
3 dl vatten

 
De godaste aprikoserna är ekologiska 
och osvavlade, vilket gör dem mörkare 
i färgen och bevarar sötman. Blötlägg 
dem en stund i ljummet vatten så är de 
lättare att mixa. Mixa alla ingredienser 
och servera i vackra glas. 

renée voltaire

spiCy  
KoKossopablåbÄrsKrÄm 

CHoCo CHai

 

Recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

http://www.mathem.se/recept/spicy-kokossoppa
http://www.mathem.se/recept/blabarskram
http://www.mathem.se/recept/choco-chai
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vardagsrecept

Rigatoni med fläskfärs
                                                                                                                                          
denna kraftiga sås med rödvinskaraktär 
och smak av fläsk och fänkål är tillsam-
mans med rigatoni en klassisk kombination. 
Receptet ger mer än tillräckligt med sås för 
en middag och ett par lunchlådor.

1 1/2 dl olivolja
1 stor gul lök, finhackad
2 morötter, finhackade
2 stjälkselleri, finhackade
2 tsk fänkålsfrön, mortlade
500 g fläskfärs
2 1/2 dl torrt rött vin
4 burkar hackade plommontomater
3/4 dl tomatpuré
salt
500 g rigatoni eller annan stor pasta
1 1/2 dl parmesan, nyriven

Hetta upp oljan på medelvärme i en järngryta 
eller stor kastrull. Lägg i lök, morot och stjälk-
selleri och fräs i 10 minuter tills grönsakerna 
börjar mjukna. Tillsätt fänkål och fläskfärs och 
bryn i 4 minuter tills köttet börjar få färg, an-
vänd en trägaffel för att finfördela färsen. Häll i 
vin och låt det sjuda i 1–2 minuter tills det mesta 
av alkoholen förångats. 

Lägg i tomaterna, tomatpurén och 1/2 tesked 
salt. Rör om. Sänk värmen till lägsta och lägg 
på ett lock på glänt och låt det puttra i cirka 1 
timme tills såsen tjocknat. Rör ner ett par mat-
skedar vatten om det är för lite vätska.

Koka pastan medan såsen puttrar. Häll upp 
drygt hälften av såsen i en serveringsskål och 
rör ner pastan i såsen. Servera tillsammans med 
nyriven parmesan.

Recept från ”Mat på minuten – pasta”  
(Bonnier Fakta)

Lammfärsgryta med bönor
                                                                                                                                          
Värmande och mustig efter en lång dag 
utomhus. Vill du ha en ännu matigare gryta 
vänder nu ner ytterligare en burk bönor. ta 
dina favoriter – stora vita bönor är goda!

1 gul lök
1 liten fänkål
1 palsternacka
3 vitlöksklyftor, tunt skivade
1 citron, skal av hela, saft av halva
2 msk olivolja
1 msk grovhackad rosmarin
salt och nymald peppar
500 g lammfärs
2 msk grönsaksfond
2 dl vatten
½ röd chili, tunt skivad
1 burk black-eye bönor
1 burk (280 g) gröna oliver
1 ask (250 g) cocktailtomater, halverade
½ dl bladpersilja, hackad
1 paket pasta, förslagsvis penne

Skär lök, fänkål och palsternacka i sockerbits-
stora bitar. Skiva vitlöken tunt. Skala citronen 
och dela skalet i stora bitar. Fräs allt i oljan i 
en stekpanna. Tillsätt rosmarin och timjan och 
smaka av med salt och peppar.

Klicka i lammfärsen i grova bitar, finfördela 
den inte. Häll på grönsaksfond, vatten och chili. 
Låt puttra 7-8 minuter. Lägg i bönor, oliver och 
tomater. Smaka av med citronsaften. Blanda 
om, strö över hackad persilja och servera till-
sammans med pasta.

Recept från Fredrik Erikssons ”Hela årets kok-
bok” (Natur & Kultur). 

spagetti & köttfärssås  
på fyra sätt

Lättlagad, god och älskad av alla. Nej, det är inte konstigt att  
spagetti och köttfärssås är en av våra vanligaste vardagsrätter. Men även  
en klassiker behöver förnyas ibland. Vi bjuder på fyra nya varianter – från  

långkok till snabbis. Samtliga recept är för fyra personer. 

rigatoni med FlÄsKFÄrs

Passar till

graHam beCK sHiraZ  
    Cabernet sauvignon

 ett sydafrikanskt fylligt och  
fruktigt rött vin.

artikelnr 12986, Pris 69 kr

http://www.mathem.se/recept/rigatoni-med-flaskfars
http://www.mathem.se/recept/lammfarsgryta-med-bonor


lammFÄrsgryta 
 med bönor

Recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

Passar till

intis organiC reserve  
malbec Cabernet Sauvignon 

ett rött ekologiskt vin med  
fruktig, örtig smak.

artikelnr 6579, Pris 100 kr
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vardagsrecept

Penne med lammfärsragu
                                                                                                                                          
Italiensk köttfärssås förknippas ofta 
med ragù bolognese som görs på 
en blandning av fläsk- och nötkött. I 
böndernas kök var det dock vanligare 
med raguer på salsiccia eller lamm. 

1 gul lök 
1 morot 
3 msk extra jungfruolja 
1 stjälk selleri 
2 vitlöksklyftor 
1 msk hackad färsk rosmarin 
400 g lammfärs 
1 dl vitt vin 
2 msk tomatpuré 
3 dl vatten 
1 1⁄2 msk kycklingfond 
200 g pärltomater 
1 msk extra jungfruolja till rostning 
300 g penne rigate 
200 g broccoli 
lagrad pecorino

Fräs finhackad lök och morot i oljan i en 
stekgryta med lock. Tillsätt hackad selleri, 
vitlök och rosmarin och låt det steka på 
medelvärme ett par minuter. Klicka i färsen, 
finfördela den och bryn tills den fått färg. 

Häll i vinet, höj värmen och koka under 
omrörning tills nästan all vätska i pannan 
försvunnit. Tillsätt tomatpuré, vatten och 
fond. Låt puttra på svag värme under lock i 
ca 15 minuter. 

Lägg tomaterna i en ugnsform. Ringla 
över olivoljan och rosta i ugn på 200 
grader i ca 15 minuter. 

Lägg pastan i kokande vatten med salt. 
Koka i 10 minuter. Lägg ner den grovt 
hackade broccolin i pastakoket efter 
halva tiden. Slå upp pastan och broccolin 
i durkslag och låt rinna av. Blanda pasta, 

broccoli och tomater med ragun. Servera 
med nyriven lagrad pecorino.

Recept från Bo Hagströms “Buonissimo!” 
(Ica Bokförlag)

Spagetti bolognese  
(med rökig twist)
                                                                                                                                          
denna tolkning av Spagetti bolognese 
har en härligt rökig smak tack vare 
sidfläsket. 

500 g nötfärs
100 g rökt sidfläsk
100 g champinjoner
4 vitlöksklyftor
1 morot
2 msk smör till stekning
2 msk olivolja
1 dl tomatpuré
1 burk passerade tomater
salt och nymalen svartpeppar
500 g tagliatelle

Finhacka sidfläsket, champinjonerna och 
vitlöken. Skala och tärna moroten.

Bryn köttfärsen i smör i en stekpanna 
och lyft sedan över den i en tjockbottnad 
gryta (gärna en järngryta).

Häll olja i pannan och bryn sidfläsket, 
champinjonerna, vitlöken och morotstärn-
ingarna. Tillsätt tomatpurén och rör om. 
Lägg över röran i grytan och häll i de pas-
serade tomaterna. Smaka av med salt och 
peppar. Låt grytan puttra på svag värme i 
30–40 minuter.

Koka spagettin. Blanda den med såsen 
och servera med nyriven parmesanost.
  
Recept från Peter Loewes ”Det goda  
Italien” (Natur & Kultur)

penne med lammFÄrsragu

spagHetti bolognese

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

Passar till

monteCillo CrianZa 
ett riojavin med medelfyllig smak  
som passar perfekt till lamm.

artikelnr 2643, Pris 79 kr 

Passar till

las moras  
reserve sHiraZ

ett rött mycket fruktigt och smakrikt  
vin från argentina.

artikelnr 6574, Pris 89 kr

http://www.mathem.se/recept/penne-med-lammfarsragu
http://www.mathem.se/recept/spahetti-bolognese-(med-rokig-twist)
http://www.mathem.se/recept/spahetti-bolognese-(med-rokig-twist)


Familjen Di Lucas bästa pasta
Vår nya pasta är en resa tillbaka till rötterna. Den bakas i Italien på det 

bästa durumvetet och har den klassiska sträva ytan, Trafi la al Bronzo, 

som suger upp såsen så bra. Precis som när Fernando växte upp i två-

rummaren på Via Martino da Fano nummer sex.

Casa Di Luca pasta fi nns i nio olika former, från Spaghetti till 

Mezze Maniche. Recepten hittar du på www.zeta.nu.

CasaPasta_PerfectGuide_210x280.indd   1 2011-02-18   16.16



Ren fasad utan kemikalieR
En ren fasad håller betydligt längre än en fasad som inte tvättas.  

Resultatet är alltså inte bara estetiskt och hälsosamt, utan även förknippat med  
en god fastighetsekonomi. När andra tvättar fasader med kemikalier använder vi  

EcoSuRe®, en egenutvecklad metod med en speciell form av vanligt vatten, ofta med  
lägre tryck än i en vanlig dusch. Din fasad blir effektivt ren på ett skonsamt sätt, 

 med minimalt slitage på ytskikt och material. 

Välkommen till Ekofasad.

Puts. Hårt 
nedsmutsad 
putsfasad. skonsamt 
tvättad med lågt 
tryck och mjuka 
borstar. 

trä. Ett målat trästaket är 
känsligt och kräver varsam 
behandling. underhållstvätt 
med lågt tryck. 

tEgEl. Många äldre 
fastigheter i stadsmiljö har 
känsliga fasader och fogar 

som kräver varsam tvättning. 

bäst  

 i test!
I Folksams oberoende 

undersökning
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Adam Alsings Tom Kha  
Chicken Noodles 4 portioner
                                                                                                                                          
– detta är mitt absoluta favoritrecept. Jag lagar 
det minst en gång i månaden och det är alltid lika 
populärt. Funkar lika bra kalla vinterkvällar som 
varma sommardagar – faktiskt!  

500 g kycklingfilé
ett paket rice flakes (eller vanliga nudlar, fast rice 
flakes är festligare!)
8 dl kycklingbuljong
4 dl kokosmjölk
4 centimetertjocka skivor galangal (eller 
ingefära)
10 limeblad
10 tsk fisksås
5 tsk vit soja
5 tsk limejuice
Några nypor torkad mald chili 

Garnering:
Finhackad färsk chili
hackad koriander

Lägg ner allt utom kyckling och rice flakes i en stor 
kastrull och låt det koka ihop en stund.

Skär kycklingen i små bitar och stek den snabbt i en 
wokpanna. Koka upp rice flakes eller nudlar i vatten.

Lägg i kyckling och nudlar i soppan och servera i snyg-
ga skålar. Garnera med koriander och finhackad chili.

vardagsmiddagar

adam alsing
yrke: Programledare.

ålder: 41 år.
Familj: Frun anette och sönerna  
sebastian, 17, och Kasper, 18 år.

bor: Bromma.
aktuell: Programledare för tV4:s  

”sveriges värsta bilförare” och morgon- 
pratare i mix megapol.

Kändisarnas snabbaste 
vardagsmiddagar

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

Recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

              Även artister, programledare och författare har svårt att få 
 tiden att räcka till. Men precis som alla andra har de sina knep. Plats 
        på scenen för deras snabbaste – och godaste – vardagsmiddagar. 
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http://www.mathem.se/recept/adam-alsings-tom-kha-chicken-noodles
http://www.mathem.se/recept/adam-alsings-tom-kha-chicken-noodles
http://www.mathem.se/varor/kycklingfile
http://www.mathem.se/varor/hons-kycklingbuljong
http://www.mathem.se/varor/kokosmjolk
http://www.mathem.se/varor/ingefara
http://www.mathem.se/varor/limeblad
http://www.mathem.se/varor/fisksas
http://www.mathem.se/varor/soya--alger-och-miso
http://www.mathem.se/varor/limejuice
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Magnus Carlsons  
spagetti med  
handskalade räkor  4 personer
                                                                                                                                          
– en mycket enkel och snabblagad vardags-
rätt med ”lyxig” touch. Passar även bra när 
man får gäster, då tillsammans med för-  
och efterrätt.

500 g spagetti (gärna Barillas bavette)
500 g färska räkor (alternativt en burk 
handskalade smögenräkor om du inte 
orkar skala själv)
1 msk olivolja
1 msk smör
1 knippe salladslök
1 stor vitlöksklyfta
1 dl grädde (eller mer om du vill  
ha rätten såsigare)
1 kruka persilja
salt och peppar

Koka upp lättsaltat pastavatten med en skvätt oliv-
olja i. Lägg i pastan och koka enligt anvisningar.

Hacka salladslöken fint och stek den mjuk i 
olivolja och smör tillsammans med riven eller 
finhackad vitlök. Lägg i en finhackad chili om du 
vill ha lite styrka.

Tillsätt grädden och låt koka upp och sjuda 
i 2-3 min. Mängden grädde är efter tycke och 
smak, själv föredrar jag pasta med sås och inte 
sås med pasta.

Tillsätt räkorna i såsen. Låt dem bara bli varma, 
de får inte koka. Salta och peppra.

Häll den färdiga pastan i en skål. Häll över 
räksåsen och nästan all persilja, finhackad. Rör 
runt ordentligt och servera. Garnera med persilja 
på toppen.

Drick gärna ett lätt vitt vin till detta, förslags-
vis Chardonnay, Chablis eller Riesling. Servera 
även mineralvattnet San Pellegrino för ännu mer 
Italienkänsla.

yrke: sångare.
ålder: 42 år.
Familj: Frun elin och dottern ella, 2 år.
bor: Vasastan. 
aktuell: med albumet ”echoes” tillsam-
mans med the moon Ray Quintet. På 
turné under våren. 
 

magnus  
   Carlson
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http://www.mathem.se/recept/magnus-carlssons-spagetti-med-handskalade-rakor
http://www.mathem.se/recept/magnus-carlssons-spagetti-med-handskalade-rakor
http://www.mathem.se/recept/magnus-carlssons-spagetti-med-handskalade-rakor
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Dinkelpannkakor  
a’la Denise Rudberg  4 personer
                                                                                                                                          
– anledningen till att jag använder dinkel-
mjöl är att dinkeln är betydligt mer protein-
rik än vetet. Jag har också avsevärt fler ägg 
än i en vanlig smet

5 ägg
4 dl siktat dinkelmjöl (vill man vara 
extra nyttig kan man byta ut 1 dl till full-
kornsdinkel)
6-7 dl röd mjölk (beroende på hur fast 
man föredrar smeten)
100 g smör
1 tsk salt
2-3 msk smör till stekning

tillbehör:
sylt eller sirap
alternativt lagrad ost och rökt skinka

Blanda äggen med 3 dl mjölk och rör om försiktigt 
i ett par minuter (vispa ej!). Smält smöret. 

Sikta försiktigt ner mjölet och saltet och rör hela 
tiden. Häll i det smälta smöret och fortsätt att 
röra tills smeten är slät. Häll i resten av mjölken 
och rör en stund till. 

Ställ sedan smeten åt sidan i 20-30 minuter. 
Är det panikbrådis går det att steka pannkakorna 
direkt, men smeten blir slätare om den får stå och 
vila en stund.

Stek pannkakorna i smör. Servera dem med sylt 
eller sirap, alternativt ett par skivor lagrad ost och 
rökt skinka för en matigare variant.   

denise 
  Rudberg

yrke: Författare.
ålder: 39 år.

Familj: maken Johan  
och barnen Calle, 8,  

och Lovisa, 6.
bor: Östermalm.

aktuell: med elegant crime-
romanen ”ett litet snedsprång”.

vardagsmiddagar

Recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

http://www.mathem.se/recept/dinkelpannkakor-a%C2%B4la-denise-rudberg
http://www.mathem.se/recept/dinkelpannkakor-a%C2%B4la-denise-rudberg
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Alexandra Pascalidous  
makaronilåda pastitsio

6-8 portioner
                                                                                                                                          
–Pastitsio, Greklands egen lasagne, är en av 
mina favoriträtter sedan barnsben. en per-
fekt rätt att skära upp i portioner och frysa 
in – en räddning för stressade småbarns-
föräldrar.

500-600 g tjocka pastarör (alternativt 
rigatoni eller penne rigate)
125 g smör
200 g riven ost (gärna stark!)
2-3 äggvitor
1 msk muskotnöt (viktigt, den lyfter  
rätten!)
1 liten gul lök
800 g nötfärs
1 dl vitt vin
1 burk hela tomater
salt och peppar
1 dl ströbröd

Béchamelsås med ost:
1 ½ dl vetemjöl
3 mask rapsolja
9 dl mjölk
1 tsk salt
1 krm muskot
2 dl riven ost
2 ägg

Koka pastan al dente. Smält smöret och häll 
över hälften av det och hälften av den rivna 
osten. Vispa äggvitorna, blanda ner muskoten 
och häll över pastan. 

Hacka löken och bryn den i smör i en panna. 
Tillsätt köttfärsen och låt allt steka en stund. 
Vattna med vin, tillsätt tomaterna, salta och 
peppra. Låt puttra tills det blir en härligt tjock 
sås. Lyft av stekpannan från spisen. Häll över 
hälften av den resterande osten samt hälften av 
ströbrödet och blanda.

Laga béchamelsåsen medan köttfärssåsen 
puttrar: Vispa ut mjölet i rapsoljan och mjölken 
i en kastrull. Koka på medelvärme i 2-3 minuter 
under ständig omrörning tills du får en fin slät 
sås. Låt puttra i ett par minuter. Ta kastrullen åt 
sidan och krydda med salt, muskot, ost och up-
pvispade ägg. Tillsätt mer mjöl om såsen känns 
fet och trög.

Sätt ugnen på 175 grader. Smörj och bröa en 
stor ugnsfast form. Bred ut hälften av pastan 
och köttfärsen ovanpå dem, därefter resten av 
pastan och häll béchamelsåsen över hela for-
men. Till sist strör du över den sista rivna osten, 
ströbrödet och resten av det smälta smöret. Låt 
pastitsion stå i ugnen i 30-45 minuter tills den 
fått en fin färg.

Servera med en fräsch grönsallad.

Recept från Alexandra Pascalidous ”Min stora 
feta grekiska kokbok” (Bonnier Fakta)

vardagsmiddagar

alexandra  
  Pascalidou

yrke  Programledare, författare och bloggare
ålder  40 år.
Familj  maken Johan och dottern melina, 2 år.
bor  södermalm. 
aktuell  Deltar i tV4:s ”Let’s dance”.

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

Foto: Johan Lindskog/Bonnierföretagen

Vi lottar ut 10  

exemplar av “Min stora feta  

grekiska kokbok” bland dem som  

berättar om en älsklingsrätt de  

hittat genom MatHem. Berätta  

på facebook.com/mathem.se  

eller din egen blogg.

    Vinn 
alexandRaS kokBok

http://www.mathem.se/recept/alexandra-pascalidous-makaronilada-pastitsio
http://www.mathem.se/recept/alexandra-pascalidous-makaronilada-pastitsio


TESTA 

GRATIS!
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F ör vissa har ordet vardag en tråkig klang. Som om vardagen 
var något nödvändigt ont man måste dras med och inte kan 
göra något åt. Inget kunde vara mer fel.  

Spontana sovmorgnar, en bukett rosor eller ett spabesök på en tis-
dagskväll – att sätta guldkant på vardagen är en ren inställningsfråga. 
Och få saker förgyller tillvaron lika effektivt som en härlig måltid, för 
vardagsmat kan vara så mycket mer än gårdagens pasta.

En god middag gör vardagen lite roligare. Eller kanske randigare, som 
Carlshamn Mejeri uttrycker saken. Deras randiga margarinpaket kän-
ner de flesta svenskar igen. Och frasen ”Gottgottigottgott” är numera 
en självklar del av svenskens kollektiva medvetande. Men vad de flesta 
inte vet är att Carlshamn har många fler produkter i sitt sortiment – 
samtliga med uppgiften att bidra till en godare och bättre vardag.
Randigt, i Carlshamns tappning, är alltså inte detsamma som lång-

randigt. Tvärtom – det randiga köket är gott, enkelt och nyttigt. Man 
kan till exempel göra sin mat lite randigare genom att ha i en skvätt 
Gott i Maten, en havrebaserad matlagningsgrädde med bara 15% fett. 
Det är en produkt som ger såser, soppor och grytor smak och fyllighet, 
utan att de passerar onyttighetsgränsen.

– Gott i Maten är enkel att laga mat med, både till fest och vardag. 
Den ger rätterna en god och fräsch smak, säger kocken Jon Birgne.

Byter man ut crème fraichen mot vegetabiliska Soygurt Naturell 
kan man dessutom laga en god, krämig dressing utan dåligt samvete.

Med fyra recept vill Carlshamn Mejeri visa hur vardagen kan bli en-
klare, nyttigare och godare. Eller lite randigare.  

 
FöR FleR Randiga Recept,  
se www.caRlsHaMnMeJeRi.se

Parmesanrisoni med  
varmrökt lax   4 portioner

4 dl pasta Risoni
2 dl Carlshamn mejeri Gott i maten
20–30 g färsk riven parmesan
svartpeppar, salt, gräslök

Koka pastan halva den tid som står på förpackningen.  
Häll av vattnet. Koka ihop Gott i Maten, svartpeppar och pasta Risoni. 
Vänd ner finhackad gräslök och parmesanost innan serveringen.

Serveras med varmrökt lax och mangoldsallad.

4 recept som gör 
vardagen randigare

parmesanrisoni  
med varmröKt lax

http://www.carlshamnmejeri.se/
http://www.mathem.se/recept/parmesanrisoni-med-varmrokt-lax
http://www.mathem.se/recept/parmesanrisoni-med-varmrokt-lax
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Kreolsk festgryta   10 portioner

1 kg fläskfilé
300–400 g kabanoss eller  
annan stark korv
6 dl Carlshamn mejeri Gott i maten
2 tärningar köttbuljong
2 dl Carlshamn mejeri havredryck 
naturell
2 msk vetemjöl
1 tsk grovmald svartpeppar
1 msk blandade kryddörter
2 tsk Dansukker Rörsocker strö
½ röd chili
1 röd paprika
300 g små saltgurkor
200 g kärnfria svarta oliver
2 dl syltlök

Putsa fläskfilén och skär den i 2 cm stora bitar. 
Skär korven i 3– 4 cm långa bitar. Bryn korven 
utan fett och lägg över den i en gryta. Bryn 
köttet i det fett som finns i stekpannan och 
lägg sedan över i grytan.Tillsätt Gott i Maten.

Smula ned buljong-tärningarna. Rör ut 
mjölet i havredrycken och tillsätt blandningen. 
Krydda med kryddörter, rörsocker och peppar. 
Sjud under lock i ca 10 minuter.

Skiva chilin och skär paprikan i strimlor. 
Lägg dem i grytan. Låt sjuda ytterligare ett  
par minuter. Skär till sist saltgurkan i strimlor 
och lägg den i grytan tillsammans med oliver 
och syltlök. Servera med ris.

Mustigt solrosbröd

3 dl vetemjöl
2 dl rågsikt
1¼ dl grahamsmjöl
½ dl vetekli
1½ dl rågkross
1 dl solrosfrön
1 tsk salt
2 tsk bikarbonat
1 dl Dansukker Brödsirap
6 dl Carlshamn mejeri soygurt Naturell

Blanda samman alla torra 
ingredienser i en skål. Tillsätt 
sirap och soygurt.Rör hastigt 
ihop degen.Häll upp i en stor 
form (ska inte vara fylld till mer 
än 2/3).

Grädda limpan mitt i ugnen i 175° i  
ca 90 minuter. Täck med folie om limpan 
blir för mörk.

Rosmarin- och hallonpanna-
cotta på chokladbotten     
4–6 portioner

Botten
1 påse Carlshamn Bageri Cookies mix
½ dl vatten
¾ Carlshamn mejeri Flytande magarin

Pannacotta
250 g frysta hallon
4 stjälkar rosmarin
6 dl Carlshamn mejeri Gott i maten
1 dl Dansukker Gelésocker multi
1–2 tsk Dansukker vaniljsocker

Garnering
2 msk Dansukker Ljus sirap
Färska hallon
Dansukker Florsocker

Häll cookiesmix, vatten och flytande margarin 
i en bunke och rör ihop till en jämn smet. Häll 
ut på en plåt och grädda i 175º, ca 8 minuter. 
Låt svalna. 

Skär sedan ut runda bottnar med ett glas. 
Tryck ner två stycken i varje pannacottaglas.

Tina upp hallon och mixa. Skär rosmarin i 
mindre delar. 

Blanda Gott i Maten, rosmarin och 
vaniljsocker i en kastrull och låt småsjuda i 
20 minuter. Häll i mixade hallon och rör om 
ordentligt. Tillsätt gelésocker och låt koka i 30 
sekunder. 

Sila av och häll upp i pannacottaglasen. 
Ställ in i kylskåp tills pannacottan har stelnat 
(3– 4 timmar).

Innan servering; ringla över sirap och garn-
era med färska hallon och florsocker.

KreolsK Festgryta

rosmarin- oCH Hallon- 
pannaCotta på CHoKladbotten

Recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

mustigt solrosbröd

recept

http://www.mathem.se/recept/kreolsk-festgryta
http://www.mathem.se/recept/-mustigt-solrosbrod
http://www.mathem.se/recept/rosmarin--och-hallonopannacotta-pa-chokladbotten
http://www.mathem.se/recept/rosmarin--och-hallonopannacotta-pa-chokladbotten


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 det!
Vad händer efter att du skickat 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
Bilen åker iväg! 
Varje kunds order 
förvaras i separata 
lådor hela vägen 
fram till dörren.

    18:05
Efterlängtat! Sent igår kväll la 

 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.rosabussarna.com • 08-673 25 20 • info@rosabussarna.com

Se hemsidan för uppdaterade datum och priser. Flyg ingår i de flesta resorna. Flygskatter tillkommer. Svensk resegaranti gäller. 

Ytterligare ca 50 
resor på vår hemsida 

rosabussarna.com

Bergsgorillorna i Rwanda & Uganda

Blandade åldrar
8 juli 2011, ca 3 v, 27 900:-

15 jan 2012, ca 3 v, 27 900:-
Kan kombineras med Safari & Zanzibar, 44 900:-

Vår i Japan

Blandade åldrar
7 april 2011, ca 5 v, 41 000:-

Flyg till Japan, hem med transibiriska järnvägen. 
(Kina, Mongoliet, Ryssland)

Transsibiriska till Japan 50+ 

Ca 27 aug 2011, ca 5 v, ca 41 000:-
Till Japan med transibiriska järnvägen 
(Ryssland, Mongoliet, Kina). Flyg hem.

Safari & Zanzibar

Blandade åldrar
30 juli 2011, ca 17 dagar, 27 900:-

Julresa ca 17 dec 2011, ca 17 dagar, 27 900:-
ca 4 feb 2012, ca 17 dagar, 27 900:-

Kan kombineras med Bergsgorillorna, 44 900:-

Peru-Ecuador 50+

Ca 8 okt 2011, ca 38 dagar, 30 900:- 
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individanpassning
 – så funkar det! 

mathem

Premium eller ekonomipack? Eller mån om att alla  
ingredienser är ekologiska? MatHem är ensamma i världen  

om att kunna erbjuda individanpassade recept.

1 När du registrerar dig på mat- 
hem.se anger du dina varuprefer-

enser i profilen, exempelvis om du vill 
ha glutenfritt, låglaktos, ekologiskt 
eller ekonomipack. 

2 Varje gång du klickar på ett recept 
i mathems stora receptbank väljs 

varorna automatiskt utifrån dina 
varupreferenser i så stor utsträckning 
som möjligt. självklart kan du plocka 
bort och ändra hur du vill och justera 
recepten efter antal personer. 

3 Vill du lägga in dina egna favorit-
recept i mathems receptbank 

går det också bra. Då kan du senare 
beställa ingredienserna med ett enkelt 
knapptryck.

4 andra smarta funktioner på 
mathem.se är de många färdiga 

inköpslistorna, exempelvis skafferi-
listan, fikalistan, tilltuggslistan och 
mellanmålslistan.

5 Du kan också skapa dina egna 
inköpslistor utifrån favoritprodukter 

och sådant du handlar ofta. Det enda 
du behöver göra att klicka på ”lägg i 
baslista” eller ”spara i favoritvaror” på 
produktens sida.



Spara tusenlappar!         Boka sommaren/hösten 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

It’s a BIG world                    Boka Australien/Nya Zeeland, Söderhavet eller Jorden Runt hos oss!                   BIG Travel - less money   

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

Danmark:  Köpenhamn     Norge:  Oslo

Alla världens � ygbolag hos BIG Travel till de lägsta priserna.Ring inte runt.          Ring oss!         Vi har din resa och vi är opartiska.

BESÖK VÄRLDENS
MEST KÄNDA HEALER
                  under er Brasilienresa

Upplevelseresa
Rio de Janeiro, 9 nätter - Brasilia, 4 nätter - Abadiania, 
John of God. fr. 20 995:-
I priset ingår: Flyg till Rio och från Brasilia, del i dubbel-
rum, stadsrundtur i Rio (med besök på sockertoppen) och 
Brasilia, heldagstur till Abadiania med besök hos John of 
God. Avresor 2/4, 30/4, 28/5, 25/6, 23/7, 20/8, 17/9 och 
15/10  från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn & Oslo.

Klipp ut och spara annonsen!

Hans hjälp efterfrågas när västerländsk medicin misslyckas. Skådespelerskorna
Shirley MacLaine och Janet Leigh,  politiker, präster, nunnor, fattiga och rika 
fi nner vägen till den lilla byn Abadiania i centrala Brasilien för att söka hjälp av 
João  Teixeira da Faria, känd i hela Brasilien som João de Deus (John of God).

Vi erbjuder redan nu resor med valfri reslängd och med 
svensk guide på plats i Abadiania. Kontakta din närmsta 
BIG butik för mer information och prisförslag.

Nu lanserar vi 
vår nya hemsida!

Och det � rar vi med 
� na erbjudanden!

Med tonvikten på enkelhet och lätthet vill vi signalera våra 
ambitioner att vara det självklara valet för våra resenärer. 
Genom att samla marknadens utbud av resor, � yg och
hotell på ett och samma ställe kan vi erbjuda er bästa 
möjliga pris och service oavsett typ av resa.

Det skall vara enkelt att 
resa med BIG Travel.

www.bigtravel.se
Besök oss för att läsa mer!

Weekend
Flyg + 3 nätter

Barcelona           fr. 3 165:-
London         fr. 2 405:-
Paris           fr. 2 505:-
Amsterdam         fr. 3 435:-

Pris per person inkl � yg och 3 nätters boende.
Avresa från Stockholm eller Köpenhamn. För � er
destinationer kontakta din BIG Travel butik!

Kombinera er weekendresa med ett evenemang som 
exempelvis en fotbollsmatch, konsert eller teater. Vi 
bokar även hyrbil, sightseeing, kryssningar etc. Allt 
för att ni ska få så mycket som möjligt utav er resa. 

Lyxkryssa över Atlanten inkl fl yg
Vision of the Seas - 14 nätter fr. 25 900:-
1000:- BOKA TIDIGT RABATT tom 31/3!
Lissabon, Portugal - Gran Canaria, Spanien - Teneri� a, 
Spanien - Recife, Brasilien - Salvador de Bahia, Brasilien - Rio 
De Janeiro, Brasilien - Santos (Sao Paulo), Brasilien

Pris per pers inkl. � yg Köpenhamn-Lissabon, Sao Paulo-Köpenhamn, skatter, 1 natt i 
Lissabon samt 2 nätter i  Santos inkl. frukost (del i dubbelrum) , transfer till fartyget, 
del i balkonghytt med helpension, skatter & dricks. Boka tidigt rabatt ej avdraget i 
priset. Avresa: 17 nov 2011.

Kryssning från Köpenhamn
MSC Orchestra- 7 nätter fr. 6 790:-
Köpenhamn, Danmark - Kiel, Tyskland - Stockholm, Sverige
- Tallinn, Estland - St Petersburg, Ryssland - Köpenhamn, 
Danmark.

Pris per person med del i insideshytt, helpension, skatter, underhållning ombord. 
Serviceavgift ombord tillkommer. För de som bor nära Halmstad � nns transfer t/r för 
200:- Avresa: 28 maj 2011. 

Inklusive

helpension & 

underhållning

 ombord!

KRYSSNINGAR
                                med BIG Travel

Avresa: 28 maj 2011. 

Frånpriser inkl skatter  -  Barnrabatt 25%  -  Direkt� yg!

Bangkok
Phuket
Krabi
Koh Samui
Singapore

4770:-
5390:-
5310:-
5530:-
6260:-

6150:-
6770:-
9510:-
9390:-
9510:-

Hong Kong
Bali
Sydney
Melbourne
Brisbane

För � er priser kontakta din närmsta BIG Travel butik!

Missa inte
 Oprah’s

John of God program

på tv3 den 8 mars

 kl 13.05

Thailandpaket 
2 veckor fr. 7 050:- Direktfl ygPris per person, flyg med Thai Airways, del i dubbel-
rum, 12 nätter i Hua Hin med frukost. Avresa fr. Stockholm eller Köpenhamn.

Paradiset   Ta chansen nu
upplev Thailand!

SUPERPRISER MED

Lyxigt Spapaket

Krakow, Polen - 3 nätter fr. 3 265:-
Famona Business & Spa Hotel ****

3 övernattningar i standardrum. 3 frukost buff é. 3 måltider. Användning av bastu. 
2st behandlingar: 1st jord & blom mask behandling eller massage från Bali eller 
honung & vanilj behandling, 1st hand behandling eller traditionellt Thai bad. 
Transfer från fl ygplatsen – hotellet – fl ygplatsen.

För � er destinationer och priser
kontakta din BIG Travel butik
eller besök www.bigtravel.se
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iphoneapp

1 mathems iPhoneapplikation är 
knuten till ditt konto på mathem.se 

och försedd med en scannerfunktion. 
När en matvara är på väg att ta slut 
scannar du enkelt av streckkoden på 
förpackningen och väljer antal. Detta 
lagras sedan i din varukorg.

2 Du kan handla direkt genom app-
likationen eller logga in på mathem.

se för att slutföra köpet på webben. att 
handla mat har aldrig varit enklare.

3 Utöver scannerfunktionen inne-
håller iPhoneappen många av 

sajtens unika funktioner, bland annat 
hundratals recept som ger individ- 
anpassade inköpslistor. självklart kan 
du också köpa färdiga matkassar i ap-
pen, liksom frukostmat, dryck och allt 
annat du behöver.

… Och kunderna har redan gjort 
tummen upp. Nästan alla recensioner i 
apples programvarubutik app store ger 
högsta betyg.

matHems iPhoneapp – 
så funkar det!

Som första matbutik i Sverige lanserar MatHem ett nytt sätt att 
 handla mat i hemmet – med en unik iPhoneapplikation.

ladda ner appen gratis på:
 http://itunes.apple.com/se/artist/
mathem-i-sverige-ab/id406159990
eller sök Mathem i Appstore.

scanna

Handla

Hitta recept

http://itunes.apple.com/se/artist/mathem-i-sverige-ab/id406159990
http://itunes.apple.com/se/artist/mathem-i-sverige-ab/id406159990
http://itunes.apple.com/se/artist/mathem-i-sverige-ab/id406159990


1 x 1,5 liters sockerkaksform
2 dl Turkisk/Grekisk yoghurt, 100 g smör
1 dl vatten, 1 msk konc. apelsinjuice, 2 ägg
3 dl socker, 3 dl vetemjöl, 2 tsk vanilj-
   socker, 2 tsk bakpulver, 2 msk kakao
Smör och ströbröd till formen.

Chokladsockerkaka

Så här gör du:
Smält smöret, låt svalna. Blanda socker och 
kakao. Sikta mjöl, bakpulver och vaniljsocker över 
blandningen. Rör ihop smör, ägg, vatten, juice och 
yoghurt, blanda allt till en slät smet. Häll smeten i en smord och bröad kakform. Grädda 
kakan i 170 grader ca 50 min. Låt vila 5 min. tag den ur formen. Låt svalna före servering.

Så här gör du:
Stek köttet i ca 4 min. 
på varje sida. Salta och
peppra. Ta upp köttet och
håll varmt. Rör ner mjölk,
smulad ädelost och enbär i stek-
pannan. Koka under omrörning tills osten har smällt. Rör ut maizena med lite vatten
och red såsen med blandningen. Vispa i yoghurt i såsen, lägg tillbaka köttet i pannan och
hetta upp allt igen.
Serveringstips: Servera med nykokt pasta, inlagd gurka och smörstekt svamp.

4 fläskkotletter med eller utan ben
1 msk flytande margarin, 1 tsk salt
1 tsk grovmalen svartpeppar, 1 kvist timjan

ReceptBank: www.lindahlsmejeri.se 
LINDAHLS

Nu finns Lindahls Turkiska Yoghurt på facebook!  Sök på Lindahls Mejeri

Fräsch pastasallad 4 port
3 dl Lindahls Turkisk/Grekisk Yoghurt
1 st vitlöksklyfta pressad, 200 g Penne
4 st tomater i skivor
1 st grön paprika i strimlor
1 st röd paprika i strimlor
12 st svarta kärnfria oliver i skivor
125 g Serrano/Parmaskinska
125 g pepparsalami
1/2 kruka färsk koriander
1/2 kruka persilja krusbladig
Nymalen havssalt och peppar

Månads-Recepten!

Recepttävling
Vinn 3000:- varje månad!

Tävlingsregler: se vår hemsida! 

Fläskkotlett med ädelost 4 port.

Så här gör du:
Blanda yoghurt, senap, kycklingfond och vitlök. Smaka av med lite nymalen svartpeppar.
Strimla kycklingköttet och rör ner det och vitlöken i såsen. Krydda gärna med lite extra 
salt och grillkrydda. Skiva tomaterna och strimla purjolöken. Fördela fyllningen i en 
sträng mitt på bröden, lägg på ruccolasallad, tomatskivor och purjostrimlor. Vik en kant
nederst och rulla sedan ihop till en wrap.

Kycklingwraps 4 port.

Så här gör du:
Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen 
och låt kallna. Rör ihop yoghurt och vitlök. Lägg upp alla 
ingredienser snyggt på 4 st djupa tallrikar som bilden visar. 
Krydda med salt och peppar.

Tips: Stänk 1 msk lagrad balsamvinäger och 1 msk olivolja på 
varje portion. Strö finskuren färsk eller torkad Oregano över salladen.

-när alla vill
njuta lite 
mer!

”Något för morgon,
 middag, kväll  – välj själv!”

Fräsch pastasallad med spännande ingredienser. Hälsningar Bernd.

Sås:
2 dl Turkisk/Grekisk Yoghurt
2 dl mjölk, 70 g ädelsost
5 krossade enbär
1/2 msk maizena, salt

Brépå

Lindahls 
Nya bredbara
smörgåsmargarin
direkt från kylskåpet !

2 1/2 dl Turkisk/Grekisk Yoghurt
4 stora mjuka tortillabröd
400 g strimlat grillat el. stekt kycklingkött
1-2 tsk fransk senap,1 msk kycklingfond
1-2 pressade vitlöksklyftor, ruccolasallad
8 skivade cocktailtomater
1/4 finstrimlad liten purjolök
Svartpeppar, ev salt och
   grillkrydda.

Nyhet!
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vad åt du senast idag?
– En kokt korv med bröd. Jag 

slängde i mig den på vägen hem 
i eftermiddags. Korven var god, 
men jag glömde löken.   
din bästa mattupplevelse 
någonsin?

– Oj, jag har haft så många… 
Den första jag kommer att 
tänka på är när jag och min dot-
ter Viktoria var i Barcelona för 
ett par år sedan. Vi älskar tapas 
båda två, så en kväll gick vi från 
tapasbar till tapasbar och bara 
njöt. Vi hade fått ett par värde-
fulla tips, så vi visste precis var 
den bästa Serrano-skinkan och 
pata negran fanns. En annan 
fantastisk matupplevelse var 
de grillade, kryddstarka skal-
djur jag njöt av varje kväll på 
stranden i Khao Lak. 
din värsta matupplevelse?

– Tjurtestiklar! Det var en 
riktigt macho matador i Madrid 
som bjöd mig på det under 
inspelningen av ”Oldsbergs 
Europa”. Jag vet inte vad som 
var värst, smaken eller tanken, 
men jag svalde snabbt och 
sköljde ner med mycket öl.
Favoritdrink?

– Jag är väldigt svag för gin & 
tonic. Den har en speciell vår- 
och sommarkänsla. Jag kan 
sitta en hel kväll och njuta av 
en GT. Annars är jag varken öl- 
eller vindrickare. Det blir mest 
vatten och Cola för min del.
du har middag i helgen och 
får bjuda vem du vill, död som 
levande. vilka blir gästerna?

– Nostradamus för att han var 
en otrolig siare, Oscar Wilde 

för de fenomenala aforismerna, 
min mamma för att hon var så 
spirituell och förstås Lennart 
Hyland, min läromästare och 
mentor.
om du bara fick äta en enda 
maträtt under resten av ditt liv, 
vad skulle du välja då?

– Isterband med stuvad po-
tatis. Jag är faktiskt så förtjust 
i isterband att jag för diskus-
sioner med ett företag om att 
lansera Oldsbergs isterband.  
berätta om dina planer på ett 
nytt matprogram tillsammans 
med Hoa-Hoa dahlgren.

– Idén är att vi ska reda ut 

namnen och historien bakom 
klassiska maträtter. Varför 
heter det Wallenbergare och 
Biff Rydberg till exempel? 
Sedan tillagar vi rätterna i 
programmen. Men vi får se vad 
som händer, tidigast i höst eller 
2012 kan det bli verklighet.
Är du en bra kock?

– Jag är en fullständigt 
katastrofal kock! Jag minns 
ett ”hemma hos”-reportage 
där jag skulle bjuda mina 
vänner Ralf Edström 
och Lasse Kronér på 
middag.  
Tidningsfolket  

blev  
inte särskilt glada när de insåg 
att all mat kom från krogen i 
bottenvåningen. 
vad har du alltid i kylskåpet?

– Ibland är mitt kylskåp sen-
sationellt tomt. Ibland är det… 
lite mindre tomt. Men något 
som alltid finns där är Kalles 
kaviar. Originalet förstås, inte 
de nya varianterna.
vem är din favoritkock?

– Jag är ingen gourmetperson 
på det viset. Jag uppskattar 
en halv special på Heden lika 
mycket som fiskrätterna på 
Sjömagasinet.
din favoritrestaurang?

– Smaka på Vasaplatsen i 
Göteborg. För deras fantastiska 
fiskgratäng.
din favoritbar?

– Smaka igen. Deras bar 
har en avspänd atmosfär och 
underhållande bartendrar. Jag 
sitter gärna där och pratar med 
stammisarna.
vad vägrar du att äta?

– Lever, blodpudding och 
makaroner. Jag skyller detta på 
barndom och skolmatsupplev-
elser. Min pappa har alltid haft 
lever som sin favoriträtt, så jag 
föråt mig på det som barn. När 
det gäller makaroner påmin-
ner de obehagligt mycket om 
tjurtestiklar i konsistensen. 

Ingvar Oldsberg kommer från 
Göteborg. Trots det är 
han  
alltid lika 
aktuell.

sista tuggan

Programledarlegenden om likheten  
mellan tjurtestiklar och makaroner och planerna  

på ett eget isterband. text: Jan ekholm

ingvar  
oldsberg

Ingvar oldsberg älskar 
tapas, gin & tonic och en 
halv special på Heden.

Fo
to

: K
an

al
 5

18,90 kr frå
n mathem.se

http://www.mathem.se/varor/kaviar-naturell/kaviar-original-300g-kalles-kaviar
http://www.mathem.se/varor/kaviar-naturell/kaviar-original-300g-kalles-kaviar


”Fynd!”  +++
 DN, Kronstam, 24 okt 2010

Att börja dricka i tidig ålder 
ökar risken för alkoholproblem.

VinNet rekommenderar:

Montecillo 
Rioja
Montecillo Crianza 2007
Art.nr 2643 • 750 ml 79 kr • 375 ml 49 kr
Prissänkt!

Fyllighet  Strävhet  Fruktsyra

Montecillo Gran Reserva 2003
Art.nr 6471 • 750 ml 199 kr
Nu i ordinarie sortiment

”Bästa köp!” ++
DN, Kronstam, 15 mars 2009

Fyllighet  Strävhet  Fruktsyra
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