
 SmaSkenS  
för de yngSta 
Johanna Westman räddar 

småbarnsföräldrarnas  
    vardag sidan 32

#2  2011

Per morberg  
grillar
Häng med på glödhett 
party med Sveriges 
hetaste kock.

Sveriges bästa  
 matbutik

en matkasse för alla
MatHem har färdiga matkassar 
för alla smaker. Nu även helg-
kassar med vin. 

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

Fest och vardag med 
Camilla 

Läckberg 

Massor  

av recept för  

en enklare  
vardagProva-På-erbjudande

Gratis hemleverans 
vid första  
beställningen 

Just nu  
prova-på- 

rabatt!  
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Får det lov att vara 
lite vin till maten?
Vi har alla varit med om det åtskilliga gånger. I ett svagt ögonblick bjuder vi 
hem vännerna på en spontan fredagsmiddag, trots att vi jobbar till klockan fem 
och trots att vi vet vilken tålamodsprövning det är att ge sig ut och handla i 
fredagsrusningen. Och då har jag inte ens nämnt köerna på Systembolaget.

Nu behöver det inte längre vara så. MatHems matkassar har nämligen 
fått tillökning av en härligt lyxig helgkasse, innehållande en välkomponerad 
och lättlagad trerättersmiddag samt ytterligare två middagar som förgyller 
– och förenklar – helgen. Och det bästa av allt: i helgkassen ingår även, 
om man så önskar, två flaskor vin som valts ut för att passa till rätterna. 
Att erbjuda vin till maten är MatHem ensamma om i Sverige och det är 
faktiskt, om jag får lov att säga det själv, en smärre revolution. Läs mer om 
våra vinlådor på sidan 47. 

MatHems hemleveranser av vin är ytterligare ett steg i vår målsättning att 
göra vardagen enklare. Så nästa gång du bjudit vännerna på fredagsmiddag 
kan du åka raka vägen hem. Där kan man tala om en riktigt smart tids- 
besparing, på betryggande avstånd från allt vad köer och trängsel heter. 

Eftersom det är vår i luften och nya festkassar på MatHem kändes det 
självklart att vi skulle ha festtema i tidningen denna gång. Bland annat tänder 
Per Morberg grillen för ett glödande party (sid 48), vi har varit i Marrakech 
och fått inspiration till en marockansk festmiddag (sid 26) och kokboksför-
fattaren Johanna Westman bjuder 
på smaskiga rätter för familjens allra 
yngsta medlemmar (sid 38).

Själv tänker jag inviga årets grill- 
säsong med Per Morbergs lamm-
kotletter och sommarsallad. Till detta 
en flaska vin ur vår låda med smakrika 
röda viner. Kan man ha det bättre en 
fredagskväll med vår i luften? 

Trevlig läsning!

      Tomas Kull                        
                         VD  

PS: Till våra läsare erbjuder vi just nu en gratis hemleverans.  
Ange koden: tidning.. 

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 favorit på mathem.se
Våra ekologiska köttlådor från Skebo Kött 
förhöjer grillmiddagarna ytterligare ett par 
snäpp. Av färsen gör jag rejäla hamburgare, 
fläskarrén penslas med olja och soja (varför 
krångla till det?) och lammkorvarna åker 
direkt på grillen. Enkelt, gott och festligt!

http://www.mathem.se/matkassar
http://www.mathem.se/varor/vin
http://www.mathem.se/varor/kottlador
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MelanMålsMuMs
Arlas nya Keso Mellanmål är det 
perfekta mellanmålet. Mättande, 
men också så gott att vi kommer att 
äta den som ett alternativ till glass i 
sommar. En favorit är mixen cashew, 
ananas, apelsin och papaya. 
16,50 kr från mathem.se

HEMMAFRU.TAFFEL.SE
Matprofilen Lotta Lundgren, känd 
från tv-programmet ”Landet brunsås”, 
ligger bakom hemmafru-bloggen som 
bjuder på läckra recept och underfund-
iga tankar kring mat och vardagsbest-
yr. Nu har bloggen blivit en kokbok – 
och vi bjuder på ett recept här intill. 

ALLTIDHUNGRIG.BLOGSPOT.COM
Vid sidan av kokboksskrivande och 
jobb som provkökschef skriver Sara 
Begner en inspirerande blogg under 
parollen ”mer smaker, mindre krångel 
och mycket mer vardagsnjut”. Vi gillar 
särskilt ”fredagsmys”-kategorin med 
enkla rätter för en god start på helgen.

RAGAZZE.SE
”Tre tjejer i köket” är något av veter-
aner i matbloggvärlden. Ända sedan 
2004 har Elin, Helena och Maria skrivit 
om middagsmat, kokböcker, restaur-
anger och vardagslyx. Alltid med en 
stor portion humor, särskilt när de tar 
sig an storslagna surdegsprojekt och 
ledsamma kryddodlingar.

SAjtSeeing
Vi har scannat nätet efter mat-
bloggarna som gör livet i köket 
roligare och lättare.

Ratatouille med chèvre  
och chorizo

400 g körsbärstomater
4 vitlöksklyftor
1 rödlök
1 liten aubergine
3 paprikor (ej gröna)
2 citroner
1 msk socker eller honung
½-1 kruka timjan
200 g chèvre
1 dl oliver med kärna
4 chorizo

Sätt ugnen på 225 grader grill-
värme. Halvera tomaterna, finhacka 
vitlöken, skiva löken, ansa och tärna 
övriga grönsaker. 

Svetta i kastrull vitlök och lök i 
lite olivolja i ett par minuter, tillsätt 
aubergine och paprika och låt fräsa 
med tills de börjar mjukna. 

Tvätta under tiden citronerna 
och riv med lätt hand zesten (bara 
det yttersta gula) av båda och 
pressa saften ur den ena. Tillsätt 
zest, citronsaft, socker, tomater och 
repade timjanblad. Smaka av med 
salt, ytterligare pressad citron och 
nymalen svartpeppar.

Skär chèvren i tjocka skivor och 
dela dem så att du får fyra halv-
månar. Överför ratatouillen till en 
ugnssäker form, lägg på oliverna och 
placera osten överst.

Låt gå klart i översta delen av  
ugnen, ca 10 minuter eller tills chèv-
ren fått vacker färg. Stek korven och 
servera med ratatouillen.

Hemmafruns 
godaste

Från tv-profilen och bloggaren Lotta  
Lundgrens bok ”Om jag var din hemmafru”  

bjuder vi på ett recept som, enligt Lotta 
 själv, är absurt enkelt. Och gott!

tips
matHems ekologiska och när- 
odlade köttlådor, bättre för dig 
och för miljön. Just nu erbjuder 

MatHem 300 kronor rabatt på Lilla 
köttlådan och Stora Köttlådan, in-

nehållande 4 respektive 7 kilo kött, 
färs och charkuterier från Skebo 

Kött i Roslagen. Pris endast 490 kr 
respektive 990 kr.  

Beställ från mathem.se

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

Matprofil, bloggare och 
kokboksförfattare. lotta 

lundgren har många 
järn i elden. 

http://www.mathem.se/varor/keso-smaksatt/mellanmal-cashewananasapelsinpapaya-150g-keso
http://www.mathem.se/varor/keso-smaksatt/mellanmal-cashewananasapelsinpapaya-150g-keso
http://hemmafru.taffel.se/
http://alltidhungrig.blogspot.com/
http://www.ragazze.se/
http://www.mathem.se/recept/ratatoulle-med-chevre-och-chorizo
http://www.mathem.se/recept/ratatoulle-med-chevre-och-chorizo
http://www.mathem.se/varor/kottlador
http://www.mathem.se/varor/kottlador
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Cool CreMa
Står det en nyköpt Nespressomaskin och  

fräser i köket? Glöm inte att en god espresso 
kräver en snygg kopp. Månses Designs ordnar 

den detaljen med stilrena och personliga koppar. 
200 kr för fyrpack från mansesdesign.se  

munsbitar

jordnära yoghurt
Hjordnära ekologiska Mejeri  
värnar om miljön. All mjölk kommer 
från ekologiska gårdar i området kring 
mejeriet och förpackningarna är  
anpassade för att ge minsta möjliga 
klimat-påverkan. Prova gärna den 
goda yoghurten med hallon  
och rabarber. 25 kr från mathem.se 

Det lilla bageriet Friends Of  
Adam har lyckats göra ett gott  
och glutenfritt bröd som passar 
alla. Snyggt förpackat är det  
dessutom. Perfekt för picknicken, 
eller som gå-bort-present.  
75 kr från mathem.se

Gott och glutenfritt

Något läskande och fräscht till picknicken? God Morgon 
Extra Fine Nypressad Apelsin pressas på säsongens bästa 

apelsiner och landar sedan direkt i butik. Nästan som att 
göra juicen själv. 22,90 kr från mathem.se 

Så färskpressat  
som det kan bli

tips
Vin till dörren. Du har väl inte  

missat att matHem har ett unikt 
utbud av kvalitetsviner från regioner 
världen över? Vinerna levereras hem 
till din dörr, precis som matvarorna. 

Prova något av våra vinpaket med sex 
viner, eller beställ en helgkasse med 

tre festmiddagar och två  
flaskor vin. Mer info 

 på mathem.se

http://www.mathem.se/varor/yoghurt-smaksatt/yoghurt-hallonrabarber-eko-1l-hjordnara
http://www.mathem.se/varor/yoghurt-smaksatt/yoghurt-hallonrabarber-eko-1l-hjordnara
http://www.mathem.se/varor/morkt-surdegsbrod/dansk-surdeg-glutenfri-530g-friends-of-adam
http://www.mathem.se/varor/morkt-surdegsbrod/dansk-surdeg-glutenfri-530g-friends-of-adam
http://www.mathem.se/varor/apelsinjuice/juice-nypressad-apelsin-extra-fine-0-75l-god-morgon
http://www.mathem.se/varor/apelsinjuice/juice-nypressad-apelsin-extra-fine-0-75l-god-morgon
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3  
bloggar om 

matHem

vi har scannat  
nätet för att se vad 

bloggarna skriver om 
MatHem.

”Tog MatHems hälso-
kasse, den levereras på 
tisdag tillsammans med 
mjölk, bröd, yoghurt 
och lite annat som jag 
ändå skulle handla. Jag 
är fortfarande positivt 
överraskad. Maten tar 
runt 30 minuter att laga 
och den smakar bra. 
Vissa maträtter krydd-
ade jag lite extra med 
sambal, men det är en 
smaksak. Ser verkligen 
fram emot tisdagen! 
Ska bli spännande att 
höra vad sonen säger… 
(blogg.passagen.se/
evilette)

”Nu ska vi prova 
MatHems matkasse. 
Såg reklam i UNT och 
var inne och kollade 
på hemsidan. Fastnade 
så klart för prova på-
priset. Det som verkar 
bra är att man själv 
väljer vilken dag och 
ungefär vilken tid det 
ska levereras. Dessutom 
kan man om man vill få 
matkassen varje vecka. 
Man kan också stoppa 
ner andra saker i kassen. 
Så jag passade på att 
lägga ner bröd, mjölk, 
yoghurt, bananer osv. 
(hanna.fornhem.se)

”Förra veckan bestämde 
vi oss äntligen för att 
prova på Mathem och 
idag kom den första 
kassen. Dagens maträtt 
blev thaibiff, gott och 
enkelt. Betyg 3 av 5. 
(hising.se)

månadens
kokböcker

italienska klassiker
Av Bo Hagström & Robert Maglia  
(Ica Bokförlag)

Den ständigt lika produktive Bo 
Hagström är tillbaka med en ny bok 
om sitt älskade Italien. ”Italienska 
klassiker” beskrivs som en resa till 
våra matminnen och den första 
tuggan av en mustig ossobuco. Väl-
bekanta, och en del mindre bekanta, 
recept varvas med kul kuriosa. Visste 
du till exempel att pasta carbonara 
uppstod tack vare svartabörshand-
eln? Eller att carpaccion kom till 
när en grevinna med dåliga värden 
ordinerades att äta råbiff? 

    till grillat
   Av Lisa Lemke (Bonnier Fakta)

Matkreatören Lisa Lemke menar att det är 
dags att låta tillbehören spela huvudrollen under 
grillfesten. För när det handlar om grillat är det just 
marinaden, salladen och potatisen som ger det 
lilla extra. Och tilltugget förstås. ”Till grillat” bjuder 
på många inspirerande idéer som går snabbt att 
svänga ihop. Så att du kan vara utomhus  
och njuta i stället.  

festligt runt borDet
Av Bitte E-son Forsberg (Kakao)

Behöver du en anledning till fest? Och 
läckra, enkla menyer att luta dig mot när 
gästerna kommer? I så fall är Bitte E-son 
Forsbergs bok något för dig. Hennes bud-
skap är att bufféer och mingelfester inte alls 
är krångliga, utan bara fantastiskt trevliga. 
Och det är en paroll vi gärna skriver under 
på. Så slappna av, umgås med gästerna och 
njut av trädgårdsfestens vitlöksmarinerade 
räkor med basilikaröra eller advent- 
minglets apelsin- och limelax.    

fixa festen   
Av Catharina Lindeberg-Bern-
hardsson, Jan Gradvall m.fl. (Ica 
Bokförlag)

Våren är festernas tid och det 
märks i bokfloden. ”Fixa festen” 
är den kompletta handboken för 
en lyckad fest i vilken ett gäng 
proffs delar med sig av sina 
bästa råd. Matjournalisten Mia 
Gahne fixar bål och trerätters, 
konditorn Mia Öhrn bakar tårtor, 
Catharina Lindeberg-Bernhards-
son hjälper dig att duka fint och 
musikjournalisten Jan Gradvall 
väljer musiken. Dessutom tips 
om allt från inbjudningskort till 
goda cocktails.   
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Hallå monika,  
berätta om dina nya festkassar!

– Tanken är att man ska kunna bjuda 
hem vännerna på en trerättersmeny en 
fredag- eller lördagskväll trots att man 
jobb-at till klockan fem. Man slipper 
stressen i mataffären, bara att gå hem 
och börja laga! Dessutom ingår noga 
utvalt vin i kassarna, det är vi först i 
Sverige med att erbjuda. 
Hur är menyerna upplagda?

– Det finns tre olika menyer där man 
kan välja mellan huvudrätt av kyckling, 
fisk eller nöt. Alla rätter är förstås testade 
av mig. Att experimentera inför en midd-
ag är som vi alla vet livsfarligt.
någon personlig favorit?

– Pilgrimsmusslorna med timjan- och 
tomatsmör, som är förrätt i nötkassen, är 
en av mina absoluta favoritförrätter, den 
har hängt med länge. 
Hur lång tid tar det att laga din  
festmeny?

– De är snabb- och lättlagade som 
det mesta jag gör. Men visst, en boeuf 
Bourguignon behöver ju koka sin tid. Å 
andra sidan är just den perfekt att göra 
dagen före, då blir den ännu godare. Men 
gemensamt för alla rätter är att de går att 
förbereda innan gästerna kommer. Tanken 
är att man ska spendera så lite tid som 
möjligt i köket under kvällen. 
förutom dina kassar, vad krävs för  
en bra festmiddag?

– Att man har ägnat bordet lite omsorg! 
Alla människor uppskattar ett vackert  
dukat bord och där är snittblommor till 
god hjälp. Se bara till att de inte är för 
höga, för då kommer den första gästen 
som sätter sig att flytta vasen direkt.

monika ahlbergs 
festkassar
Middag med gäster i helgen? Men ingen tid att komponera en  
meny och springa i mataffärer? Lugn, med Monika Ahlbergs fest-
kassar får du en komplett trerättersmeny med recept, samtliga 
ingredienser – samt vin.  Välj mellan tre olika menyer med huvudrätt 
av nöt, kyckling eller fisk. Så låt maten sköta sig själv i köket medan 
du umgås med gästerna. Det är du värd.

Monika 
ahlberg

MonIKas nÖtMeny
Förrätt: Grillade pilgrimsmusslor med timjan- och tomatsmör.  
Huvudrätt: Boeuf Bourguignon. Dessert: Chokladcrème i kopp.  

MonIKas KyCKlIngMeny
Förrätt: Caprese (mozzarella och kvisttomater)  
Huvudrätt: Parmalindad kycklingfilé med balsamicosås.  
Dessert: Smulpaj med rabarber och jordgubbar. 

MonIKas FIsKMeny
Förrätt: Créme Ninon med ugnstorkad parmaskinka.  
Huvudrätt: Fiskrullader i saffranssås. Dessert: Monicas Oscar II-tårta.

Monikas festkassar
Varje kasse innehåller en komplett trerätters festmeny med 
recept, ingredienser och vin (fyra flaskor) för 8 personer. 

990:-    
(1 390 kronor   

inkl. vin)

munsbitar

http://www.mathem.se/varor/festmenyer
http://www.mathem.se/varor/festmenyer
http://www.mathem.se/varor/festmenyer/monikas-festmeny---not
http://www.mathem.se/varor/festmenyer/monikas-festmeny---kyckling
http://www.mathem.se/varor/festmenyer/monikas-festmeny---fisk
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Rick Gordon Lindqvist 
från Svenska Ölfräm-
jandet har full koll på 
Sveriges ölkrogar. Vi bad 
honom lista de fem bästa.

the rover
– Mycket populärt ställe bland 
ölkännare. The Rover har alltid 
25 fatöl, varav hälften kom-
mer från svenska 
småbryggerier. 
Dessutom en hel del 
spännande flasköl 
från bland annat 
USA. Andra Långga-
tan 12, Göteborg. 

aKKurat
– En av världens bästa ölkrog-
ar. Här finns svenskt mikro-
bryggt på fat, upp till fyra fatöl 
handpumpad ”real ale”, en 
omfattande cuvée-lista med 
lagrade öl och något spontan-
jäst från Cantillon. Hornsgatan 
18, Stockholm.  

nya trÖls
– Skön kvartersk-
rog med Malmös 
förnämsta sorti-
ment av flasköl. 
Utbudet varierar 
hela tiden och ny-
heter dyker upp flera gånger i 
månaden. Dessutom har man 
en specialbar med inriktning 
på nordiska mikrobryggerier. 
Karlskronaplan 1, Malmö.  

3 sMå ruM
– Fin ölbar med blandat 
utbud av flasköl 
från USA, Belgien, 
Tyskland och Frankrike. 
Dessutom fasta fatöl 
från Ocean, Dugges, 
Nynäshamn och Närke. Samt 
alltid minst 6 öl på fat från sven-
ska småbryggerier. Kristinelunds-
gatan 4, Göteborg. 3smarum.se.

Rättvisa möss
Äntligen ett smågodis utan konstigheter. 
Aromas Rättvisa möss innehåller inget 
konserveringsmedel och samtliga färger 
är naturliga. Dessutom är de tillverkade i 
Sverige. Vi gillar! 23 kr från mathem.se 

ölexpertenS
    pubtipS

munsbitar

3 kunder, 
     frågor

CeCilia melin
34 år, Kungsholmen

1. Framförallt för att underlätta vår 
 vardag. Men också för att det är smidigt och  

jag vet att varorna håller hög klass.
2. Blandade varor som dels ska matcha den meny 
vi själva försöker göra inför en vecka men också 

inför helgen. Vi passar även på att köpa blöjor, mjöl 
och lite tyngre varor. 

3. Jag har faktiskt tänkt på det och medvetet om-
vandlat den tiden till för mig viktiga saker. Som att 

sitta med barnen på golvet och lägga pussel,  
eller lyssna på musik och verkligen känna  

att jag har mer tid till annat.

malin moHr
43 år, Östermalm

1. Därför att vi behöver spara tid och 
inte tycker att handling är den roligaste 
sysselsättningen. 
2. Allt! Jag har inte varit i en matbutik 
på länge nu. Jag gillar verkligen recept-
samlingen. Sist vi hade gäster plockade 
vi ihop hela menyn därifrån. Det enda vi 
saknar är grillkol. 
3. Vi lagar god mat och umgås med 
vänner och familj. Att bjuda hem gäster 
har blivit ännu roligare.

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

3. Vad gör du med tiden du sparar genom 
 att handla på MatHem?

eVa langlet 
47 år, Södermalm

1. Vi flyttade till stan och sålde bilen. Nu slipper vi både leta 
parkeringsplats och slösa tid på att åka och storhandla. 

2. Vi köper alltid Monika Ahlbergs matkassar. Sedan passar 
vi på att handla tunga saker som fil, mjölk och tvättmedel. 

3. Vi går på bio i stället.

Svenska Ölfrämjandets 
Rick Gordon Lindqvist 

gillar real ale.

http://www.mathem.se/varor/gelegodis/rattvisa-moss-sota-150-g-aroma


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. 

- 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. 
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munsbitar

Spel som räddar  
extratiden
Vet du inte vad du ska göra med tiden du sparar genom att  
handla på MatHem? Ut och lek! Vi har valt ut sommarens 
roligaste utomhusspel.

frisbeegolf
Med ett par frisbees och målkorgar kan familjen spela  

golf utan att behöva betala greenfee. Perfekt! Frisbeegolf, eller 
discgolf som det egentligen heter, har blivit något av en folkrörelse. 
Och med all rätt, för kul är det. Kom igång med ett startpaket inne-

hållande tio frisbees och sex målkorgar med justerbar höjd. En 
riktigt stor äng ger förstås de bästa förutsättningarna, men även 

den egna trädgården kan bli en utmanande bana.   
Startpaket 1 890 kr från bl.a. jisport.se

giant mikaDo
Som ett plockepinn på steroider. Giant Mikados pinnar är 
meterlånga och vassa, och passar därför bäst för lite äldre 
barn (och barnsliga vuxna förstås). Släpp ut pinnarna på 
gräsmattan eller grusgången och kräla sedan runt och 
försök få loss de mest värdefulla (en svart Mikado ger 20 
poäng!). Giant Mikado väcker helt klart tävlingsinstinkten 
till liv och i stundens hetta tar man spelet på största allvar.  
599 kr från bl.a. spelexperten.com

JättesCHaCk
Schack när man är matt… Riktigt varma dagar lockar inte 
alltid de fysiskt krävande spelen. Vad passar då inte bättre 
än ett stillsamt parti utomhusschack i en skuggig del av 
trädgården? En uppsättning med 30 cm höga schackpjäser 
kostar dryga tusenlappen och till detta tillkommer schack-
rutor som säljs separat (ca 900 kr). Skulle 30 cm kännas 
fjuttigt finns en mer respektingivande variant med närapå 
dubbelt så stora pjäser.  1 199 kr från bl.a. minibilar.com

riDDarsPelet
Hälften boule, hälften kubb – och därtill 
en hel del taktik. Riddarspelet är med sina 
många delar ingenting man tar med sig 
till stranden, det passar i stället betydligt 
bättre hemma på gräsmattan. Den sociala 
faktorn är hög då det krävs en hel del 
taktiksnack mellan de olika momenten. 
Reglerna kan till en början tyckas om-
ständliga, men efter ett par omgångar 
är man helt klart fast.  399 kr från bl.a. 
spelexperten.com

sPin laDDer
Svårt, men roligt. Spin Ladder  

är ett kastspel där man ska försöka få 
sina slungbollar att fastna på någon av 
stegens pinnar. Ju högre upp på stegen 

desto högre poäng. Alla kaststilar är 
tillåtna. Deltagare med vilt sinne låter 

bollarna studsa i marken en gång, 
medan Spin Ladder-proffsen skickligt 

placerar samtliga bollar på samma pinne 
(vilket ger bonus- och stilpoäng). 

 Det enda som inte är tillåtet är  
att slänga bollarna på varandra.   

399 kr från bl.a. spelexperten.se





18                    www.mathem.se

munsbitar

1. köP rätt utrustning
– Börja med att köpa två pallkragar utan 
botten i storlek 120 x 180. De finns i alla 
trädgårdsvarhus. Sedan fyller du kragarna 
med billig planteringsjord och en eller två 
säckar komposterad stallgödsel. Lägg gärna 
till några spadtag vanlig trädgårdsjord.

2. glöm inte komPosten
– Ingen jord är riktigt bra från början, alla 
behöver förbättras. Till detta behöver du två 
kompostbehållare; en för hushållsavfall och en 
för växtavfall. Det är mycket viktigt. 

3. VälJ enkla oCH  
snabba gröDor
– Satsa på bladväxter som slätbladig persilja, 
plocksallat, mangold och trädgårdsportlack. 
De ger alla maximal avkastning i förhållande 
till jobb och är dessutom smakrika. Ett annat 
plus är att de skördas i flera omgångar under 
en säsong. Bönor är också tacksamma att 
odla, men välj i så fall höga bönsorter. De låga 
drabbas ofta av svampsjukdomar eller tas av 
sorkar. Även vinbär, krusbär och trädgårds-
blåbär är lättodlade. 

4. så i maJ
– I Stockholmsregionen är första halvan av 
maj en bra period att så – utom för trädgård-
sportlack, den bör vänta i två veckor – under 
förutsättning att det inte råder några extrema 
väderförhållanden. Förr brukade man säga 
att sådden startar när jorden har rett sig. Det 
betyder att jorden inte klibbar under stövlarna 
eller smular sig när man krattar. 

5. Var en CurlingförälDer i 
börJan
– Veckorna efter sådd måste du vara en 
curlingförälder. Det är viktigt att jorden alltid är 
fuktig. Ett bra sätt att hålla fukten är att lägga 
ut fiberväv, det ger ett växthusklimat. När det 
börjat växa ordentligt tar du bort väven, då 
gror det bättre och blir godare. Och vattna 
alltid på morgonen.

6. Var bereDD På  
mörDarsniglar
– Mördarsniglarna finns snart överallt. Börja 
plocka dem redan på våren, det lönar sig. För 
varje plockad snigel slipper du 400 nya, så 
snabbt förökar de sig. Att strö ut järnfosfat är 
ett effektivt sätt att få bukt med sniglarna, det 
används även i ekologisk odling.

7. skörDetiD 
– Bladväxter växer snabbt, spenaten kommer 
redan efter ett par veckor och många andra 
kan skördas lagom till midsommar. Tänk på att 
växterna behöver mer näring under hög- 

sommaren, det gäller dock inte potatis, ärtor 
och bönor. Gödsla gärna genom att täcka 
jorden mellan raderna med färskt gräsklipp. 
Om du reser bort, be grannen att vattna.

8. ta Vara På Hela säsongen
– Tro inte att odlingssäsongen är slut efter 
semestern. Vi är dåliga på att använda 
säsongen fullt ut, mycket går att odla ända in 
i oktober-november. Gödsla på nytt, använd 
fiberväv och se hur det växer igen. Men så 
bara snabbväxande grönsaker såsom dill, 
spenat, asiatiska bladväxter och sallat.      

DET Är LÄTT, DET Är KuL

egen köks-
trädgård i vår!

Alla vill ha en egen köksträdgård, men hur gör man egentligen?  
Vi bad Lena Israelsson, aktuell med en ny utgåva av bibeln ”Handbok  

för köksträdgården”, om åtta handfasta kom i gång-tips.

Bladväxter ger maximal 
avkastning i förhållande  
till arbetsinsats, tipsar 
Lena Israelsson.

Det är viktigt att vara en 
”curlingförälder” i början. Räkna med färsk potatis  

till midsommar.

Ta vara på hela säsongen. 
Mycket går att odla ända in 
i oktober.
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filmhistoriens 
bästa matscener

Från maffiaspagetti till äggfrossa. Filmhistorien är fylld av minnesvärda  
matscener. Vi har valt ut fem man aldrig glömmer.

krogreCensentens  
mateufori
”rATATOuILLE” (2007)

Detta kan mycket väl vara den vackraste film-
en om mat som någonsin gjorts. Detaljerna i 
krogköket är häpnadsväckande, ända ner till 
kökspersonalens brännskador på händerna. 
Den mest rörande scenen är när den bistre 
krogrecensenten Anton tar en tugga av sin 
rätt, redo att såga den längs fotknölarna, 
men i stället kastas tillbaka till sin barndoms 
starkaste matminnen, både känslomässigt 
och fysiskt. Den som inte älskar ”ratatouille” 
älskar inte mat. 

nattsPagetti Hos  
maffiamamma
”MAFFIABrÖDEr” (1990)

De ljuvliga matscenerna avlöser varandra. 
Vi beundrar Paulie (Paul Sorvino) när han 
förbereder en middag i fängelset och använder 
rakblad för att skiva vitlöken så tunt det bara 
går. Och vi känner för Henry (ray Liotta) när 

han stressar runt på stan, paranoid och hög på 
kokain, för att hinna hem och laga köttbul-
lar och tomatsås. Men bäst är scenen där 
Henry, Jimmy (robert DeNiro) och Tommy 
(Joe Pesci) åker förbi Tommys mamma för att 
hämta en kniv och stycka upp ett lik som lig-
ger i bilen. Men frestad av mammans spagetti 
bestämmer de sig för att först äta middag.  

lunCH meD feJkorgasm
”NÄr HArry MÖTTE SALLy” (1989)

I denna klassiska scen – som fick en hel gen-
eration män att darra varje gång de skulle gå 
på dejt – får vi följa med Harry (Billy Crystal) 
och Sally (Meg ryan) när de käkar lunch på 
en typisk New york-deli. De har just fått in 
sin pastrami på rågbröd och de andra judiska 
specialiteterna när Sally bestämmer sig för att 
bjuda på en högljudd orgasm. Bara för att visa 
att kvinnor kan göra det när de vill. En äldre 
dam vid bordet intill tittar storögt på Sally och 
säger sedan till servitrisen: ”jag tar samma 
som hon”.

maDisons HummermiDDag
”SPLASH” (1984)

Tycker du att det är svårt att äta en hel humm-
er? I så fall, lägg undan skalknäckaren och 
angrip rackaren med enbart dina tänder. Det 
gjorde sjöjungfrun Madison (Daryl Hannah) 
när hon blev bjuden på sitt livs första hummer 
av Allen (Tom Hanks). I verkligheten var dock 
Madisons hummer fylld med tofu. Hannah är 
nämligen vegetarian och hon grät efter varje 
scen för den stackars hummerns skull.

Cool HanD luke äter ägg
FråN ”rEBELL I BOJOr” (1967)

Inlåst och uttråkad säger plötsligt Luke (Paul 
Newman) till de andra på avdelningen att 
han kan äta femtio ägg på 60 minuter. Ingen 
tror honom, varpå vadslagningen tar fart och 
Luke tvingas anta vadet. Till en början äter 
han äggen som vore de godis, men efter den 
nionde omgången är han inte lika kaxig. Till 
slut lyckas Luke trycka ner det 50:e ägget 
och ser sig sedan omkring som om han ville 
beställa bacon och en kanna kaffe.

munsbitar

ratatouille

när Harry  
mötte sally

sPlasH

maffiabröDer

rebell i boJor
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K an du se bilden framför dig? Ett intimt riad-hotell där 
kalenderbladen blåser mellan 1600-tal och 1700-tal. En 
svalkande pool och ett par perfekta palmer på inner-

gården. Pannkakor och färskpressad apelsinjuice till frukost på den 
soliga takterrassen. Taginegryta och linssoppa under stjärnorna på 
kvällen.

Vi befinner oss i medinan, Marrakechs gamla stad. Ett myller 
av människor och färger, labyrintgränder och moskéer. Den svaga 
brisen som letat sig in bland husen har med sig dofter av grillat 
kött, äppelrök och kryddor.

På torget Jemaa el Fna bjuder ormtjusare, sagoberättare och 
spåkvinnor på ett ständigt pågående spektakel. ”Hello Bruce Willis! 
Hello Shakira! Please have a look”, ekar det efter oss utmed raderna 
av försäljare. Ett par minuter från torgkommersen tronar den 70 
meter höga Koutoubiamoskén vars böneutropare så välvilligt väcker 
oss klockan fem varje morgon. Män med långa skägg går in och ut 
genom porten, armbågar sig fram mellan det uppklädda partyfolket 
på väg mot ännu en natt på klubbarna i stadsdelen Nouvelle Ville. 
Samtidigt har hundratalet mobila kök tänt sina grillar och förvan-

dlat Jemaa el Fna till en jättelik utomhusservering. Vi beställer 
shishkebab och snigelsoppa. Sittande på en vinglig bänk framför de 
hårt arbetande kockarna och med en kakafoni av ljud omkring oss 
är det en upplevelse för alla sinnen. 

Så nej, det är inte konstigt att vi älskar Marrakech. Ingen annan 
stad i världen är så skicklig på att leva upp till vår bild av orientens 
mystik. Och orientens smaker. New York Times utnämnde nyligen 
Marrakech till årets kulinariska destination, bland annat för de 
många kosmopolitiska krogar som öppnat i staden. En av dessa är 
Le Bab, som drivs av den franske stjärnkocken Hadrien Villedieu. 
Han är lyrisk över sitt nya hemland.

– Kvaliteten på råvarorna i Marocko är otrolig. Både fisken och 
köttet är överlägset bättre än i Frankrike, hävdar Hadrien Villedieu, 
vars uppdaterade versioner av klassiska marockanska rätter hyllats 
unisont.    

Efter ett par dagar av medinans myller och kaos börjar vi emel-
lertid längta efter en bris som inte är tyngd av grilldofter. Lyckligt-
vis ligger Atlasbergen bara en knapp timme bort, och en tidig mor-
gon hyr vi en bil med chaufför och beger oss upp i det fascinerande 

myter och dofter i 

marrakech
Gammalt och nytt, kaos och stillhet. Marrakech fascinerar som få andra städer i 
världen. MatHem åkte till den rosa staden för att slurpa snigelsoppor och bada  
i Atlasbergen. Text: Jan Ekholm Foto: Morgan King

marrakech

Marrakech lever upp till vår 
bild av orientens mystik. 

Och orientens smaker.
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kaotiskt och still-
samt. Marrakech är 
kontrasternas stad.

Torget Jemaa el Fna 
bjuder på ett ständigt 
pågående spektakel.

en åsna är att föredra 
framför bil i medi-

nans trånga gränder.

Eco-hotellet Bab  
Ourika balanserar på  
en platå i Atlasbergen.
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marrakech

RESA HIT: Reguljärflyg med Nor-
wegian kostar från ca 1 200 kr t/r. 

RESA RuNT: I medinan tar man 
sig runt till fots med en detaljerad 
karta. Övriga stadsdelar nås 
enklast med taxi, räkna med ca 
60-70 kr (och långa prisförhand-
lingar). För resor till Atlasbergen: 
gör upp med en taxichaufför eller 
be hotellet att ordna bil. Kostar ca 
300-400 kr enkel resa. 

BO: Riad Kniza har 14 vackra rum, 
pool, spa och solig takterrass. 
Dubbelrum från 1 850 kr (riad-
kniza.com). Riyad El Cadi är en 
kulturskatt fylld av islamsk konst 
och ett antal rum där ledordet är 
morisk minimalism. Dubbelrum 

från 1 240 kr (riyadelcadi.com). 
Eco-hotellet Bab Ourika bal-
anserar på en platå i Atlasbergen 
med utsikt över röda dalar och 
snötäckta bergstoppar. Dub-
belrum från 1 550 kr (babourika.
com). Kasbah Tamadot, Richard 
Bransons gömställe vid foten av 
Atlasbergen, är romantiskt och 
hänförande vackert. Dubbelrum 
från 4 100 kr (kasbahtamadot.
virgin.com).     

ÄTA: Café El Badi serverar pris-
värda menyer och stans läckraste 
citronkyckling (4 Rue Touareg 
Berrima Bab Mellah). Kosybar gör 
nyskapande versioner av marock-
anska klassiker, dessutom vinrätt-
igheter och härlig terrass (47 Place 

des Ferblantiers). Restaurant Jama 
är en trevlig familjerestaurang med 
sympatiska priser och traditionell 
meny i lummig trädgård (149 
Touala Kennaria). För den som vill 
prova fransk-marockanska fusioner 
i regi av stjärnkockar rekommen-
deras La Table du Marché (Hotel 
Hvernage, Rue des Temples) och Le 
Bab (Rue Mohamed el Beqqual). 

MISSA INTE: Patisserie des 
Princes är ett oumbärligt stopp 
för alla som tar sötsaker på allvar. 
Serverar läckra bakelser och 
croissanter från klockan fem varje 
morgon (32 Rue Bab Agnaou). Det 
kombinerade kaféet, biblioteket 
och konstgalleriet Dar Cherifa ligg-
er i en spatiös 1400-talsriad och 

är perfekt när man längtar efter 
en lugn oas (8 Derb Cherfa Lakbir, 
Mouassine). Shopping i medinan 
är ett kapitel för sig som kräver 
tålamod och prutningsförmåga. 
I souken finns allt, massor av 
skräp men också hantverk och 
antikviteter till fyndpriser. 

BARNAKTIVITETER: Torget 
Jemaa el Fna är som en stor 
cirkus med alla sina ormtjusare, 
spåkvinnor och mystiska sago-
berättare. Det härliga poolområ-
det Nikki Beach Club lockar med 
svalka och bad (Palmeraie Golf 
Palace). Gott om spännande aktiv-
iteter i Atlasbergen, bland annat 
vandring, mountainbiketurer och 
bergsklättring.

Fakta: marrakech

bergslandskapet. Vi passerar tusenåriga 
berberbyar, livliga marknader och stora 
åsneparkeringar innan vi når vårt mål – det 
rustika eco-hotellet Bab Ourika.

– Jag körde förbi här av en tillfällighet 
och hade aldrig sett en vackrare plats i At-
lasbergen, berättar ägaren Stephen Skinner 
och sveper med handen över omgivningen.

Det är svårt att inte hålla med honom där vi 
står på Bab Ourikas platå och ser ut över den 
röda Ourikadalen och de mäktiga bergen.

Bab Ourika är en plats där lata dagar med 
en bok i terrassens soffor övergår till njut-
ningsfulla middagar i skenet av stearinljus 
på innergården. Men skulle ett aktivitets-
sug uppstå kan man låna en mountainbike 
och ge sig ut på hisnande grusvägar, vandra 
eller besöka närbelägna byar.  

På vägen ner till Marrakech stannar vi 
till vid Bab Ourikas totala motsats – Virgin-
grundaren Richard Bransons skamlöst 
lyxiga retreat Kasbah Tamadot vid foten av 
bergen. Kasbah Tamadot är inget budget-
boende, de billigaste rummen kostar 4 000 
kronor, men att ligga och flyta i infinity-
poolen och se ut över de röda bergen är en 
upplevelse som nästan, men bara nästan, 
rättfärdigar rumspriserna. 

Just som Koutoubiamoskéns böneutro-
pare börjar eka i skymningen är vi tillbaka 
i medinan och slår oss ner på Kosybars 
terrass, ett av få ställen i stadsdelen som 
serverar alkohol. Vi lutar oss tillbaka bland 
kuddarna medan servitören häller upp en 
flaska svalt vitt vin. Vi anar Atlasbergen 
långt borta i kvällsdiset. Snart kommer 
koleldarna att tändas på Jemaa el Fna. Den 
stora frågan är om vi ska äta lammspett 
eller grillad fisk ikväll. Vi tar en klunk av 
vinet och funderar.  

Konstgalleriet  
Dar Cherifa är en 

lugn oas i den myll-
rande medinan.

Hotellet Bab  
Ourikas terrass 
bjuder på stilla dagar 
i Atlasbergen.

Varje kväll förvand-
las Jemaa el Fna till 
en jättelik utom-
husservering.
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marockansk festmiddag

Briouats med getost
                                                                                                                                          
Läcker plockmat. Brioutas är friterade 
smördegspastejer som kan fyllas med 
allt från kalvhjärna till getost.

300 g getost 
200 g kokt potatis
2 citroner, rivet skal och pressad saft
3 kvistar färsk koriander, plockade 
blad 
2 vitlöksklyftor, pressade eller rivna
½ dl olivolja
salt och svartpeppar
2 ark filodeg
2 äggulor till pensling
matolja till fritering, så att det täcker
ev. cayennepeppar eller pimiento-
pulver
ev. citroner

Mixa getost, potatis, citron, koriander, 
vitlök och olivolja i en matberedare eller 
mixerkanna. Salta och peppra.

Skär 6–8 cm breda remsor av filodegen. 
Klicka på en knapp matsked getoströra 
på den nedersta högra hörnan. Pensla 
den vänstra sidan med äggula och vik den 
nedersta högra hörnan som en trekant 
mot den vänstra sidan. Pensla och vik en 
trekant åt andra hållet. Skär av remsan, så 
att den räcker till ett knyte till.

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

Salta före servering. Dekorera gärna 
med orientaliska kryddor, till exempel 
kajennpeppar eller pimientopulver, och 
servera med citron.

recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

Marockansk festmiddag

Färgstarkt &  
Fantastiskt!

Det marockanska köket är rikt på fräscha råvaror och färgstarka ingredienser.  
Bjud vännerna på en resa till Marrakech med den här härliga festmiddagen.  

recepten är beräknade för 5-6 personer.

kumminkokta  
morötter

briouats meD getost

oliVris meD skalDJur

http://http://www.mathem.se/recept/briouats-med-getost
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Olivris med skaldjur
                                                                                                                                          

1 kg risottoris
2 msk + ½ dl olivolja 
100 g svarta oliver utan kärnor, i 
mindre bitar
1 g (2 kuvert) saffran
2 röda chilifrukter, urkärnade, fin-
skurna 
2 vitlöksklyftor, finskurna
ca 1½ l grönsaksbuljong
3 msk sherryvinäger
4 citroner, pressad saft
1 kruka persilja, finskuren  
1 kruka koriander, finskuren
1 kruka mynta, finskuren
salt och svartpeppar
1 kg rensade sardiner eller strömming
400 g calamari
10 skalade tigerräkor, eller kokt 
skaldjursmix

Svetta riset i 2 msk olja med oliver, saffran, 
chili och vitlök. 

Häll på grönsaksbuljongen i ett par 
omgångar, koka i 20 minuter. Låt kallna. 

Blanda till en fin rissallad med ½ dl 
olivolja, vinäger, citronsaft och örter. Salta 
och peppra.

Stek sardinerna eller strömmingen lätt 
på skinnsidan. Salta och peppra.

Stek calamarin och räkorna eller skal-
djursmixen för sig. 

Servera rissalladen med fisk och skaldjur 
på toppen, peppra.

Kumminkokta morötter
                                                                                                                                          

1 kg späda morötter med blast
1 l höns- eller grönsaksbuljong
1 dl apelsinjuice
1 msk salt
1 msk socker
1 msk malen koriander
3 msk kummin
1 msk olivolja
ev. persilja till dekoration

Skala morötterna och skär av blasten som 
bilden visar. 

Koka morötterna i buljong med apelsin-
juice, salt, socker, koriander, kummin och 
olja i ca 15 minuter, tills de är helt genom-
kokta. Låt dem kallna i buljongen. 

Lägg upp morötterna på ett fat, slå 
lite lag och kryddor över, dekorera med 
persilja.

Mix tagine
                                                                                                                                          
En härlig blandning av smaker.  
Kryddor, lite styrka, syrlig fräschör  
och havets frukter.

½ l grönsaks- eller hönsbuljong
1 l couscous
2 + 2 msk olivolja

1 nypa salt
1 huvud broccoli, buketter
15 merguezkorvar (lammkorvar)
1 grillad kyckling
6 citroner, i fjärdedelar
1 dl råsocker
1 citron, pressad saft
lite sherryvinäger
10 kvistar persilja, finskurna 

Sätt ugnen på grillvärme.
Koka upp buljongen och häll den över 

couscousen. Tillsätt 2 msk olivolja och salt 
och låt cous-cousen vila under plastfilm.

Koka broccolin knappt mjuk i lättsaltat 
vatten.  

Stek korvarna och bryt kycklingen i bitar.
Vänd citronerna i råsocker och grilla 

dem några minuter i ugnen, så att sockret 
karamelliseras. 

Krydda upp couscousen med 2 msk 
olivolja, citronsaft, lite sherryvinäger efter 
smak och persilja. Lägg på kyckling, korv 
och broccoli. Dekorera med persilja. 

Rosenblomsgâteau
                                                                                                                                          

2 ark filodeg
50 g smör, skirat (=1 dl)
2 dl flytande honung
½ l vispgrädde
½ msk florsocker + till dekoration
1 ask hallon, i bitar (spara ev. till 
dekoration)
1 ask jordgubbar, i bitar (spara ev. till 
dekoration) 
1 ask björnbär, i bitar (spara ev. till 
dekoration)
ca 1 msk rosenblomsvatten

Sätt ugnen på 170°.
Pensla filodegen med skirat smör och 

honung och baka arken på en smörpenslad 
plåt mitt i ugnen i några minuter, tills de är 
gyllenbruna.

Vispa grädden, sikta i florsocker och 
vänd ner bären. Smaksätt efter behag med 
rosenblomsvatten.

Dela filodegsarken i mindre bitar, cirka 
3x3 cm. Bygg upp desserten i tre lager som 
bilden visar. Avsluta gärna med ett bär på 
toppen och siktat florsocker. 

Samtliga recept är hämtade från  
Tomas Tengbys och Marco Baudones 
”Medelhavsbufféer” (ICA Bokförlag) rosenblomsgâteau

mix tagine

recept

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

http://www.mathem.se/recept/olivris-med-skaldjur
http://www.mathem.se/recept/kumminkokta-morotter
http://www.mathem.se/recept/mix-tagine
http://www.mathem.se/recept/rosenblomsg%C3%A2teau
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matHem – bäst i Sverige  
på färdiga matkassar

MatheMs 
hälsoKasse
Vår hälsokasse är utformad med extra stor åtanke 
på hälsosamhet. Alla råvaror är noggrant utvalda 
för att generera en så fördelaktig energiför- 
delning som möjligt. Recepten innehåller många 
nya smaker och inkluderar även flertalet nya livs-
medel, exempelvis quinoa och havregrädde.

Exempel på middagar: Grillade hamburgare med 
tomat, avokado och keselladressing, chicken chow 
mein, fiskgryta med bön- och korianderaioli, pasta 
alfredo samt bräckt falukorv med quinoagryta.
Kassen innehåller fem middagar för fyra personer. 
Just nu: första leveransen endast 390:- 
(ord. pris 690:-) 

MatheMs bIllIga  
veCKoMatKasse
Vår billiga veckomatkasse kostar mindre än de 
övriga matkassarna. Det betyder inte att kassen 
innehåller sämre varor, däremot gör vi smartare 
val med något färre varor samt sparar in på de 
mer kostsamma produkterna. Resultatet är en 
bra vardagsmeny som bjuder på spännande och 
varierande smaker. 

Exempel på middagar: Kycklingbiffar med smak 
av kokos, krämig fisksoppa, korv stroganoff med 
ris, linswraps med avocadosallad samt pasta 
bolognese.
Kassen innehåller fem middagar för fyra personer. 
Just nu: första leveransen endast 290:-  
(ord pris 590:-)

En färdig matkasse förenklar vardagen. Du slipper komponera menyer, köa i affärer  
och släpa hem tunga varor. Du väljer själv om du vill prenumerera eller beställa vid ett  
tillfälle. Och det bästa av allt – förutom menyerna kan du lägga till sådant du behöver. 
Vi har över 10 000 varor i vårt sortiment.

http://www.mathem.se/varor/mathems-halsokasse
http://www.mathem.se/varor/mathems-halsokasse
http://www.mathem.se/varor/mathems-billiga-matkasse
http://www.mathem.se/varor/mathems-billiga-matkasse
http://www.mathem.se/matkassar
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MonIKa ahlbergs MatKasse
Kokboksförfattaren och matkreatören Monika 
Ahlbergs matkasse är vår lite lyxigare variant med 
riktigt smarriga recept. Menyerna bygger på enkla 
smaker i nya kombinationer och kassarna inne-
håller många ekologiska råvaror. Monika räds inte 
lite extra grädde för att lyfta fram smakerna.

Exempel på middagar: Laxfilé med ägg- och 
räkröra, spenatsoppa med fetaostcrème, lammstek 
med sallad och inlagd gurka samt ugnspannkaka 
med prinskorv.
Kassen innehåller fem middagar för fyra personer. 
Just nu: första leveransen endast 490:-  
(ord. Pris 790:-)

MatheMs helgKasse
Med vår helgkasse kan du njuta fullt ut av helgen 
med massor av god mat. En kväll serverar du en 
riktig festmåltid med förrätt, varmrätt och dessert. 
Övriga två kvällar blir det lättlagade men underbart 
goda rätter som ofta går att förbereda. I kassen 
ingår även två flaskor utvalda viner.

Exempel på middagar: Ossobucco på kycklinglår, 
parmalindad kycklingfilé med balsamicosås, fisk i 
folie med vitlöks- och basilikapotatis, Oscar II tårta.
Kassen innehåller tre middagar, varav en av dem är 
en trerätters festmeny, för fyra personer. Dessutom 
ingår två flaskor vin.
Just nu: första leveransen endast 990:-, 
alt. 1 190:- med vin (ord. pris 1 090:- resp. 1 290:-)

mathem

http://www.mathem.se/varor/monikas-matkasse
http://www.mathem.se/varor/mathems-helgmatkasse
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myter om mat

alla talar om
antioxidanter

Ständigt dessa antioxidanter. Alla talar om dem, alla intresserar  
sig för dem. Och framförallt – alla vill äta dem. Men varför är  

de så bra för oss? MatHem reder ut begreppen.  
Text: Linda Iliste 

m an skulle kunna säga att antioxidanter kommit på modet. 
Men de är allt annat än någon nymodighet. Dessa kemiska 
ämnen har alltid funnits i närapå all vår mat och skyddar 

cellerna mot oxidation. De fungerar helt enkelt som kroppens egen 
rostskyddsbehandling. Allra flest antioxidanter finns i grönsaker, frukt 
och bär.

– Lever man sunt och låter bli att röka får man oftast i sig en bra dos 
antioxidanter.

Det säger Clara Hansson, dietist och kostrådgivare som alltid är 
noga med att upplysa om antioxidanternas positiva effekter och hur 
de hjälper oss att klara vår syrerika miljö. 

Men att syre skulle vara skadligt för kroppen låter underligt. Vi måste 
ju andas för att överleva och våra cellers ämnesomsättning fungerar 
inte utan syre. Men i syret finns även biprodukter, bland annat de så 
kallade fria radikalerna som sätter igång immunförsvaret. Blir de för 
många har de en giftig inverkan och skadar våra celler. Precis som ett 
äpple ruttnar när det ligger för länge i fruktkorgen, eller en bil vittrar 
sönder av rost, kan oxidationen leda till påskyndat åldrande och allva-
rliga hälsoproblem såsom cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar.

– Vi producerar till viss del antioxidanter själva. En av dem är Q10 
som många är bekanta med eftersom det är en vanlig ingrediens i 
antirynkkrämer. Men för att ge våra kroppar de bästa förutsättnin-
garna för ett långt och friskt liv behöver vi få i oss antioxidanter 
genom maten också, förklarar Clara Hansson.

Teorin om antioxidanternas positiva inverkan på oss männi-
skor växte fram under åttiotalet och har periodvis varit omtvis-
tad. En finsk undersökning från 1994 visade de första nedslående 
resultaten. Den har följts av ett antal forskningsstudier som på 
liknande sätt pekar på att konsekvenserna är överdrivna, eller i vissa 
fall till och med felaktiga.

– I flera av studierna har försökspersonerna fått höga doser av en 
eller ett fåtal antioxidanter i tablettform. Då har inte den skyddande 
förmågan kunnat bekräftas, säger Cecilia Nälsén som skrivit en 
avhandling om hur oxidativ stress påverkar människan.

Enligt Cecilia har däremot antioxidanter i maten naturligt rätt 
balans. Ens matvanor kan alltså bygga upp ett effektivt skydd mot 
sjukdomar. Så låt vitamintabletterna och kosttillskotten ligga kvar 
på butikshyllan tillsammans med halvfabrikat, läsk och cigaretter. 
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När vi andas omvandlas ungefär en procent av syret till så 
kallade fria radikaler. De är nödvändiga för bland annat immun-
försvaret, men om de blir för många har de en giftig inverkan 
som kan leda till oxidation och sjukdomar. Antioxidanter är ett 
naturligt och livsnödvändigt ämne som skyddar cellerna mot 
oxidation. De bildas delvis i kroppen, men för att hålla oss friska 
och starka behöver vi även få i oss antioxidanterna via maten.

De Viktigaste gruPPerna aV antioxiDanter
C-vitamin som bland annat finns i citrusfrukter, paprika och 
potatis. E-vitamin som bland annat finns i vetegroddar, söt-
mandel och vegetabiliska oljor. Polyfenoler som bland annat 
finns i tomater, selleri och grönt te. Karotenoider som bland 
annat finns i alger, morötter och broccoli. Klorofyll som bland 

annat finns i alfalfa, spenat och rädisor.

anDra grönsaker, frukter oCH bär  
som är särskilt antioxiDantrika

Acaibär
Blåbär
Granatäpple
Gojibär
Jordgubbar
Lök
Rödbetor
Äpplen
Oliver
Körsbär

antioxiDanter  
 Kroppens egen rostskyddsbehandling

Strunta i vitamin- 
tabletter. Antioxidanter 

bygger upp ett bättre 
skydd mot sjukdomar.
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myter om mat

Vänd i stället blicken mot avdelningarna med frukt 
och grönt. Men hur ska vi välja för att tillgodose oss 
det vi behöver bland de tusentals identifierade anti-
oxidanter som finns i våra livsmedel?

Även om alla är betydelsefulla uppger Livsmedels-
verket att selen, karotenoider och vitaminerna E och 
C är de viktigaste. En enkel tumregel när man äter är 
att föreställa sig att få med hela färgspektrumet på 
tallriken – röda tomater, gul paprika, blåa blåbär och 
grön avokado. För att hjälpa och inspirera människor 
till detta har Helena Nyblom, läkare och författare till 

tre faktaböcker om sambandet mellan livsstil och häl-
sa, myntat begreppet ”regnbågsmat”. Clara Hansson 
använder sig ofta av det.

– De flesta av oss äter faktiskt färggladare än vi tror, 
men med hjälp av ett sådant vardagsknep blir det 
ännu lättare att tänka det, säger Clara och fortsätter: 

– Blanda mycket och ha både drycker och kryddor 
i åtanke. Ett balanserat intag av kaffe, grönt te och 
rött vin är bra. Bjärta smaksättare som gurkmeja 
hjälper också en bra bit på vägen om färgglädjen i  
stekpannan tryter.  

matHem- 
Panelen:

1. Vet du vad  
antioxidanter är?

2. Kan du nämna något som 
är rikt på antioxidanter?

anna-sofia Wahlgren,  
29 år, malmö
1. Ett ämne i frukter och bär 
som motverkar det som 
bryter ned kroppen.
2. Gojibär, blåbär och 
äpplen. Jag vill minnas att 
klara färger på frukter och 
grönsaker är ett tecken på 
att de har antioxidanter i sig.

Jonas tullgren,  
32 år, stockholm
1. Egentligen inte, men 
något hälsosamt som finns i 
maten tror jag.
2. Jag gissar på de flesta 
färska råvaror.

lars nilsson,  
53 år, sollentuna
1. Ett ämne som skyddar 
kroppens celler mot att dö 
för tidigt. Man kan tillgo-
dose kroppen antioxidanter 
genom att äta rätt kost.
2. Granatäpple, gojibär, lök, 
tomater, broccoli… Det finns 
i mycket.

5 sJukDomar som antioxiDanter 
förebygger
•	 Hjärt- och kärlsjukdomar
•	 Cancer
•	 Diabetes
•	 Neurodegenerativa sjukdomar som senildemens, 

Alzheimers och Parkinson
•	 Grå starr

så får Du i Dig antioxiDanter
•	 Variera din kost.
•	 Ät ett halvt kilo frukt och grönt om dagen.

•	 Ät så färggrant som möjligt.
•	 Gör det lätt för dig: välj råvaror du tycker är goda.
•	 Välj färska och frysta råvaror framför kosttillskott.

tiPs
En rödbetssallad med lax, quinoa, spenat, fetaost och 
valnötter är en riktig antioxidantbomb. Då får du i dig 
den särskilt goda kombinationen Q10, alfa liponsyra och 
vitamin E som fungerar i symbios med varandra.

Det finns tusentals olika  
antioxidanter. Selen, karotenoider 

och vitamin E och C är de viktigaste.
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Barnen är det viktigaste i våra liv. Ändå överlåter vi ansvaret för deras 
mat på någon annan när vi serverar dem industritillverkade barn-
matsburkar, falukorv och pulvermos. Varför har det blivit så? Är det 
tidsbrist, eller litar vi inte på vår egen matlagningsförmåga?

Frågan har gnagt länge i författaren och tv-personligheten Johanna 
Westmans huvud. Och medan den gnagt har hon ägnat de senaste 
tio åren åt att försöka bryta våra invanda barnmatsmönster, bland  
annat genom att ge ut ett antal kokböcker med lätta och goda recept 
för barn. I vår är hon aktuell med ”Första måltidsboken” som främst 
riktar sig till familjer med småbarn från ett år och uppåt.  

– Jag tycker att barnmaten har blivit jättetokig i Sverige. Vi har fått 
en helt skev bild och tror att vi måste anpassa oss till en utplattad 
smakpalett när vi får barn, säger Johanna Westman som tror att det 
i grunden bygger på en osäkerhet och ett system vi byggt upp med 
burkar, färdiga köttbullar och falukorvsringar. I stället, menar hon, 
borde vi lyfta blicken och se hur föräldrar i andra länder gör.

– Titta på Italien, eller Nordafrika. Inte serveras det några barn-
matsburkar där. Barnen äter samma mat som sina föräldrar. Det är 
bättre att introducera skaldjur till treåringar än att steka falukorv 
bara för att man tror att det är det enda de vill ha.

Så har det aldrig, en endaste gång, serverats falukorv i det Westman-
ska hemmet?

Johanna förnekar det bestämt.
– När jag fick mitt första barn sa jag åt min mamma att hon måste 

stoppa mig den dagen jag kommer hem från affären med en falukorv, 
skrattar hon och tar en klunk av kaffet.

Vi sitter i Johannas ombonade och rymliga kök i sekelskifteslägen-

heten på Södermalms högsta topp. Som den gottgris hon är – Johanna 
har bland annat gett ut boken ”Julgodis för små och stora socker-bagare” 
– bjuds det på nybakad citronkaka och jag räknar till sammanlagt tre es-
pressokannor, ett tydligt tecken på att familjen är halvitaliensk.    

Johanna Westman har en både lång och brokig karriär bakom sig. 
Många minns henne fortfarande som färgstark programledare för 
SVT:s musikprogram ”Popitopp” i början av 90-talet. Därefter följde 
ett flertal barnprogram, bland annat ”Rätt i rutan” och ”Ekens hem- 
lighet”, och 2005 var hon värd för en av Melodifestivalens deltävling-
ar. Redan 1999 gav hon ut sin första barnbok, ”Resor med Byron”, och 
därifrån var steget inte långt till att börja skriva kokböcker för barn. 
2001 kom kokboksdebuten ”Första kokboken”.

– På den tiden gavs det inte ut särskilt många kokböcker, och fram-
förallt inte av personer som inte var stjärnkockar. Men jag tog risken 
och det gick bra. Sedan dess har det rullat på och blivit minst en kok-
bok om året, berättar Johanna.

Det egna matintresset grundades i Italien där Johanna bodde un-
der sina första fem år. Hon kan fortfarande minnas de färska aprikos-
erna, de spännande skaldjuren och de goda pastarätterna. En av barn-
domsfavoriterna, orecchiette med broccoli, hänger fortfarande med 
och dyker upp i nya boken.

– Jag älskade skaldjur som liten. Och så sprang jag ofta över till 
granntanten som alltid stod och bakade sju sorters kakor. Hos henne 
fick jag min stora passion för att baka.  

I böckerna nämner Johanna vikten av att väcka barnens mat- 
intresse, ett handfast knep för att komma bort från falukorvsfällan 
och den inbyggda rädslan för allt nytt. Det behöver inte vara svårt, 

Johannas 
matevangelium

Laga din egen barnmat i stället för att fastna i halvfabrikatsträsket.  
Det säger författaren och tv-personligheten Johanna Westman, i vår  
aktuell med sin sjunde kokbok med rätter för barn. Vi träffade henne  

för ett samtal om matglädje bortom falukorv.   

TexT: Jan Ekholm FoTo: Johnny Wohlin
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Johanna  
Westman

Ålder: 41 år.
Yrke: Författare, matkreatör

 och tv-kock.
Bor: Lägenhet på Södermalm.

Familj: Man och barnen Greta, 12 år, 
Astrid, 11 år, och Svante, 5 år.

Karriär i korthet: Slog igenom 1992 som 
programledare för SVT:s musikprogram 

”Popitopp”. Gjorde därefter flertalet barn-
program, bland annat ”Ekens hemlighet”, 
”Lördagsakuten” och ”Rätt i rutan”. Ledde 
2005 en av Melodifestivalens delfinaler. 

Har skrivit flera barnböcker och kokböcker 
för barn, däribland ”Första kokboken”, 

”Första bakboken”, ”Minsta kokboken” och 
”Julgodis för stora och små sockerbagare”.

Aktuell med: Kokboken ”Första måltids- 
boken” och som gästkock i SVT:s 

”Go’kväll” varannan lördag. 

Johanna Westman 
tycker att man ska 

bjuda in barnen i köket 
och låt dem hjälpa till.
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johanna westman

menar hon. Men en förutsättning är att man lagar maten själv 
och inte köper färdigt.

– Jag tycker att man ska bjuda in barnen till köket och låta 
dem hjälpa till, smaka och lukta på kryddor. Eller ta med dem 
till saluhallen, titta på fiskar och välja ut en som man tar med 
hem och tillagar tillsammans. Har man varit med i köket blir det 
roligare att  äta, menar Johanna som likt alla andra föräldrar har 
gedigen erfarenhet av trilskande barn.

– De första åren är alltid lätta. Men när barnen kommit upp i 
2-3-årsåldern och går på dagis blir det genast knepigare för då 
påverkas de av andra och lär sig att fisk och grönsaker är äckligt. 
Då gäller det att hjälpa dem på traven, avdramatisera grönsak-
erna och kanske ” dölja” dem ibland, säger Johanna och tillägger:

– Sedan tycker jag att vi föräldrar måste sluta att se oss själva 
som lyckade varje gång barnen ätit upp allting på tallriken. Det 
är inte så himla viktigt. Det viktigaste är att man har trevligt vid 
middagsbordet och att det är en plats som förknippas med kul 
och inte tvång. Samvaron går före allt, även näringsämnena. 

Trots tio år av ständiga middagsexperiment berättar Johanna 
att hennes tre barn sällan ställt sig på tvären. Men visst har det 
fällts en och annan tår, som när köttbullarna serverades med 
sötsur sås. Andra gånger har de ledsnat på allt hembakat. 

– För inte så länge sedan skulle min dotter iväg på utflykt 
med skolan. Jag erbjöd mig att baka paj eller piroger, men hon 
ville hellre ha en inplastad macka från 7Eleven. Det skulle man 
kunna kalla en liten revolt. 

fick hon den inplastade mackan?
– Nej (skratt).
Annars äter de två snart tonåriga döttrarna Greta och Astrid det 

mesta. Femåriga sonen Svante vill däremot bara ha potatis och 
rödbetor om han får bestämma. 

– Barn är konservativa, så är det ju. De gillar mat de känner 
igen och rätter som återkommer. Därför kan det vara bra att 
sätta upp vissa middagsregler, som att man alltid har spa-
getti med pesto en gång i veckan om det är en favorit, 
tipsar Johanna. 

Vem lagar middagen hemma hos  
familjen Westman?

– Jag får väl erkänna att det nästan alltid är 
jag. Mest för att jag har så mycket på gång, 
olika projekt och rätter som ska testas. 
Men min man är duktig på att laga mat. 
Han är ju trots allt italienare.

är du en välorganiserad storhand-
lare som gör veckomenyer eller en 
spontan varje-dag-handlare?

– Jag spontan-storhandlar 
varje dag i kvartersbutiken. Jag 
kånkar mina kassar uppför 
backen, eller tar en taxi om 
det är för tungt. Vecko-
menyer gör jag  
aldrig. Jag brukar 
komma på kvällens  
middag när jag vaknar  
på morgonen. Det är min 
första tanke.  
Jag vet, jag är  
hopplös.   

passionen för att  
baka fick Johanna  
som liten hos granntanten 
som alltid bakade.

”titta på Italien eller  
nordafrika. Inte serveras 
det några barnmats- 
burkar där. det är bättre 
att introducera skaldjur  
till treåringar än att  
steka falukorv.”
 





norDafrikansk  
kyCklingryta

sesamslungaDe  sugarsnaPs

bönbiffar från  
reggio emilia

blåbärs- oCH  
mannagrynsgröt

Läckra smaker för unga gourmander

Första måltiden
Johanna Westman är alla småbarnsföräldrars bästa vän i köket. 

Här bjuder hon på sju goda recept ur sin nya bok ”Första  
måltidsboken”, som främst riktar sig till barn från ett år. 
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Blåbärs- och mannagrynsgröt   
1 portion
                                                                                                                                          
– En härligt blå gröt som piggar upp 
vilken gråmulen dag som helst!

1 dl mjölk 
1⁄2 dl blåbär 
lite honung eller socker 
1 matsked mannagryn 
1 knivsudd salt

Koka upp mjölk, bär och honung eller 
socker i en kastrull. Rör ner mannagryn 
och salt. Låt gröten puttra på svag värme i 
4–5 minuter. Rör om hela tiden!

Servera gröten varm med mjölk.

Sesamslungade sugarsnaps   
3-5 portioner
                                                                                                                                          
– ”Sesam öppna dig!” Goda gröna små 
ärtskidor med sesamfrön får väl varje 
liten unge att öppna munnen?

1 paket frysta sugarsnaps (eller ca 
400 gram färska)
1⁄2 tesked salt 
1⁄2 deciliter sesamfrön 
1 matsked smör

Rosta sesamfrön i en torr stekpanna. Ställ 
åt sidan.

Lägg ärtskidorna i en kastrull och täck 
med vatten. Lägg i salt. Låt vattnet koka 
upp (färska ärtor behöver koka en stund).

Häll av det varma vattnet och blanda 
ärtorna med smör och rostade sesamfrön 
i en skål.

Bönbiffar från Reggio Emilia
Cirka 20 stycken
                                                                                                                                          
– I Reggio Emilias italienska förskolor 
står maten i fokus. Den ska vara väl-
lagad och gjord på de bästa råvarorna. 
Receptet fick jag av en vänlig mattant 
på ett dagis utanför staden.

150 gram torkade bönor (vita bönor, 
linser eller kikärtor)
1 liten morot 
1 schalottenlök 
1 kvist rosmarin 
1 matsked hackad persilja 
1 tesked salt 
2 matskedar ströbröd + extra strö-
bröd till panering 
1 matsked olivolja 
2 matskedar parmesanost

Lägg bönorna i blöt över natten. 
Häll av bönorna i ett durkslag och skölj 

dem med kallt vatten.
Skala moroten och skär den i mindre bi-

tar. Skala löken och hacka den grovt. Lägg 
bönor, morot, lök och rosmarin i en kastrull 

och täck med vatten. Koka i cirka 20 
minuter beroende på vilka bönor du väljer. 
Lägg i 1 tesked salt i slutet av kokningen.

Häll av bönorna i ett durkslag. Ta bort 
rosmarinkvisten och mixa bönorna lite 
grovt med en stavmixer. Blanda ner strö-
bröd, olivolja, parmesan och hackad per-
silja och blanda ihop. Forma till små runda 
bollar eller biffar, vänd dem i ströbröd.

Stek biffarna i oliv- eller rapsolja i några 
minuter på varje sida eller lägg dem i en 
ugnsfast form och sätt in dem i ugnen i 
180 grader i cirka 15 minuter. Vänd dem 
efter halva tiden.

Servera gärna bönbiffarna med  
tomatsås, gröna bönor eller sallad.

Nordafrikansk kycklinggryta   
4-6 portioner
                                                                                                                                          
– En kryddig, len, fruktig och knaprig 
rätt med en massa goda dofter och 
torkad frukt!

6–8 kycklingklubbor (ca 700 gram) 
1 citron 
1 tesked malen spiskummin 
1 tesked malen kanel
1⁄2 tesked salt 
några varv med svartpepparkvarnen 
1 gul lök 
5 torkade aprikoser 
1 dl russin, helst ljusa sultanrussin 
2 matskedar smör 
1 paket saffran (1⁄2 gram) 
1 dl vatten
tillbehör: couscous

Sätt ugnen på 225 grader. Skär apriko-
serna mitt itu och lägg dem och russinen i 
en skål med vatten i cirka 10 minuter.

Lägg kycklingen i en ugnsfast form, 
pressa citronen över kycklingen. Strö över 
spiskummin och kanel. Salta och peppra.

Skala och skär löken i klyftor, lägg 
klyftorna runt om kycklingbitarna. Krama 
ur vattnet ur aprikoserna och russinen och 
lägg även dem runt kycklingen.

Smält smöret, blanda i saffran och häll 
det över kycklingen. Häll till sist 1 dl vatten 
i botten av formen och sätt in alltihop i 
ugnen i 35 minuter. Öppna ugnen då och 
då och vänd på kycklingbitarna.

Gör couscous enligt anvisningarna på 
paketet. Fluffa upp couscousen med en 
gaffel och blanda ner en klick smör.

Thailändsk fisksoppa    
3-5 portioner
                                                                                                                                          
– Len soppa med lagom mycket sting 
för små matgäster.

3 schalottenlökar 
2 morötter 
1 röd paprika 
1 burk kokosmjölk 

recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

tHailänDs 
fisksoPPa

recept

http://www.mathem.se/recept/blabars--och-mannagrynsgrot
http://www.mathem.se/recept/sesamslungade-sugarsnaps
http://www.mathem.se/recept/bonbiffar-fran-reggio-emilia
http://www.mathem.se/recept/nordafrikansk-kycklinggryta
http://www.mathem.se/recept/thailandsk-fisksoppa
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barnmat

1⁄2 tesked grön currypasta 
1 tesked färsk riven ingefära 
1⁄2 tesked salt
1 matsked fisksås 
400 gram laxfilé (eller fiskbullar) 
1⁄2 paket (100 gram) sugarsnaps
ca 150 gram risnudlar eller jasminris

Sätt på riset om du vill ha ris till eller koka upp 
vatten till nudlarna. Koka enligt anvisningarna 
på paketet.

Skala löken och morötterna. Hacka löken i 
tunna klyftor. Dela paprikan mitt itu, ta bort 
frön och stjälk och skär den i strimlor.

Häll lite av kokosmjölken i en kastrull, vispa 
ner currypastan och häll i resten av kokosmjölk-
en, låt den koka upp. Lägg i lök, morot, paprika, 
ingefära, salt och fisksåsen och låt puttra i 
kokosmjölken i cirka 5 minuter.

Skär laxfilén i tärningar som är ca 2 x 2 cm 
stora. Lägg fisken och sugarsnaps i soppan och 
låt den koka i ytterligare 5 minuter. Servera med 
ris eller nudlar vid sidan om. (Om du gör fisk-
soppan med fiskbullar räcker det om de kokar 
med i soppan i cirka 1–2 minuter.)

Vuxenplus: Skär en färsk chili i tunna skivor 
att lägga i soppan eller droppa i lite chiliolja. 
Garnera med hackad färsk koriander.

Orecchiette med broccoli   
3-5 portioner
                                                                                                                                          
– Det här är ett av vår familjs bästa recept. 
Såsen blir krämig och god och det går fort 
och enkelt att laga till.

Cirka 100 gram pasta till de vuxna och 50 
gram till barnen (gärna orecchiette)
1 matsked salt till kokningen
1 bukett broccoli (cirka 250 gram) 
1 dl olivolja 
1 vitlöksklyfta 
3 matskedar vitt vin (eller ett par matsk-
edar av pastavattnet) parmesanost

Koka upp vatten i en stor kastrull till pastan. 
Skär av stjälken på broccolibuketten och dela 
broccolin i mindre bitar.

Häll pasta, salt och broccoli i det kokande 
pastavattnet och koka enligt anvisningarna på 
pastapaketet.

Hetta upp olivolja i en stor stekpanna. Skala 
vitlöksklyftan och bryn den lite lätt i oljan. Ställ 

av från värmen så det svalnar lite. Häll i det vita 
vinet och låt det koka upp. Ställ av stekpannan 
från plattan och ta bort vitlöken.

Häll av vattnet med pasta och broccoli i ett 
durkslag när pastan är al dente. Lägg pastan 
och broccolin i stekpannan med olja, ställ 
tillbaka stekpannan på värmen och rör om så 
att allting blandas ordentligt. Servera med en 
massa riven parmesanost.

Vuxenplus: För de vuxna passar det bra med 
lite chili i såsen. Blanda i en knivsudd sambal 
oelek eller gör egen chiliolja att ha till hands och 
droppa över den färdiga maten. 

Wallenbergare  3-5 portioner
                                                                                                                                          
– Lyxigt och vansinnigt gott med 
lätta, luftiga biffar av kalvfärs. 
En av älsklingsrätterna hemma 
hos oss! Ät med fina små ärtor, 
potatismos eller rotfruktsstomp 
och rårörda lingon.

400 gram kalvfärs 
4 äggulor 
1 tesked salt 
1 nypa vitpeppar 
4 dl vispgrädde 
2 skivor vitt bröd 
smör till stekning

Blanda kalvfärsen med äggulor, salt 

och peppar i en bunke. Rör ner grädden lite i ta-
get tills du får en krämig färs. Låt den vila något.

Mixa brödet med stavmixer till småsmulor 
och häll upp på en tallrik. Forma färsen till biffar 
och vänd dem i smulorna.

Stek biffarna i smör på svag värme tills de är 
gyllenbruna.

Smulpaj  4-5 portioner
                                                                                                                                          
– En smulpaj som man slänger ihop snabbt 
med goda bär är bland det godaste jag vet. 
Servera med vaniljgrädde eller glass.

100 gram smör 
1 dl råsocker 
2 dl vetemjöl eller siktat dinkelmjöl 
1 matsked smör att smörja formen med
2–3 deciliter frysta bär, t ex hallon eller 
blåbär

Sätt ugnen på 200 grader.
Skär smöret i mindre bitar. Lägg smör, socker 

och mjöl i en bunke och blanda ihop med finger-
topparna till en grynig deg.

Smörj en stor pajform eller flera små. Lägg i 
bären. Smula över degen.

Sätt in i ugnen i cirka 10–15 minuter.
Nyttigare: Byt ut grädden mot tjock turkisk 

yoghurt sötad med lite socker eller honung.

Samtliga recept hämtade från Johanna West-
mans ”Första måltidsboken” (Rabén & Sjögren).

oreCCHiette meD  
broCColi

Wallenbergare

smulPaJ

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

http://www.mathem.se/recept/orecchiette-med-broccoli
http://www.mathem.se/recept/wallenbergare--johanna-westman




42                    www.mathem.se

V ad sägs om en härligt fräsch kycklingsallad med tomat, 
avokado och lime, smaksatt med en läcker currydressing –  
innan du lägger dig tillrätta på solstolen igen med den  

rafflande deckaren? 
Till sommaren vill de flesta äta lite lättare och hälsosammare –  

eller lite randigare, som Carlshamn Mejeri uttrycker det. 
Då passar det utomordentligt bra att laga mat på Carlshamn  

Mejeris produkter, som är snälla mot magen men minst lika goda.
Randigt, i Carlhamns tappning, är inte detsamma som långrandigt. 

Tvärtom – det randiga köket är gott, enkelt och nyttigt. Deras randiga 
smörpaket känner de flesta svenskar igen. Och frasen ”Gottgottigott-
gott” är numera en självklar del av svenskens kollektiva medvetande. 
Men Carlshamn har många fler produkter i sitt sortiment – samtliga 
med uppgiften att bidra till ett godare och bättre liv.

För den perfekta avslutningen på en tillbakalutad sommarmid-
dag – gör en bärpaj med vit chokladfyllning som är baserad på Gott 
i Maten, en produkt som ger rätterna smak, utan att de passerar  
onyttighetsgränsen.

Carlshamns bästa sommartips är en hemgjord glass på  
havredryck vanilj. Supergott! Och nyttigt!

 

FÖR FLER RANDIGA RECEPT,  
SE WWW.CARLSHAMNMEJERI.SE

gör din sommar  
lite randigare

soJalatte meD  
saftig maCka

Goda, enkla och nyttiga sommarrecept från Carlshamn Mejeri.

Sojalatte med saftig macka
                                                                                                                                
Blanda Carlshamn Mejeri Sojadryck Naturell i kaffet eller espresson 
för en mjuk och len smak. Gör även din favoritfrukostmacka på 
Carlshamn Bageri Småbröd Havre & Morot. Tina bara upp det saftiga 
brödet och njut med valfritt pålägg.
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för reCePt På Den goDa bärPaJen, gå  in På WWW.CarlsHamnmeJeri.se

Vaniljglass med bär
                                                                                                                                          

4 st äggulor
100 g socker
2 dl Carlshamn Mejeri  
Havredryck Vanilj
1 dl Carlshamn Mejeri Luftig Visp
1 st vaniljstång

Vispa äggulor och socker till en luftig smet i 
en rostfri kastrull.
Värm försiktigt till strax över fingervarmt 
under ständig omrörning.
Blanda Havredrycken och Luftig Visp och ta 
ur kornen från vaniljstången och blanda i. 
Tillsätt i ägg- och sockersmeten i omgångar 
under ständig vispning.
Smaksätt gärna glassen med jordgubbar eller 
färska blåbär genom att mosa i dem och 
blanda ner i glassblandningen. Låt glas-
smeten sedan svalna helt. Kyl den avslut-
ningsvis i kylskåpet. Kör sedan i glassmaskin 
och när glassen är klar placeras den i frysen 
tills glassen ska ätas. Det går även bra att 
göra glassen utan glassmaskin. 

Clubbsallad med kyckling  
och currydressing 2 portioner
                                                                                                                                          

2 kycklingfiléer (marinerade)
lime  
ingefära
Carlshamn Mejeri Flytande margarin 
bacon
romansallad  
ekblad  
Lollo Rosso
cocktailtomater
avokado

Currydressing
1 tsk curry
¼ gul lök
¼ äpple
limeskal
½ dl Carlshamn Mejeri  
Soygurt Naturell
1 dl majonnäs
salt & peppar

Smörj in kycklingfiléerna i riven ingefära och 
lime. Låt stå i kylen i 2 timmar. Stek kycklin-
gen med flytande margarin så att den får en 
fin yta. Lägg den i ugnen i 15-20min på 165 
grader tills den är genomstekt. Ta ut och låt 
den svalna. 
Fräs curryn och oljan i en kastrull. Finhacka 
gullöken, äpple och tillsätt i kastrullen. Fräs 
utan att det får färg. Låt svalna. Blanda curry-
fräset med soygurt, majonnäs salt och peppar. 
Blanda ihop salladsingredienserna, skiva 
kycklingen och lägg den på salladen. Servera 
med currydressingen. 

Potatis- och purjolökssoppa  
med bacon 4 portioner
                                                                                                                                          

 5-6 potatisar
1 stor purjolök
2 gula lökar
1 liter buljong, höns eller grönsaks
2 dl Carlshamn Mejeri Gott i Maten
salt & peppar
finskuren gräslök
knaperstekt bacon

Klyv varje potatis i fyra delar och koka dem i 
buljongen i 10 min. Tillsätt finhackad lök och 
den vita delen av purjolöken i mindre bitar. 
Koka tills potatisen är mjuk. Skölj och rensa 
den gröna delen av purjolöken och finskär den. 
Tillsätt i soppan och mixa slätt med en stav-
mixer. Tillsätt Gott i Maten, salt och peppar. 
Servera med knapert stekt bacon och gräslök. 

Potatis- oCH PurJolökssoPPa 
meD baCon

ClubbsallaD meD kyCkling 
 oCH CurryDressing

recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

recept
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australienska viner

På druväventyr 
down under
Australien har på kort tid blivit en av världens största  

vinexportörer. Häng med till det unga vinlandet down under där  
man struntar i traditioner och gör viner på sitt eget vis.  

Text: linda iliste 

Australiens olika  
klimat skapar 
förutsättningar för om-
växlande druvkaraktärer.

Barossa Valley är Aus-
traliens mest kända vin-
distrikt, här ligger bland 
annat Jacob’s Creek.

Australien är idag 
världens fjärde  

största vinexportör.
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A
ustraliens sydvästra 
utpost Margaret River är 
ett vidsträckt grönskande 
jordbrukslapptäcke. Under 
en ändlöst klarblå himmel 

avlöser eleganta vingårdar varandra på 
överraskande korta avstånd. Regionen, 
solsäkrast på hela kontinenten, fick sina 
första vinrankor planterade på gården 
Cullens kring sextiotalets mitt.

Här på Cullens ägor upplevde 
Erik Heimdahl, skribenten bakom 
vinbloggen Winepunk.net, ett av sina mer 
minnesvärda ögonblick.

– Jag kom till Margaret River mitt 
under vinfestivalen. Men trots det 
enorma besökstrycket var Cullens enormt 
generösa och bjöd på djupdykningar bland 
unika buteljer, minns Erik Heimdahl, vars 
hjärta klappar extra hårt för druvdrycker 
från landet ”down under”.

Det verkar vara en gemensam nämnare 
bland vinälskare med smak för Australien; 
just den där speciella tidpunkten då 
vinromansen korkades upp. Även för 
australiensiska Mark Majzner, grundare 
av den svenska vinklubben Australian 
Wine Club, handlar det om en resa till 
Margaret River.

– Jag kände förstås till vin 
sedan tidigare. Men det var mest 
förknippat med pappas dammiga 
flaskor i källaren, skrattar Mark 
Majzner som åkte till regionen 
tillsammans med ett par vänner 
efter sin studentexamen. 

Under resan insåg Mark att 
vin kan vara något annat än ett 
berusningsmedel. Det tände ett 
intresse som sedan stegrat. När 
Mark och hans familj flyttade 
till Stockholm föddes idén till 
Australian Wine Club och den 27 
år gamla passionen omvandlades 
till ett jobb.

Australiens vinhistoria är 
förstås äldre än så, även om den 
internationellt sett klassas som 
ung och modern. Terrängen 
lades i mitten av 1800-talet, 
men började utvecklas 
ordentligt först under senare 

hälften av 1900-talet. Vid den tiden 
släcktes den inhemska alkoholtörsten 
främst med öl och vinproduktionen led 
av bristfälliga framställningskunskaper 
och en nationell misstänksamhet 
mot drycken. Det brukar sägas att 
vändningen kom när tyske Wolf Blass 
damp ned i Barossa Valley på sextiotalet. 
Blass började marknadsföra vin som 
något påkostat och raffigt gentemot 
kvinnor, en tidigare förbisedd grupp av 
alkoholkonsumenter.

Barossa Valley är numera 
Australiens mest kända vindistrikt 
med välrenommerade gårdar som 
Jacob’s Creek och Penfolds. Den 
gigantiska kontinentens olika klimat 
skapar förutsättningar för omväxlande 
druvkaraktärer och landet har klättrat 
upp till fjärde plats bland världens 
vinexportörer.

Erik Heimdahl menar att det är en 
fördel att Australien är ett ungt vinland. 
Vinbönderna har därmed sluppit 
traditionsbundna tvångströjor som 
åtskilliga generationers odlande kan 
innebära. I stället har experimentlusta 
fått råda.

– En australiensisk flaska är sällan 
intellektuell till skillnad från ett 

Vinklubbar i sVerige
Sedan en lagändring 2007 är det tillåtet för svensk-
ar att importera vin från EU-länder. Ett alternativ till 
egen import är att bli medlem i en vinklubb, vilket 
innebär att man slipper all administration med 
leveranser och skatter. 

I Sverige är Antipodes Premium Wines 
ledande direktförsäljare av vin, de driver 

vinklubbarna Australian Wine 
Club och Fine Wine Society. 

Vinerna de förmedlar kommer från hela världen, 
inte bara Australien.

finVin
Det prisbelönta Penfolds Grange, gjort på druvan 
shiraz med en liten del cabernet sauvignon, anses 
generellt vara Australiens bästa vin. Det är känt för 
att åldras mycket väl och produktionen i Barossa 
Valley har pågått över fem decennier.

På vingården D’Arenberg 

används gamla tiders  

framställningsmetoder.

I  den solsäkra regionen 
Margaret River avlöser 
vingårdarna varandra.

Bordeaux, säger Erik Heimdahl. 
– Men de är fulla av liv och glädje, med 

en omedelbarhet och intensitet som 
pratar direkt med reptilhjärnan. Den 
rättframheten gillar jag.

E tt annat framträdande inslag i 
vinproduktionen är den skatt 
av gamla vinstockar som finns 

i delstaterna South Australia och New 
South Wales. Här framställs viner av 
prima druvor som odlas på hundraåriga, 
knotiga rankor Shiraz och grenache. På 
den innovativa vingården d’Arenberg 
i South Australia går man så långt som 
att producera vinet Dead Arm Shiraz av 
virusangripna halvdöda stockar som andra 
vinbönder skulle ha ersatt med friska dito.

D’Arenberg är stolta över att hålla sina 
odlingar utan gödsel och konstbevattning, 
liksom att man använder äldre tiders 
framställningsmetoder i form av korg-
pressar och att trampa druvorna med 
fötterna.

– Det handlar om att hålla traditioner 



vid liv och att våga göra små partier utan 
förbehåll. På så vis träder alla aromerna 
verkligen fram i vinet och de får en 
tydlig lokal eftersmak, rakt från jorden 
där rankorna växer, säger Nick James-
Martin, en av gårdens vinmakare.

– Sådan egensinnighet som 
d’Arenberg har finns bland många av 
Australiens vinmakare och det måste 
man beundra, menar Erik Heimdahl och 
minns när han själv mötte d’Arenbergs 
vinmakarchef Chester Osborn i 
slutet av åttiotalet – en bräkig karl i 
gummistövlar som stod i ett plåtskjul 
och sålde Chardonnay för en spottstyver 
trots gårdens internationella 
framgångar.

Mark Majzner understryker en annan 
utmärkande aspekt bland sitt hemlands 
viner – en genomgående hög kvalitet.

– Vin är en livsstil. Något att avnjuta 
i glatt sällskap med familj och vänner. 
Köper du ett inhemskt vin för en 
hundring i Australien är det 
nästan omöjligt att få en 
dålig flaska. Tanken bakom 
Australian Wine Club är 
att det ska vara precis så 
enkelt och roligt 
att handla bra 
viner som du 
inte hittar 
på System-
bolagets  
hyllor.  

australienska viner

Nu med vin till maten
Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda 
hemleverans av vin till våra kunder. Vinerna 
kommer från regioner världen över och är 
noga utvalda för att passa till säsongens mat. 
Vi erbjuder fem olika vinlådor med sex flaskor 
i varje. Vinerna är unika och finns inte att köpa 
på Systembolaget.

6 FruKtIga rÖda vIner  598:-
Sex rödviner med rund och sötfruktig karaktär.  

Njut som sällskapsvin eller till lättare kötträtter, 
rostade grönsaker eller buffén. Du får ett vin på 

druvan monastrell från Spanien, ett vin på inhem-
ska och internationella druvor från Sydafrika samt 

ett shiraz från Australien (två flaskor av varje sort).

6 FruKtIga vIta vIner   622:-
Sex vita viner med rund karaktär och tropiska toner. 
Passar som sällskapsviner eller till kyckling och fisk.  

Du får ett chenin blanc-vin och ett colombard-vin från 
Sydafrika samt ett sauvignon blanc-vin från Chile (två 

flaskor av varje sort).

6 rÖda oCh vIta preMIuMvIner   833:- 
Sex röda och vita viner av finaste kvalitet från 
utvalda producenter världen över. Perfekt till 

finmiddagen. Du får ett rött riojavin, ett rött vin på 
inhemska och internationella druvor från Sydafrika 
samt ett fruktigt vitt semillon-vin från Australien  

(två flaskor av varje sort).

6 torra oCh FrIsKa vIta vIner   555:- 
Sex torra och friska vita viner med en elegant syra 
och gröna toner. Servera till fisk, skaldjur eller vita 
ostar. Du får ett sauvignon blanc/semillon-vin från 
Australien, ett vin på inhemska druvor från Italien 

samt ett vin från Argentina på druvan torrontés 
(två flaskor av varje sort).

6 sMaKrIKa rÖda vIner   605:-
Sex smakrika rödviner med struktur, balanserande 
syra och nyanserade smaker. Passar till smakrika 
kötträtter, gratänger och charkuterier. Du får ett 

shiraz/cabernet sauvignon-vin från Sydafrika, ett 
merlot-vin från Frankrike samt ett pinot noir-vin 

från Nya Zeeland (två flaskor av varje sort).

På många av vin- 
gårdarna kan man  
övernatta och njuta  
av god mat.

I South Australia och New 
South Wales använder man 
hundraåriga vinstockar.

http://www.mathem.se/varor/vin-rott/fruktiga-roda-viner-6-flaskor-privatimport-for-antipodes-premium-wines-ltd
http://www.mathem.se/varor/vin-vitt/fruktiga-vita-viner-6-flaskor-privatimport-for-antipodes-premium-wines-ltd
http://www.mathem.se/varor/vin-blandat/roda-o-vita-viner-premium-6-flaskor-privatimport-for-antipodes-premium-wines-ltd
http://www.mathem.se/varor/vin-vitt/torra-o-friska-vita-viner-6-flaskor-privatimport-for-antipodes-premium-wines-ltd
http://www.mathem.se/varor/vin-rott/smakrika-roda-viner-6-flaskor-privatimport-for-antipodes-premium-wines-ltd
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grillfest

Hamburgare  
                                                                                                                                          
– Malt kött kan man lita på. Det blir nästan 
alltid gott, speciellt om man gör hamburg-
are av det. Om du inte slarvar med brödet 
och tillbehören blir hamburgarna lika goda 
som mina.

600–700 g nötfärs 
salt och peppar 
2 msk worcestershiresås eller konjak 
olivolja

Lägg köttfärsen i en bunke och tillsätt salt och 
peppar. Blanda i worcestershiresåsen eller kon-
jaken och arbeta ihop till en smidig färs. Forma 
färsen till burgare med händerna. Pressa hårt så 
att de håller samman under grillningen.

Gnid in burgarna med lite olja strax innan du 
lägger dem på grillen. Grilla dem i 2–3 minuter på 
varje sida. De får gärna vara lite rosa inuti. 

Lägg biffarna i hembakade hamburgerbröd och 
fyll dem med ost, tomater, lök, saltgurka och sal-
lat. Bred på senap och eventuellt ketchup. Servera 
med coleslaw.

Tillbehör
8 skivor cheddarost 
2 stora tomater, skivade 
2 rödlökar, skurna i ringar 
saltgurka, skuren i fyra delar på längden 
isbergssallat 
fransk senap 
ketchup

Hamburgerbröd
25 g jäst 
6 dl ljummet vatten 
2 tsk salt 
13 dl vetemjöl 
vatten till pensling

Finfördela jästen i en bunke. Lös upp den i vattnet 
och tillsätt saltet och mjölet. Arbeta degen i hus-
hållsmaskin i 2–3 minuter (för hand dubbla tiden) 
eller tills den har satt sig. Degen ska vara kladdig. 
Låt jäsa under bakduk i 2 timmar. Sätt ugnen på 
250 grader.

Dela degen och forma den till lagom stora bullar 
(knåda inte!). Lägg bullarna på plåt täckt med 
bakplåtspapper och låt dem jäsa under bakduk i 
ytterligare 10–15 minuter. 

Pensla med vatten och grädda sedan bröden i 5 

minuter. Sänk ugnsvärmen till 150 grader (öppna 
ugnsluckan för att få ner värmen snabbt) och 
grädda bröden i ytterligare cirka 15 minuter. Låt 
dem svalna på galler utan bakduk.

Coleslaw
7 dl vitkål, finstrimlad 
1 morot, riven 
1 liten rödlök, finstrimlad 
1 dl crème fraiche 
1⁄2 dl majonnäs 
2 msk vispgrädde 
2 tsk fransk senap 
1 tsk strösocker 
salt och peppar

Blanda alla ingredienser i en skål. Rör om väl. Låt 
coleslawen stå i kylen en stund innan den ska ätas 
så att smakerna blandas ordentligt.

Lammkotletter  
med sommarsallad  
                                                                                                                                          
– Lammkotletter är praktiska att äta med 
händerna. Om man inte är på Nobelmid- 
dagen… Kotletterna ska vara rosa inuti när 
du serverar dem, så grilla inte för länge. 
Köttet är saftigt och smakrikt. Det är allt 
kött som sitter runt ben.

700–800 g lammkotletter 
salt och peppar

Marinad
2 vitlöksklyftor 
några myntablad 
1 kvist färsk rosmarin 
1 kvist färsk timjan 
1–2 dl olivolja 
1 dl rödvin

Skala och finhacka vitlöksklyftorna till marinaden 
och hacka myntan. Lägg hacket i en plastpåse, 
tillsätt örtkryddorna och häll i oljan och rödvinet. 
Lägg kotletterna i påsen och låt dem marinera i 
kylen, gärna några timmar.

Ta upp köttet och krydda det med salt och 
peppar. Grilla kotletterna tills de ser härligt gyllen-
bruna ut, 3–4 minuter på varje sida. 

Servera med sommarsallad och eventuellt grill-
ad potatis.

Sommarsallad
1 sallatshuvud 
några fina sommartomater 
2 avokador 
1 rödlök 
150–200 g fetaost 
1 dl kalamataoliver 
(ev. lite finstrimlad fänkål, blekselleri eller 
mangold) 
1⁄2 dl fin olivolja 
lite pressad citron 
2 msk balsamvinäger
1–2 vitlöksklyftor, pressade 
färska örtkryddor, t.ex. oregano, basilika, 
timjan 
salt och peppar

Riv sallaten i mindre bitar. Skär tomaterna i bitar. 
Kärna ur avokadon, gröp ur köttet och skär det i 
bitar. Skala och skiva rödlöken tunt. Lägg alltsam-
mans i en skål. Smula ner fetaosten. Tillsätt oliverna 
och eventuellt lite fänkål, blekselleri eller mangold. 

Gör dressingen: Blanda olivolja, citron, vinäger, 
vitlök och örtkryddor och smaka av med salt och 
peppar. Häll dressingen över salladen. Rör om 
försiktigt och låt stå i en halvtimme innan du 
serverar.

Matjessill på glöd
                                                                                                                                          
– Varför värma matjessillen? Varför inte?  
Är det någon som har upplevt en midsom-
mar utan styv kuling och hagelglopp?

300 g matjessill 
1 morot 
1 bit rotselleri 
2 mindre rödlökar 
50 g smör till stekning 
8–10 små kokta potatisar 
nymalen vitpeppar 
1 knippe dill

Skär matjessillen i bitar om du köpt hela filéer. 
Skala moroten och rotsellerin och strimla dem fint. 
Skala och hacka rödlöken. 

Hetta upp en stekpanna på grillen. Lägg i 
smöret och låt det få färg. Lägg i alla ingredienser 
i pannan och låt dem fräsa runt lite. 

Vrid över några varv med vitpepparkvarnen och 
garnera med dillen.

glödhett med Per
Han är mannen som männen vill vara och mannen som kvinnorna vill ha i 
sitt kök. Och framförallt – han lagar maten alla vill äta. Häng med på  
grillparty med Per Morberg. Samtliga recept är för fyra personer. recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

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

http://www.mathem.se/recept/hamburgare-per-moberg
http://www.mathem.se/recept/lammkotletter-med-sommarsallad
http://www.mathem.se/recept/lammkotletter-med-sommarsallad
http://www.mathem.se/recept/matjesill-pa-glod
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lammkotletter meD  
sommarsallaD

Hamburgare

Vitlök

Potatis

färsk lök

maJskolVar

Per Morberg lägger gärna 
grönsaker på grillen. Till-
lagningen gör att smak-
erna kommer fram.
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vårfest

Fruktspett med  
chokladsås  4-8 grillspett
                                                                                                                                          
– Grillkväll med dessert? Prova frukt och 
värme. Sätt två grillpinnar i frukten om du 
tycker att det är irriterande att den snurrar 
runt när du vänder på spetten. 

1⁄2 ananas 
2 bananer 
2 stora äpplen

Lägg spett av trä i blöt 1–2 timmar innan du  
börjar grilla.

Skär bort skalet på ananasen. Dela frukten i 
stora bitar (låt skalet på bananerna och äpplena 
sitta kvar). 

Trä fruktbitarna på spetten och lägg dem på 
glöden. Grilla tills frukten börjar mjukna och har 
fått lite färg. Servera med den varma choklad-
såsen.

Chokladsås
50 g smör 
2 dl vispgrädde 
1⁄2 dl strösocker 
100 g mörk choklad

Ställ en kastrull på glöden och tillsätt samtliga 
ingredienser. Koka upp hastigt under omrörning.

Gröna tillbehör
                                                                                                                                          
– Att grilla grönsaker är lätt och gott. Grön-
sakerna passar till nästan allt och tillagnin-
gen gör att smakerna kommer fram. Lite 
salt, peppar, olja och pressad citron är alltid 
gott att ha på innan man börjar grilla. Man 
behöver oftast inte skala grönsakerna.  
Tvärtom är det bra att låta skalet sitta 
kvar som skydd och ta bort det efteråt om 
det blir sotigt under grillningen. Grilltiden 
varierar. Som regel är grönsakerna klara när 
de har mjuknat. Men se upp så att du inte 
grillar på för het värme – grönsaker blir lätt 
brända.

Färsk lök: Lägg den direkt på grillen med skal och 
allt. Salta och olja lite innan. 
Gul och röd lök: Dela löken, grilla och servera 
den med smör och salt. 
Vitlök: Grilla i minst 15 minuter med skal. Gott att 
pressa ner som smaksättare i potatispuré tillsam-
mans med rivet limeskal.
Morötter: Lägg morötterna som de är direkt på 
grillen, eller förkoka dem så blir de klara snabbare.
Majskolvar: Ta av blasten innan du grillar kolv-
arna. Du kan också förkoka dem i saltat vatten med 
lite mjölk och en klick smör. The American style!
Sparris: Jag tycker att den gröna lämpar sig 
bäst för grillning. Grilla den cirka 5 minuter under 
konstant rullning.

Aubergine: Lägg centimetertjocka skivor i salt så 
att vätska dras ut. Grilla dem sedan några minuter 
på varje sida.
Blomkål: Skär i skivor i stället för att bryta den i 
små buketter. Grilla på båda sidor i några minuter. 
Snyggt på tallriken.
Tomater: Kan grillas hela som de är. Pressa över 
lite vitlök och strö på hackade örtkryddor innan du 
lägger dem på grillen.
Potatis: Ska förkokas. Gårdagens färskpotatiskok 
blir läcker grillad potatis.

Samtliga recept är hämtade från Per  
Morbergs ”Morberg Grillar” (Bonnier Fakta)

fruktsPett meD  CHoklaDsås

matJessill  
På glöD

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

Malt kött kan man  
lita på. Speciellt om  

man gör hamburgare, 
menar Per Morberg.

http://www.mathem.se/recept/fruktspett-med-chokladsas
http://www.mathem.se/recept/fruktspett-med-chokladsas
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    20     DESIGN     APERFECTGUIDE.SE     

Dag 1
9:30 
Vi inleder vår vistelse i Böhmens hjärta 
med frukost på The Globe Bookstore 
(Pstrossova 6 - Prag 1) – en mötesplats 
i sekelskiftsmiljö för stadens artister, 
författare och kaffeälskare. The Globe 
Bookstore är en bokhandel med över  
10 000 engelska titlar. Men här kan man 
också avnjuta en god frukost, brunch 
eller middag och frottera sig med stadens 
intellektuella elit. Vi tar ett bord på den 
övre terassen, där vi kan se ner över de 
kaffesurplande Pragborna och avnjuter 
en kontinental frukost, med nybakade 
croissanter och en rykande god espresso. 

11:00
Därefter beger vi oss raskt till DOX - 
Center for Contemporary Art (Osadní 34, 
Prag 7-Holešovice, Metro: Vltavská ( linje 
C) Spårvagn: Ortenovo námstí), som ligger 
i sjunde distriktet. Man kan antingen 
ta tunnelbanan eller åka spårvagn dit. 
Vi väljer det senare, för att få njuta av 
stadsbilden i så stor mån som möjligt. 
Vi har kommit för att se två parallella 
utställningar: ”PETR KVÍČALA: Sight-
Specific” och ”Blue Light Tonite”, som 
kombinerar abstrakt konst och kreativa 
fotokonst. Utställningen pågår från slutet 
av april till och med juni 2011. För mer 
information om utställningarna besök 
doxprague.org.

14:00 
Lunch på Hergetova Cihelna (Cihelná 2b, 
Prag 1-Malá Strana), en klassisk lunch-
restaurang vid Moldaus flodbank, med 
en hänförande utsikt över Karlsbron. Jag 
beställer en chevresallad med rostade 
hasselnötter och tryffelhonung för 245 czk 
(9,30 eur), medan mitt sällskap siktar in sig 
på en ”Bramboracka” (tjeckisk potatissoppa 
med svamp och vitlök) för 195 czk (7,40 eur). 
Menyn erbjuder en rad alternativ, sallader, 
seafood, pasta, tjeckiska specialiteter – allt 
till relativt goda priser. Men främst är det 
vyn över floden och gamla stan som gör det 
här till en riktig pärla.

20:00 
Middag på populära U Maltézských rytíru 
(Prokopská 10, Prag 1). Från utsidan ser 
restaurangen inte mycket ut för världen, 
men väl inne öppnar sig en värld av tända 
ljus och gamla gotiska stenvalv. Det 
ryktas att det spökar här men det är inget 
vi lägger märke till. Istället njuter vi av  
tjeckisk mat i toppklass. Jag beställer en 
stekt kryddmarinerad vildsvinssadel med 
svampsås och avslutar med husets berömda 
apfelstrudel. Mitt sällskap tar stekt gösfilé 
och sedan hemmagjorda pannkakor och 
päronsylt. Mums! Priserna för en huvudrätt 
ligger på ungefär 500 czk (19 Eur). 

22:00 
Efter skrovmålet sätter vi oss i en taxi och 
åker till Cloud 9 Sky Bar & Lounge [Pobrezni 
1, Prag 8), Prags första verkliga skybar, 

48 timmar i Prag
under två hektiska dygn i Tjeckiens huvudstad hann vi med   

konstgallerier, hotellbarer och en riktigt rökig jazzklubb. 
TexT: Edith Söderström

högst upp på Hilton Hotel. Här dricker man 
drinkar till stockholmspriser men i gengäld 
får man se hela den tjeckiska huvudstaden 
breda ut sig under ens fötter. Kan man få en 
bättre start på kvällen?

23:00 
Club Chapeau Rouge (Jabuska 2, Prag, 
Stare Mêsto). Vi beger oss åter in i centrum 
och avslutar kvällen på legendariska Chapeau 
Rouge (rödluvan på franska). Här finns något 
för alla. På ovanvåningen är det lättsamt 
och internationellt. I källaren är det tjeckisk 
underground med obskyra liveframträdanden 
och lokala dj-stjärnor. Vi förförs av den 
dekadenta sagomiljön och ägnar resten av 
kvällen åt dans varvat med kvalificerat barhäng.

02:00 
Tillbaka till hotellet. Hotel Pariz (Obecního 
domu 1 U, Prag 1) i centrala Prag är en 
luxuös dröm för alla Muchaälskande 
art-decofantaster. Hotellet drivs av en och 
samma familj sedan 100 år och miljöerna är 
bländande, som hämtade ur en film. Rummen 
är superfräscha, rymliga och sängarna lyxigt 
bekväma. Här kan vi med gott samvete vila ut 
efter en hektisk dag. Rum från 135 eur.   
www.hotel-pariz.cz. Budgetalternativ: Hotel 
Unitas, från 99 euro rummet www.unitas.cz

The Globe Bookstore DOX - Center for 
Contemporary Art

Karlsbron
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Dag 2
13:00  
Vi dricker kaffe och äter en lätt lunch på 
trendiga Ebel Coffee house (Týn 2, Prag 
1). Här intar vi en lätt lunch till ett rimligt 
pris. Ebel Coffee house gör anspråk på att 
ha stans godaste kaffe, och vi är beredda 
att instämma. Det är en mysig plats där det 
bohemiska möter det afrikanska. 

15:00 
Shopping i Josefov samt besök på 
judiska kyrkogården. Vi besöker den 
gamla judiska stadsdelen Joefov. Här 
finns ett urval av antikhandlare, många 
med art deco-profil men också flera 
trendiga butiker och kaféer. Efter att 
ha strosat runt en stund, beger vi oss 
till den berömda judiska kyrkogården. 
Man betalar inträde, men det här är en 
sevärdhet som ingen bör missa. 

20:00 
Middag på U-fleku (U-Fleku Kremencova 
11,  Prague 1) – ett femhundraårigt bryggeri. 
U Fleku är en enorm, traditionell ölhall 
där man brygger sitt eget öl. De olika 
salarna lockar med namn som Riddarsalen, 
Vaclavs rum, Kabaretsalen och så vidare. 
Vi hinner knappt blinka förrän vår Pilsner 
Urquell kommit in. Servitören är typiskt 
ölhallsbutter och man kan tro att han har 
jobbat här sedan starten för femhundra 
år sedan. Men den traditionella tjeckiska 
maten och ölen smakar.

22:00 
Vi avrundar kvällen på Blues Sklep 
(Liliová 10,  Prag 1), en inrökt jazzklubb 
med liveakter från hela världen. Kvällens 
band är för oss en okänd tjeckisk trio, men 
publiken tycks älska dem vilket höjer den 
förtätade stämningen ytterligare. Drinkarna 
är prisvärda och personalen öppen och 
inbjudande. www.bluessklep.cz/blues-sklep

Pilsneroriginalet!
Pilsner Urquell är det riktiga pilsneroriginalet. 
Det var detta bryggeri som 1842 började 
brygga världens första pilsner i den tjeckiska 
staden Plzen. Idag är man ett av världens 
mest kända ölmärken. Bakgrunden till detta 
underbara öl är råvarorna. Sitt mjuka vat-
ten hämtar man från sin egen brunn, man 
mältar sin egen malt och de omgivande 
humleodlingarna producerar en av världens 
främsta aromhumlesorter: Saaz. Bryggeriet 
håller hårt på traditionerna och använder sig 
därför av den tidskrävande och kostsamma 
mältningsmetoden trippeldekoktion. Den 
bidrar starkt till ölets ursprungstypiska 
karaktär. Merparten av ölet jäser och lagras i 
tankar av rostfritt stål för att försäkra sig om 
en jämn kvalitet.
Ölet har en ljus gyllengul färg. Doften är 
mycket generös av färska maltiga aromer, 
inslag av honung och en tydlig humlekaraktär. 
Smaken är medelfyllig och brödig med bra 
friskhet, mycket fin humlebeska och en fin 
aptitlig eftersmak med en liten nötighet. 
Det här är ett riktigt bra matöl som passar 
till många olika rätter, framför allt till klas-
sisk svensk husmanskost eller till en grillad 
köttbit.
Såhär beskrev Aftonbladets ölexperter Pilsner 
Urquell: 
”Vilket öl skulle du ta med dig ett år på en 
öde ö? Det får inte vara för starkt så att du 
går i ståndigt rus. Inte för mörkt och råbeskt 
så att ölet till slut kväljer dig. Inte för menlöst 
så att du ledsnar. Denna aromatiska tjeck 
är fulländad på din öde ö – medelfyllig med 
distinkt beska och ett stänk kola. Kanske 
världens bästa öl.”

www.pilsner-urquell.com

Cloud 9

pilsner urquell 3.5 % 
50 cl 15,40 kr på  
mathem.se

prag
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O st och skinka eller skinka och ost? Det är lätt att frukost-
vanorna blir de samma dag efter dag. Men måltiden kan 
förstås varieras, och smörgåsen kan även vara ett bra mel-

lanmål eller en perfekt lunch. Trolla med gott och nyttigt pålägg 
och använd rätt sorts bröd. 

Svenska friidrottslandslagets och Leksands knäckebröds dietist 
Marina Sjöberg rekommenderar att äta knäckebröd med protein-
rikt pålägg. 

– Äter man en mjuk macka blir man mätt på brödet och kolhy-
draterna, jag förespråkar att äta knäckebröd med ett proteinrikt 
och matigt pålägg som skinka, avokado och keso. Eller ägg. Vill man 
lyxa till det lägger man på räkor och en klick majonnäs också.

Knäckebröd innehåller långsamma kolhydrater och mättar 
länge. Havre och råg är rikt på vattenlösliga kostfibrer och viktiga 
mineralämnen och vitaminer. Det gör att knäckebrödet inte bara 
är gott utan också hälsosamt för magen – en av få bageriprodukter 
man inte kan äta för mycket av.  

– Den enda gången knäckemackan inte är bra att äta är när man vill ha 
en snabb återhämtning efter krävande fysisk aktivitet, berättar Marina 
Sjöberg. Då är det bättre att äta ljust bröd, en banan eller lite russin.

Annars finns det inga tillfällen då en knäckemacka är fel. Lägg på 
en köttbit på en halva surdegs-knäcke så har du en utmärkt lunch. 
Servera kallrökt lax på ett råghjärta som förrätt eller bjud på en 
amuse-bouche med rosmarin och honungsbakad getost med has-
selnötter och rucola på havreknäcke. 

Våga experimentera och överraska dig själv med något nytt till 
frukost, lunch eller middag. Marina Sjöberg har provat de flesta 
kombinationer men återkommer alltid till en klassiker. 

– Vika Bröd med hushållsost tröttnar jag aldrig på, det är min favorit.

Väck liv i mackan
grillaD karré meD morot, sallaD 
oCH krämig kumminDressing



Rosmarin och honungsbakad 
getost med hasselnötter och 
rucola 4 personer
                                                                                                                                          

Havreknäcke
4 skivor getost
1 msk flytande honung
1 msk färsk rosmarin, hackad
2 msk rostade hasselnötter, hackade
Lite rucola

Lägg getosten på en plåt med bakplåts-
papper, ringla över honung och fördela 
rosmarinen ovanpå skivorna.
Grädda på grillelementet i ugn någon minut.
Lägg getosten på knäckebrödet, och garnera 
med rostade hasselnötter och rucola.

Kallrökt lax med citrusmarin-
erad huvudsallad   4 personer
                                                                                                                                          

Hjärtan
1/2 dl vispgrädde
1 msk pressad citron
1/2 msk rivet citronskal (från en citron)
1 huvud huvudsallad, plockad och 
rensad
4 skivor kallrökt lax
Ev. Rädisor

Blanda grädden med citronsaft och skal, vänd 
upp salladen i dressingen.
Lägg upp laxen på knäckebröden och den 
marinerade salladen ovanpå, garnera event-
uellt med lite rädisor.

Grillad karré med morot, sallad 
och krämig kummindressing
                                                                                                                                          

1 bit grillad karré
Leksands Fäbodknäckesurdeg
Blandsallad
Morot
Grönsallad t.ex. ekblad, lollo rosso, ro-
man, krispsallat

Plocka salladen i bitar, lägg den i kallt vatten. 
Skala morot och hyvla den i tunna remsor 

med skalaren, lägg moroten i vattnet tillsam-
mans med salladen och låt det ligga en liten 
stund. Slunga salladen och moroten torr i en 
salladsslunga. Blanda gärna  i färska örter 
som man tycker om.

Krämig kummindressing
5 msk creme fraiche
1 msk hel kummin
1 msk dijonsenap
1 dl rapsolja
1 schalottenlök, finhackad
1 tsk citronsaft
Salt och peppar

Rosta kummin i en torr kastrull eller panna 
tills den börjar knäppa, låt svalna. Mixa eller 
hacka den till mindre bitar. Blanda sedan 
ihop alla ingredienser i en bunke och vispa 
samman ordentligt. Smaka av med citronsaft, 
salt och peppar.
Skiva karrén i tunna skivor och lägg på bröd-
et. Ta en stor klick med dressing och blanda i 
salladen. Lägg ovanpå karrén och toppa med 
lite fint skuren gräslök.

Saint Agur med rostade  
rödbetor i balsamvinäger
4 personer
                                                                                                                                          

Rundrut normalgräddat
400 g färska rödbetor, 
skalade och i grova bitar
1 msk olivolja
3 msk balsamvinäger
150 g Saint Agur eller Brie
Ev. Vattenkrasse

Lägg rödbetorna på en plåt, ringla över 
olivolja och rosta i ugn på 225 grader i ca 30 
min, salta och peppra.
Låt svalna och lägg i en skål, slå på balsam-
vinäger och låt marinera i minst en timme, 
rör om under tiden.
Lägg osten på knäckebröden och garnera 
med rödbetorna och eventuellt lite vatten-
krasse.

saint agur meD rostaDe  
röDbetor i balsamVinäger

kallrökt lax meD Citrus- 
marineraD HuVuDsallaD

recept

rosmarin oCH HonungsbakaD getost 

meD Hasselnötter oCH ruCola

recepten  

finns även på  

matHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

leksands Hjärtan 
35,50 kr på  
mathem.se

http://www.mathem.se/recept/rosmarin-och-honungsbakad-getost-med-hasselnotter-och-rucola
http://www.mathem.se/recept/rosmarin-och-honungsbakad-getost-med-hasselnotter-och-rucola
http://www.mathem.se/recept/rosmarin-och-honungsbakad-getost-med-hasselnotter-och-rucola
http://www.mathem.se/recept/kallrokt-lax-med-citrusmarinerad-huvudsallad
http://www.mathem.se/recept/kallrokt-lax-med-citrusmarinerad-huvudsallad
http://www.mathem.se/recept/grillad-karre-med-morot--sallad-och-kramig-kummindressing
http://www.mathem.se/recept/grillad-karre-med-morot--sallad-och-kramig-kummindressing
http://www.mathem.se/recept/saint-agur-med-rostade-rodbetor-i-balsamvinager
http://www.mathem.se/recept/saint-agur-med-rostade-rodbetor-i-balsamvinager
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Individanpassning
 – så funkar det! 

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.

mathem

http://www.mathem.se/inkopslistor
http://www.mathem.se/inkopslistor
http://www.mathem.se/pages/inkopslistor/PurchaseListdisplay.aspx?GeneralPurchaseListID=11
http://www.mathem.se/pages/inkopslistor/PurchaseListdisplay.aspx?GeneralPurchaseListID=11
http://www.mathem.se/pages/inkopslistor/PurchaseListdisplay.aspx?GeneralPurchaseListID=8
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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

mathem

http://itunes.apple.com/se/artist/mathem-i-sverige-ab/id406159990
http://itunes.apple.com/se/artist/mathem-i-sverige-ab/id406159990
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Du har precis gett ut en ny 
kokbok, ”fest, mat & kärlek”, 
tillsammans med stjärnkocken 
Christian Hellberg. ser du 
kokböckerna som avkopp-
ling mellan deckarna eller är 
deckarna avkoppling mellan 
kokböckerna?

– Jag skulle inte kalla det 
avkoppling. Det är ett tufft jobb 
både att skriva kokböcker och 
deckare. Däremot är det stor 
skillnad i arbetssätt. Att göra en 
kokbok är ett lagarbete medan 
deckarskrivandet är ganska 
ensamt. 
som boktiteln antyder är det 
fest- och kärlekstema på maten 
denna gång. berätta om bokens 
festligaste middag!

– Det måste vara någon av 
bröllopsmiddagarna. En riktig 
favorit är vinterbröllopsmidd-
agen med parmesanfriterade 
pilgrimsmusslor med tryffel-
dipp till förrätt, rådjursfilé 
med rotsellerikräm, svamp och 
svartvinbärssås till huvudrätt 
och som avslutning vit choklad- 
och yoghurtmousse med 
hjortronsorbet och romkokta 
russin. Så gott!
läser du själv kokböcker för att 
få inspiration?

– Jag älskar kokböcker 
och köper typ nästan allt 
som kommer ut. En verklig 
juvel i samlingen är ”Rosendals 
trädgårdar”.  

Har du någon paradrätt som du 
är berömd för i bekantskaps-
kretsen? 

– Min svamprisotto. Den är 
kul att laga och går alltid hem 
hos alla.
Din bästa lösning när middagen 
måste stå på bordet inom 20 
minuter?

– Caesarsallad. Det går 
blixtsnabbt att göra och är 
dessutom så gott. Vill jag lyxa 
till det byter jag ut kycklingen 
mot hummer.  
Din största matkatastrof 
någonsin?

– Det måste vara alla 

snabbnudlar jag kokade under 
det första halvåret efter att 
jag hade flyttat hemifrån. Det 
kan man kalla en kulinarisk 
katastrof. Och då är jag ändå 
uppväxt med en pappa som 
lagade jättegod mat och som 
har gett mig hela mitt mat-
intresse. Problemet var bara att 
han aldrig lärde mig hur man 
lagar något. 
så vem lagar oftast middag 
idag hemma hos familjen 
läckberg-melin?

– Jag skulle säga att vi växlar. 
Men det viktiga är inte vem som 
lagar utan att vi sitter ner och 

äter tillsammans hela familjen. 
Det går förstås inte alltid efter-
som min man Martin jobbar på 
kvällarna ibland.
är middagarna genomarbetade 
och hemlagade, eller händer 
det att det blir snabba lös-
ningar och halvfabrikat?

– Handen på hjärtat så blir 
det en hel del snabbmat. Inte 
minst för att Martin är en in-
biten hamburgerälskare.
Dina tre favoritredskap i köket?

– Espressomaskinen, älsk-
lingsknivarna och det rosa 
kylskåpet från Smeg. Kylskåp är 
kanske inget redskap, men det 
får mig alltid på så bra humör. 
berätta nu, stämmer det att 
deckarförfattare lever på kaffe, 
red bull och ostmackor?

– Inte riktigt. Men jag dricker 
extremt mycket kaffe och sitter 
ofta och skriver på Enskede 
Bageri, så helt fel är det inte 
heller.
nu har du gjort två kokböcker. 
Vad är nästa steg – egen krog 
och matprogram på tv?

– Det finns inga konkreta 
planer på det just nu, men var-
för inte? Att starta nya verksam-
heter är det roligaste som finns.

 
Camilla Läckberg är aktuell 
med boken ”Fest, mat & kärlek” 
(Bonnier Fakta).

Deckardrottningen och kokboksförfattaren  
om halvåret med snabbnudlar och sanningen om 

deckarförfattarkost. Text: Jan Ekholm

Camilla
Läckberg

Camilla Läckberg  
älskar kokböcker, kaffe 

och sitt rosa kylskåp.
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