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Allt du behöver, 
hem till dörren
Som vanligt tog sommaren slut alldeles för snabbt och hösten är här igen. 
De lata, kravlösa veckorna känns redan långt borta när vi nu åter befinner oss i 
vardagens jobbstress, dagis/skolhämtningar och tålamodsprövande middags-
handlingar mitt i klockan fem-rusningen när alla är trötta och hungriga.

Men det måste inte vara så. Det finns knep att ta till som gör vardagen lite 
lättare. Som ger dig tid över till att faktiskt njuta av hösten.

Att handla på MatHem är ett sådant knep.
Till att börja med har vårt utbud av färdiga matkassar fått tillökning. Två ny-

heter denna månad är familjematkassen, med fem nyttiga och enkla middagar 
som alla i familjen gillar (tänk chili con carne och thaikycklingspett), och Renée 
Voltaires härliga frukostkasse. Därutöver upptäcker allt fler Monika Ahlbergs 
läckra matkassar, liksom hennes festmenykassar där även vin ingår.

Men MatHem säljer inte enbart färdiga matkassar. Vi är lika mycket en 
fullsortimentsbutik där du med några enkla klick på vår hemsida handlar stora 
och tunga basvaror som toapapper, kattsand och blöjor, en veckas förbrukning 
av mjölk och yoghurt, samt färskvaror som frukt, grönsaker och bröd. Kort sagt 
– vi har hela utbudet. Och vi levererar det hem till din dörr vid önskad tidpunkt. 
Det är vi ensamma om.

En person som verkligen njuter av hösten är Börje Salming. På sidan 24 berät-
tar han om sitt älskade Lappland vars natur är som allra bäst just nu. Varje höst 
åker han dit för att ladda batterierna, 
jaga och plocka svamp. Vidare har vi  
tagit tempen på den heta te-trenden 
(sid 19) och fått en pratstund med 
Hollywoodfrun Maria Montazami. Där 
emellan bjuder vi på många smaskiga 
recept – från Börje Salmings ”börjare” till 
Jamie Olivers snabba svenska fiskkakor. 

Och plötsligt känns hösten inte lika 
tung längre, eller hur?

Trevlig läsning!

      Tomas Kull                        
                         VD  

produceras av
Perfect Magazine Scandinavia AB

Slussplan 11, 111 30 Stockholm
Tel: 08-679 54 11

info@aperfectguide.se
www.aperfectguide.se

 citera oss gärna, bara källan anges.
för insänt ej beställt material ansvaras ej.

missa inte: mathems iPhoneapp
Som första matbutik i Sverige lanserar MatHem ett nytt sätt att handla mat 
i hemmet – med en iPhoneapplikation. Appen är knuten till ditt konto på 
MatHem och försedd med en scannerfunktion. När en matvara är på väg att 
ta slut scannar du av streckkoden på förpackningen och väljer antal. Detta 
lagras sedan i din varukorg. Dessutom innehåller appen hundratals recept 
som ger individanpassade inköpslistor. Ladda ner den gratis från Appstore.

Läs mer om vår nya färskförpackade müsli på www.fi nax.se

Smaken är delad.
Men den bör vara
väl förpackad.
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Bärsäsong året om
Hann du inte safta och sylta i  

somras? Inga problem. Polarica ser till 
att det finns kravmärkta bär i frysen 

året om. Förutom klassikerna hallon, 
lingon och blåbär ingår även hjortron, 

havtorn och tranbär i sortimentet.  
Tranbär 23,90 kr och hjortron 59,50 kr från mathem.se 

LINNEASSKAFFERI.SE
Matskribenten och radioprataren 
Linnéa Seidel från Sala bjuder på ett 
imponerande receptregister med be-
toning på sötsaker. Eller vad sägs om 
388 cupcakerecept och 393 glassar? 
Nu har hon även släppt en bok med 
recept på ätbara presenter. Bra idé!

VARLDENSBASTAMATBLOGG.BLOGG.SE
Han har ett kaxigt namn på sin blogg, 
matkreatören Jimmie Lannér som 
vunnit mästerskap i matlagning och 
jobbat på Nobelfesten. Här är det 
mer lyx än vardag som gäller. Jimmie 
är dessutom en uppseendeväckande 
duktig matfotograf. 

KALASGOTT.COM
19-åriga Jennie Benjaminsson, tvåa i 
TV4:s ”Sveriges Mästerkock”, har fått 
bra fart på sin blogg. Snyggt och proff-
sigt med lättöverskådliga kategorier 
och fina bilder. Den nykokta kolan 
och de andra sötsakerna väcker liv i 
baklusten. 

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

Amerikanska pannkakor

10 dl vetemjöl 
8 tsk bakpulver 
4 msk strösocker 
2 tsk salt 
2 tsk vaniljsocker

Tillsätt för 3 dl mix (ca 10 
pannkakor):

2 ägg 
2 1⁄2 dl mjölk (3%) 
smör att steka i

Blanda de torra ingredienserna i en 
bunke. Rör om riktigt ordentligt och 
häll sedan ner mixen i en väl ren-
gjord burk med tättslutande lock.

Skriv ner ingredienserna som ska 
tillsättas tillsammans med instruk-
tioner på ett fint kort:

Blanda 3 deciliter mix med ägg 
och mjölk till en slät smet i en bunke. 
Stek pannkakorna gyllenbruna i 
smör. Tillsätt gärna bär eller små 
bananbitar i smeten för extra smak. 
Servera förslagsvis med färska bär, 
blåbärssylt och kanske en liten 
skvätt lönnsirap.

linnéas  
bästa  

present
Från bloggaren Linnéa Seidels  

nya bok ”Gott att ge bort – ätbara presenter  
från Linnéas skafferi” bjuder vi på ett  

presentrecept som garanterat går hem  
hos morgontrötta frukostälskare.

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

munsbitar

Recepten  

finns även på  

mathem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

Linnéa Seidel gillar  
ätbara presenter.

En generös 
burk med den 
bästa smaken 
till pannkakorna, 
naturligtvis ekologisk.

Torfolk Gård ligger i Klarälvdalen i Värmland. För oss är det viktigt hur vår sylt, 
vår marmelad och vår saft påverkar naturen och människor. Det är en lika stor del av 

kvaliteten som smaken. Vi gör 17 olika smaker, sylt, marmelad och saft. På gården odlar 
vi också grönsaker ekologiskt.

 
Läs mer om Torfolk Gård på torfolk.se

http://www.mathem.se/recept/amerikanska-pannkakor
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anna f. ÅhlGRen 
46 år, Djursholm

1. Jag behöver lite nytänk i  
vardagsmiddagen och det hjälper MatHem  

mig med, i synnerhet med monikas matkassar.
2. Jag får en leverans varannan vecka och förutom  

Monicas matkasse handlar jag mjölk, fil,flingor,  
knäckebröd och annat till skafferiet. 

3. Jag sparar ännu inte så mycket tid eftersom  
jag är inne och snurrar på sajten. Däremot  
får jag mycket inspiration. Så småningom  
blir det nog mer tidsbesparande, när jag  

har färdiga listor som jag bara  
behöver klicka i. 

munsbitar

Du har varit med och tagit fram 
mathems nya familjematkasse. 
Berätta, vem är du?
– Jag är en 49-årig tvåbarnsmam-
ma från Täby med lång erfarenhet 
inom barnomsorg. I närmare 15 
år ansvarade jag för kök, menyer 
och matinköp på förskolor. Det 
lärde mig hur man lagar närings-
rik mat som barn gillar. 
Vad är tanken bakom familje-
matkassen?
– Tanken är att den ska innehålla 
hälsosamma och goda middagar 
som passar hela familjen. Ingre-
dienserna är i så stor utsträck-
ning som möjligt ekologiska och 
helt utan tillsatser. Dessutom är 
recepten utformade med enkla 
moment så att barnen ska kunna 
hjälpa till, målsättningen är att 
varje rätt ska ta runt 30 minuter. 
Har man varit med och lagat blir 
det roligare att äta.
hur bestäms det vilka rätter 
som ska ingå i kassen?
– Till att börja med ska varje 
veckomeny bestå av kött, fisk, 
kyckling och vegetariskt. Jag gör 
oftast recepten. Sen provlagas 
rätterna och min kollega Julia 
Olsson, som är nutritionist, kom-
mer med synpunkter.
någon personlig favoriträtt?
– Thaispetten med kyckling. De 
har en smak som tilltalar de flesta 
och ett gott tillbehör i form av 
den varma bönsalladen.
förutom din familjematkasse, 
vad krävs för en härlig vardags-
middag med familjen?
– Att inte ha för höga förväntning-
ar. Barnen är ofta trötta efter en 
lång dag på dagis. Det räcker med 
att bara vara tillsammans runt 
matbordet och äta gott.   

Lättlagat, hälsosamt och barnvänligt. Det är ledorden för mathems nya 
familjematkasse med fem fräscha middagar som alla gillar. Kassens menyer 

är framtagna av Ann Wering, med lång erfarenhet av matlagning till barn, 
och Julia Olsson, utbildad nutritionist. Middagarna består av fräscha råvaror, 

gärna ekologiska, och målsättningen är att ingen rätt ska ta mer än 30 mi-
nuter att laga. Recepten är dessutom utformade så att hela familjen ska kunna 

vara med och hjälpa till. Så i stället för stress och sista minuten-handling – ha 
en rolig stund tillsammans i köket och njut sedan av en god middag. 

 Hallå 
ann wering!3 kunder, 

     frågor

Paula SahlStRöm
36 år, Stockholm

1. Därför att det är tidsbesparande.  
Jag kan kombinera en färdig matkasse  
med alla basvaror jag behöver under 
veckan, det är oslagbart! 
2. De innehåller alltid Monikas matkasse 
som bas. Sedan köper jag bröd, mjölk, toa-
papper, välling och frukostmat som fil och 
pålägg. Detta gör att det oftast bara blir en 
enda snabbsväng till vår närmaste matbutik 
under en hel vecka.
3. Tiden jag sparar spenderar jag tillsam-
mans med barnen och kanske på ett extra 
träningspass då och då.

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?

theRéSe  
hjoRth

33 år, Årstadal 

1. Därför att det är så  
smidigt. I stället för att  

trängas i en stimmig butik, leta efter varor och köa i en evinnerlighet kan 
jag närsomhelst på dygnet klicka hem det jag vill ha och få det hemkört 

till dörren. Dessutom sparar vi pengar på att inte impulshandla. 
2. Utöver basvaror och hygienartiklar innehåller de 10 kilo kattsand,  

20 liter Cola, MatHems fruktkasse och en himla massa ostar och 
frysvaror. Vi är även sugna på att prova helgkassen med vin. 

3. Den sparade tiden lägger jag på avkoppling,  
såsom en extra stund framför datorn eller med  

att badkarsbada och läsa en spännande bok.

Just nu  

590 kr

matHems  
familjematkasse   

Birka Paradise är Östersjöns enda riktiga kryssningsfartyg. Vi erbjuder en exklusiv spa- och relaxavdelning med pooler ute och 
inne, bastu med sjöutsikt och en sol som alltid skiner, oavsett väder. Här fi nns restauranger för alla smaker och möjlighet till 

skattefri shopping. Avgång kl 18.00 varje dag från Stadsgårdsterminalen, Slussen i Stockholm. Åter 22 timmar senare.

Det finns bara ett sätt att hantera frestelser och det är att falla för dem. Eller varför försöka 
motstå något så underbart lockande och delikat som vår skaldjursbuffé, som serveras under 
perioden 9/9 - 16/11. Blunda och se framför dig ett bord som dignar av räkor, kräftor, humrar, 
krabbor, musslor, ostron och andra läckerheter från havet. Öppna ögonen och boka en oför-
glömlig upplevelse. 

birka.se | 08-702 72 30

I m
itt 

paradis...
är det fullt av frestelser

Hytt för 2-4 pers 
från 200 kronor
utvalda dagar

Hytt för 2-4 pers 
från 200 kronor
utvalda dagar

                            Succén är tillbaka! Ska
ldj

ur
sb

uf
fé

 4
25

:-

http://www.mathem.se/matkassar/monikas-matkasse
http://www.mathem.se/matkassar/mathems-matkasse-barn-familj
http://www.mathem.se/matkassar/mathems-matkasse-barn-familj
http://www.mathem.se/matkassar
http://www.mathem.se/matkassar/mathems-helgmatkasse
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Tropicana stödjer Rosa Bandet 
Att få diagnosen bröstcancer är något som drabbar 15-20 kvinnor varje dag, bara i 
Sverige. Idag överlever ungefär 80% av de som drabbas. Den siffran vill vi vara med 
och höja.

Var med och hjälp oss att stödja Rosa Bandet. För varje liter Tropicana Pure Premium 
Original Orange du köper ger vi en krona till Cancerfonden (minst 250.000 kr) så 
att de kan fortsätta arbetet med att förebygga bröstcancer. 

 A_perfect_guide_Tropicana_Rosabandet_annons.indd   1 2011-09-08   10.07

3  
BloGGaR om 

mathem

”Plusen med MatHem, 
som vida övergår 
minusen, är att varorna 
levereras på utsatt tid, 
i bättre skick än om 
jag själv packat och 
transporterat hem dem 
och att jag kan använda 
iPhoneapplikationen 
för att fylla på köplistan 
genom att scanna 
tomma kartonger. Vi 
planerade veckans mid-
dagar samtidigt som 
vi beställde, smidigt 
och enkelt. Och för er 
som undrar: nej, jag 
får varken betalt eller 
rabatt för att jag skriver 
detta inlägg, jag tycker 
bara att det är ett himla 
bra sätt att bibehålla 
vardagslugnet”. (lofsan.
wordpress.com)

”Mathem.se visade sig 
vara riktigt bra :) Jag 
synade noga frukt och 
grönt som kom med och 
det var riktigt fräscht”. 
(karinduner.blogg.se)

”Fick precis ett sms av 
en väninna som skrev: 
Du måste kolla “mathem.
se! ”Fick första lever-
ansen hem ikväll! Fantas-
tiskt! Nu är det slut på att 
släpa blöjor. Kram”.
Tittade snabbt in på de-
ras sida. Är det här jag 
ska handla maten? När 
man är ensamstående 
som jag, måste jag alltid 
handla mat med mitt 
barn. Tror ni att ett barn 
direkt hämtat från dagis 
tycker det är speciellt 
kul? Tror ni jag gillar att 
trängas i vår matbutik, 
med en barnvagn som 
bara är i vägen? Nu fick 
jag ett sms till: ”De har 
till och med vin”. Så nu 
fick de mig som kund!” 
(blogg.mama.nu/
byengberg)

månadens
kokböcker

Den noRDiSka Dieten
Trina Hahnemann (Bonnier Fakta)

Medelhavsdiet i all ära, men vi 
ska inte glömma att det finns en 
lika hälsosam nordisk diet. Trina 
Hahnemann tar fasta på detta och 
slår ett slag för våra lokala mat-
traditioner där mycket baseras på 
säsongens råvaror. Bland recepten 
finns både lätta luncher och rejäla 
middagar. Våra favoriter är stekt 
makrill med rabarber och spetskål, 
rödbetsbiffar med kornsallad samt 
dragonkyckling med jordärtskockor. 
Mums!    

matmolekYleR –  
kokBok föR nYfikna

Lisa Förare Winbladh & Malin Sandström (Ica Bokförlag)

”Matmolekyler” liknar ingen annan kokbok.  
Lisa Förare Winbladh, matskribent och grundare  

av sajten Taffel, lär oss inte bara att vispa den lenaste 
majonnäsen och grilla den perfekta köttbiten – hon 

förklarar också hur allting fungerar ända ner till  
molekylnivå. Vi får även veta hur våra smak- 

minnen omedvetet påverkar smakupplevelser,  
och varför så få av oss går igång på  

kombinationen ansjovis  
och lingonsylt.    VäRlDenS BäSta oStaR  

och VineRna DäRtill 
Håkan Larsson & Vincent Lefèvre  
(Bonnier Fakta)

Boken som gör oss till ostbrickornas 
mästare. Ostmästaren Vincent Lefèvre 
berättar passionerat om ett sextiotal ostar 
– från milda färskostar till blåmögelexplo-
sioner – och gör det till en resa i geografi 
och kulturhistoria. Tyngdpunkten ligger på 
Frankrike, men Sverige är inte bortglömt. 
Håkan Larsson kompletterar med initierade 
vintips och vi får också ett tiotal förslag på 
välkomponerade ostbrickor.

chef RamziS  
aRaBiSka kokBok 
Ramzi Chouery & Bo Masser  
(Ica Bokförlag)

Falafel och tabbouli finns nu-
mera i var och varannan kyldisk. 
Men det libanesiska köket är 
mer än så. Chef Ramzi, Libanons 
kändiskock nummer ett, går på 
djupet och tar oss med på en 
matresa till arabvärldens mest 
varierade, och kanske godaste, 
kök. På vägen gör han även 
stopp i Algeriet, Marocko, Tu-
nisien och Libyen, allt i enlighet 
med hans filosofi om att mat 
bygger broar mellan människor. 
Inspirerande och läckert.

munsbitar
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filmerna som  
räddar extratiden

Vet du inte vad du ska göra med tiden du sparar genom att handla på MatHem?  
Gå på bio! Vi har valt ut några av höstens hetaste rullar.

miDnatt i PaRiS
ROMAnTiSK KOMEDi MED BL.A. OwEn 
wiLSOn, ADRiEn BRODy OcH RAcHEL 
McADAMS
”Midnatt i Paris” är en lysande reklamfilm för 
Paris. Det är också woody Allens bästa sen 
”Vicky cristina Barcelona”. Allen har inte missat 
en enda Parisromantisk detalj i denna historia 
om paret Gil (Owen wilson) och inez (Rachel 
McAdams) som åkt till camembertland för att 
vandra längs Seine. Men medföljande föräldrar 
och Scott Fitzgerald ser till att resan förändrar 
livet för alla. En högtidsstund för frankofiler. 

cowBoYS anD alienS
Sci-Fi/AcTiOn MED BL.A. DAniEL cRAiG, 
OLiViA wiLDE OcH HARRiSOn FORD.
En spaghettiwestern med utomjording-twist – 
kan det vara något? Absolut! Daniel craig klär 
visserligen bättre i James Bond-smoking än i 
cowboymundering, men han är överraskande 
bra i rollen som den hårdkokte Zeke. när utom 

 
jordingar dyker upp i 1800-talets Arizona sam-
lar han ihop ett gäng indianer och kriminella 
som inte tänker se på medan rymdvarelserna 
förslavar mänskligheten. Klassisk matinéaction.    

laRRY cRowne
DRAMA MED BL.A. TOM HAnKS OcH 
JuLiA ROBERTS
Det är så lätt att plocka fram sin cyniska sida 
när Hollywood slår på stora känslotrumman 
och gör en medelålderskrisfilm om Larry (Tom 
Hanks) som blir av med jobbet, börjar plugga 
och förälskar sig i sin komplicerade lärare 
Mercedes (Julia Roberts). Men varför stå 
emot? Varenda händelse må vara förutsägbar, 
men Tom och Julia är härligt strävsamma och 
alla behöver något hjärtevärmande när hösten 
närmar sig.  

SuBmaRine
DRAMAKOMEDi MED BL.A. PADDy cOnSi-
DinE OcH yASMin PAiGE.

Den bästa brittiska filmen sedan ”This is  

England”. ”Submarine” är en charmig upp-
växtkomedi om tonårskillen Oliver och hans 
planer på att bli av med oskulden inom ett 
år. Och då helst med drömtjejen förstås, 
pyromanen Jordana. Det doftar wes An-
derson om berättelsen och Ben Stiller dyker 
upp i en cameoroll. Men filmens stjärna är 
15-åriga craig Roberts, som närmast för 
tankarna till Dustin Hoffman i ”Mandoms-
provet”.    

SmuRfaRna
RöSTER AV BL.A. KATy PERRy, HAnK 
AZARiA OcH JOnATHAn winTERS.
Äntligen! säger alla vi som växte upp med att 
samla på de blå plastfigurerna från Belgien. 
Efter en kort Smurfhits-attack i början av 
90-talet har det varit tyst från champinjonbyn 
på senare år. Men nu dammar Hollywood av 
dem och skickar iväg Papa Smurf, Smurfan 
och de andra till Manhattan. Där måste de 
stanna tills månen blivit blå och samtidigt 
undvika Gargamel. Kul och actionfyllt för hela 
familjen. Hösten är blå!  

cowBoYS anD alienS

laRRY cRowne
miDnatt i PaRiS

SuBmaRine

SmuRfaRna

munsbitar

“After sinking A boAt in rwAndA
And getting Arrested in the Congo,

we rolled into UgAndA And
were immediAtely...”

experienCe the AdventUre At

moCCAmAster.Com/theseArCh

KB741 AO Silver, rek pris 2.199 SEK 

the seArCh for A better CUp of Coffee
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Kardemummaknutar
25–35 bullar

500 g kall mjölk
1 200 g vetemjöl
200 g strösocker
200 g rumstempererat smör
20 g stötta kardemummakärnor
5 g salt

Smör- och kardemummafyllning
250 g rumstempererat smör
75 g strösocker
75 g vaniljsocker
20 g stötta
kardemummakärnor

1 ägg + en skvätt vatten till pensling
kardemummakärnor och råsocker 

till garnering

Lös upp jästen i mjölken och tillsätt 
övriga ingredienser. Bearbeta degen i 
maskin i 12–15 minuter, eller för hand 
i 15–20 minuter, tills den känns smidig 
och elastisk.

Låt degen vila i 10 minuter. 
Vispa alla ingredienser till fyllningen 

till en fluffig kräm.

Ta upp degen på mjölat bakbord och 
dela den i två delar. Kavla ut en del i ta-
get till en 3–4 mm tjock rektangel. Bred 
på fyllningen – snåla inte. Vik degen på 
mitten från långsidanoch skär den i 1 
cm tjocka remsor. Lägg en remsa i taget 
på bakbordet. Lägg handflatorna på 
ändarna och dra dem åt motsatt håll så 
att remsan tvinnas. Ta upp den tvinnade 
remsan och knyt ihop den. 

Lägg knutarna med 3–4 cm mellan-
rum med ändarna nedåt på plåt med 
bakplåtspapper eller i bullformar. Låt 
jäsa i rumstemperatur i ca 1 timme.

Pensla bullarna med uppvispat ägg 
och garnera med stött kardemumma 
och råsocker. Alternativt pensla och 
garnera efter gräddningen.

Grädda bullarna i 225 graders ugns-
värme i 10–12 minuter.

Recept hämtat från Heléne Johanssons 
bok ”Sötebröd från Brunkebergs bageri” 
(Bonnier Fakta).

Vilken är den största klassikern av alla 
svenska bakverk?

– Kanelbullen, utan tvekan. Den har en helt 
unik position i Sverige, den har till och med 
en egen dag. Kanelbullen är en storsäljare 
året runt.
Vad är hemligheten bakom en perfekt 
kanelbulle?

– Det finns inga genvägar, vad som krävs är 
ett gott hantverk och riktiga råvaror. Men ett 
fel som många gör är att de inte bearbetar 
degen tillräckligt länge. En bulldeg behöver 
tid att jäsa och helst i fuktig miljö, så spreja 
gärna lite vatten på den.
Du öppnade Brunkebergs bageri för nio år 
sedan. har det hänt mycket inom sötebröd 
under denna tid?

– Ja, de har fått hänga med i den allmänna 
brödboomen. Det känns som att folk numera 
bakar mer avancerade söta bröd hemma, 
som wienerbröd till exempel.

hur ser framtiden ut för bullar och kakor?  
– Vi går mot bättre råvaror. Folk vill ha eko-

logiskt mjöl, kravmärkt kakao och äkta vanilj 
i stället för fabriksgjorda mazariner med 24 
ingredienser. En annan trend är retro. Kaffe-
repet är på stark frammarsch. 
hur står sig svenska kakor internationellt?

– Vi slår de flesta länder. Utomlands är ka-
korna ofta för söta, vi har hittat den perfekta 
mängden socker i våra bakverk. Men den 
danska bakkulturen är fantastisk, och crois-
santen har förstås en särställning.
Vi tänkte be dig att välja ett favoritrecept 
ur din nya bok som vi kan publicera. Vad 
blir det?

– Kardemummabullar. Det är ett enkelt 
recept utan konstigheter. Grunden kommer 
från en gammal sockerbagare som hjälpte 
mig i början, sedan har jag lagt till och spätt 
på. Jag får ofta höra att vi gör världens god-
aste kardemummabullar.   

Svenska sötebröd
I Heléne Johanssons nya bok ”Sötebröd från Brunkebergs bageri” 
trängs de klassiska svenska bakverken. Vi frågade henne om  
hemligheten bakom den perfekta kanelbullen.

Recepten  

finns även på  

mathem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

Heléne Johansson från Brunke-
bergs Bageri tycker att svenska 

kakor är bäst i världen.

munsbitar

De nya  
fikafavoriterna

KLASSISKA LANTKAKOR 
- En helt ny sorts kaka. Nu även med choklad.

Fikarast, saftkalas, kafferep och espressostund. Nu finns det två kakor som passar  
för alla tillfällen. Annas Klassiska Lantkakor har en smak av kola och är läckert spröd.  

Nu finns den även doppad i mörk Belgisk choklad. Dessa små godingar  
är redan favoriter på kakfatet och är lika goda året om.

www.annas.se

http://www.mathem.se/recept/kardemummaknutar-


15  www.mathem.se

Som i Venedig, fast hemma    

4 itAlienskA   
klAssiker  

Recepten  

finns även på  

mathem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

Risotto di spinaci (spenatrisotto)
4-6 portioner

                                                                                                                                          
100 g pancetta, skuren i stavar 
3 msk olivolja extra virgin 
2 finskurna schalottenlökar 
3 dl carnaroliris (italienskt rundkornigt ris) 
eller arborioris 
1 dl vitt vin
7–10 dl god buljong (kyckling eller ljus 
kalvbuljong) 
80 g färska, späda spenatblad 
75 g rumstempererat osaltat smör 
1 1⁄2 dl riven Parmigiano Reggiano
salt och peppar

Stek pancettastavarna i 2 msk olja tills de blir 
fint bruna och krispiga. Lägg dem att rinna av 
på hushållspapper. 

Hetta upp resten av olivoljan i en sauteuse. 
Stek löken utan att den tar färg, tillsätt riset och 
rör om. Häll i vinet och låt det koka in i riset. 
Häll sedan på varm buljong så att riset täcks 
helt. Koka på medelvärme. Rör om med jämna 
mellanrum så att riset inte fastnar i botten av 
kastrullen. Fyll på med varm buljong då och då 
under kokningen.

Koka riset 17–19 minuter, tills det är al dente.

 Lägg i den sköljda spenaten samt pancet-
tastavar och rör om. Spara några blad och sta-
var till garnering. Ta kastrullen från värmekällan 
och tillsätt smöret under kraftig vispning. Rör 
till sist ner Parmigiano Reggiano. Smaka av med 
salt och peppar. Garnera med resten av spenat-
bladen och pancettastavarna. Servera risotton 
med Parmigiano Reggiano.

 Dröm dig tillbaka till Venedigs trattorior med  
dessa fem favoriter, hämtade ur Bo Hagströms och  

Robert Maglias nya bok ”italienska klassiker”. 

TEX MEX TAPASNyhet!

LÄTT ATT IMPONERAS AV. ÄNNU LÄTTARE ATT LAGA.

TIPS & INSPIRATION PÅ WWW.SANTAMARIA.SE

brie & escabeche
Lägg en klick Escabeche på en Tostadito. 
Toppa med en krämig skiva brieost och strö 
över lite paprikapulver.rökt skinka med 

mango mojo 
Ta en Quadrito, lägg på din favoritskinka och 
toppa med en klick Mango Mojo.

 nns i 

tex mex-

hyllan

230x300_TMTapas_COOPMersmak.indd   1 2011-09-09   14.10

http://www.mathem.se/recept/risotto-de-spinaci
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Carpaccio alla Cipriani  4 portioner
                                                                                                                                          

320 g utskuren biff, en mör  
och marmorerad bit 
3 dl olivolja extra virgin 
1 dl raps- eller solrosolja 
2 äggulor
2 msk stark osötad senap 
1⁄2 pressad vitlöksklyfta 
1⁄2 dl grädde eller mjölk 
2–3 msk vitvinsvinäger
1 msk färskpressad citron 
2 1⁄2 dl hyvlad Parmigiano Reggiano 
1 stjälk blekselleri, skuren i tunna stavar 
1 rejäl knippe rucola 
salt och peppar

Börja med att skära bort senor och fett från 
biffen. Rulla in köttbiten hårt i plastfilm och 
lägg den i frysen ett par timmar så att den blir 
lättare att skära. 

Blanda 2 dl olivolja med 1 dl raps- eller 
solrosolja. Vispa ihop äggulorna med senapen, 
vitlöken och en nypa salt. Tillsätt oljan under 
vispning.

När majonnäsen har tjocknat tillsätts mjölken 
eller grädden, sedan vinägern och citronjuicen. 
Smaka av med salt och peppar.

Ta ut biffen från frysen. Pensla ett fat eller 
tallrik med olivolja. Skär sedan köttet i tunna 
skivor med en skärmaskin eller för hand med 
en riktigt vass kniv. Att köttbiten är halvfryst 
förhindrar att den går sönder när den skärs i 
tunna skivor. Prova dig fram till lagom lång tid 
i frysen.

Fyll fatet med skivat kött. Ringla rikligt med 
majonnäs över köttet samt strö på hyvlad 
Parmigiano. Fördela selleristavarna och rucolan 
över carpaccion. Dra ett par varv med svartpep-
parkvarnen och ringla över olivolja.

Pollo alla cacciatora 
(kyckling på jägarvis)  4 portioner
                                                                                                                                          

10 tomater, skal- och kärnfria, eller 600 g 
hela tomater på burk 
1 kg färska kycklinglår eller kycklingklubb-
or (går även att laga med kycklingbröst 
men då blir tillagningstiden något kortare) 
salt och peppar 
olivolja 
1 dl finskurna morötter
1⁄2 dl finskuren blekselleristjälk 
1 dl finskuren gul lök 
2 finskurna vitlöksklyftor 
några blad färsk salvia
2 dl rött vin 
1 dl hackade svarta oliver 
1 dl hackad persilja 
1 tsk rivet citronskal 
2 msk kapris

Skålla tomaterna genom att göra ett par snitt i 
botten av dem med en kniv. Lägg dem sedan i 
kokande vatten i cirka 30 sekunder. Ta upp dem 
med en hålslev och lägg dem genast i iskallt 
vatten. Skala, dela och ta ur kärnorna. Skär 
tomatköttet i mindre bitar och spara till såsen. 
Burktomaterna delas i mindre bitar. Spara köttet 
och tomatjuicen till såsen.

Krydda kycklingen med salt och peppar. Bryn 
därefter kycklingdelarna i en skvätt olivolja tills 
de har fått fin färg runtom. 

Tillsätt morötterna, sellerin, löken och vitlöken 
och fortsätt att bryna tills rotsakerna har 
mjuknat. Lägg sedan i salvian, häll i vinet och 
fortsätt att steka tills vinet har kokat in. Tillsätt 
tomaterna och lägg på ett lock. 

Fortsätt att steka på medelhög värme i 15 
minuter. Smaka av med salt, peppar, oliver, per-
silja samt rivet citronskal och eventuellt kapris. 
Servera med polenta eller pressad kokt potatis 
med olivolja.

Cannelloni al forno  
(fyllda pastarullar)  4 portioner
                                                                                                                                          

12 färdiga cannellonirör 
1 finskuren gul lök 
2 pressade vitlöksklyftor 
olivolja
1 dl skuren blancherad färsk spenat 
300 g kalvfärs 
4 msk ricotta 
1 näve färsk oregano
2–4 soltorkade tomater skurna i små bitar 
salt och peppar 
2 ägg 
1 sats tomatsås (alt. färdig tomatsås)
Parmigiano Reggiano

Tomatsås
1 kg plommontomater 
1 gul lök 
1⁄2 stjälk blekselleri 
2 vitlöksklyftor
1 dl olivolja 
salt och peppar 
2 msk tomatpuré

Sätt ugnen på 175°C. Börja sedan med tomat-
såsen: Blanchera tomaterna och kyl ner dem 
snabbt. Skala, dela och kärna ur dem. Hacka 
lök, selleri och vitlök så smått som möjligt. 
Värm upp oljan i kastrull och tillsätt lök, vitlök 
och selleri tillsammans med en nypa salt. Koka 
under omrörning tills grönsakerna är mjuka 
utan att de har tagit färg.

Tillsätt tomatpurén och låt den koka med 
en stund så smakerna kommer fram. Tillsätt 
tomaterna, rör om och lägg på locket. Koka 
under lock på medelvärme i 5 minuter. Fortsätt 
koka utan lock i 15 minuter. Smaka av med salt 
och peppar och ev. finskuren basilika. 

Medan tomatsåsen kokar: stek lök och vitlök i 
en skvätt olivolja utan att löken får färg. Kyl ner 
och spara. Hacka den blancherade spenaten. 
Blanda kalvfärs, ricotta, lök, vitlök, oregano, 
tomat och spenat till en jämn smet. Smaka av 
med salt och peppar.

Spritsa färsblandningen i cannellonirören. 
Lägg dem i en smord långpanna och häll över 
tomatsåsen. Ställ in i ugnen i 20 minuter. Ta ut 
långpannan, ringla lite olivolja över och toppa 
med Parmigiano Reggiano.

cannelloni al foRno

caRPaccio alla ciPRiani
Pollo alla cacciatoRa

http://www.mathem.se/recept/carpaccio-alla-cipriani
http://www.mathem.se/recept/pollo-alla-cacciatora
http://www.mathem.se/recept/pollo-alla-cacciatora
http://www.mathem.se/recept/cannelloni-al-forno
http://www.mathem.se/recept/cannelloni-al-forno
http://www.mathem.se/recept/carpaccio-alla-cipriani
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myter om mat

tid för te
Vi svenskar älskar vårt kaffe. Men te är på stadig uppgång och allt fler  

föredrar blad före bönor, både för att det kan vara exklusivt och sägs vara  
hälsosamt. MatHem tar tempen på den rykande heta te-trenden. 

Text Linda Iliste 

– I takt med den växande hälsotrenden har tedrickandet ökat. Vi är 
ständigt på språng, och får vi en stund över finns det många fördelar 
med att njuta över en kopp välgörande te istället för koffeinstarkt kaffe.

Det säger hälsocoachen Laila Segerstedt som ger personlig väg-
ledning till människor som bestämt sig för att ändra livsstil.

– Vill man lägga om sina dåliga vanor ska man börja med något en-
kelt. Därför föreslår jag ofta att man ska dricka te i stället för kaffe. Te 
innehåller inte bara ämnen som skyddar kroppen mot sjukdomar, vi 
förknippar det även med en lugn stund. Att dricka te kräver närvaro.

Det växande intresset för te märks på landets kaféhyllor vars teutbud 
de senaste åren svämmat över. 

– Att det finns fler sorter och smaker att välja mellan bidrar förstås 

till trenden, menar Mats Nilsson, VD på det familjeägda kafferost-
eriet Kahls som numera också har te som specialitet.

Framför allt är det grönt, rött och vitt te som ökar i popularitet. Men 
att döpa te på det viset är en smula vilseledande. Allt te är till en början 
grönt i form av blad som plockas från busken camellia sinensis. Det ska 
helst skördas för hand för att sedan förtorkas och rullas. Därefter får 
bladen jäsa och det är i den processen som de olika varianterna fram-
ställs. Svarta teer är heljästa. Gröna och vita jäses inte alls. Detsamma 
gäller rött te som över huvud taget inte görs av blad från tebusken utan 
från rooibos. Oolong, ”blått te” på kinesiska, är halvjäst.

– Vilken kvalitet ett te har avgörs av många olika faktorer, förklarar 
Sofia Roger som driver tebutiken In the Mood for Tea i Stockholm.

Te innehåller inte bara ämnen 
som skyddar kroppen mot 

sjukdomar. Vi förknippar det 
också med en lugn stund.

myter om mat

www.parsons.se/medelhavet

http://www.mathem.se/varor/kaffe
http://www.mathem.se/varor/te
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myter om mat

mathem- 
Panelen

1. Vilken sorts te  
dricker du helst?

2. Det sägs att te har  
hälsoegenskaper. Tänker 
du på det när du väljer te?

cecilia ljunggren, 24 år, 
Stockholm 
1. Jag tycker om fruktiga teer 
som skogsbär eller jord-
gubb. Det blir mest svart te 
för min del.
2. Om jag dricker te istället för 
kaffe känner jag mig lite mer 
nyttig, men annars tänker jag 
inte så mycket på det.

marianne ekelöf, 47 år, 
örebro
1. Jag dricker nästa alla tesort-
er, men tycker bäst om grönt 
som ofta är milt att dricka. 
Jag gillar när det är smaksatt 
med citron eller mint.
2. Ja. Grönt te har till exem-
pel polyfenoler i sig som är 
antioxiderande och skyddar 
kroppen mot sjukdomar.

thomas Svensson, 31 år, 
uppsala
1. Jag föredrar kaffe, men 
det händer att jag dricker te. 
Då tycker jag bäst om något 
traditionellt som Earl Grey 
eller Söderblandning.
2. Nej, jag tänker inte på det.

Sofia vet vad hon pratar om. På In the Mood for 
Tea är man specialiserade och erbjuder bara nog-
grant handplockat te från de bästa tegårdarna på 
marknaden. Butiken förser också några av Sveriges 
främsta krögare med selektiva sorter. Sofia fortsätter:

– Precis som med vin handlar det om sådant som 
jordmån, klimat, skördetid och standard på plock-
ningen. Ett skickligt hantverk är också viktigt. En 
duktig te-mästare kan konsten att lyfta fram bladens 
unika karaktär.

Men även den som inte ämnar bli tesnobb kan ta 
till ett par enkla knep för att det inhandlade teet ska 
komma till sin rätt. Fråga hur mycket blad du ska ha, 
hur länge de ska dra och i vilken temperatur. Att ser-

vera små maträtter och sötsaker som passar särskilt 
bra till det te man dricker kan också förhöja upplev-
elsen. Det förstod britterna redan på 1600-talet då 
man började bjuda på afternoon tea.

På tesalongen Chaikhana i Stockholm arrangeras 
regelbundet teprovningar. Då serveras exempelvis 
milt grönt te med skaldjur och rökigt oolong med 
någon fet rätt som pekinganka. Kombinationen te 
och mat är vad Sofia Roger på In the Mood for Tea 
tror är nästa stora te-trend.

– Te är en fantastisk råvara med klara, subtila 
aromer som gör det till en utmaning att kombinera 
med mat. Upplevelsen blir stor om man lyckas. In-
tresset för te kommer att fortsätta växa. 

VärLdenS dyraSTe Te är deT exkLuSIVa kinesiska 
oolongteet Tieguanyin. Det kostar drygt 18 000 kr per 
kilo och varje blad kan bryggas uppåt sju gånger innan 
det tappar smak. 

De fem StöRSta tePRoDucenteRna
•	 Kina
•	 Indien
•	 Kenya
•	 Sri Lanka
•	 Indonesien

TepåSenS uppkomST är eTT mISSförSTånd. När 
den amerikanske te-importören Thomas Sullivan 1908 
förpackade varuprover i små silkespåsar på 2 gram för att 
förenkla transporten feltolkade kunderna det som ett sätt 
att tillaga teet.

tiPS
På Nordiska Museet i Stockholm arrangeras tedanser 
med inspiration från 1920-talets jazz-thé och thé 
dansant-fester. För aktuellt program, se Nordiska Mu-
seets hemsida:  nordiskamuseet.se

Te-drickandet i kina 
kan härledas ända 
tillbaka till 2 700 fvt.  Storslagna småpajer på

milko.se Kontrollmärkningen för svensk mat

Gör så här:
Blanda till pajdegen, låt vila en 
timme i kylskåp. Kavla ut till 
önskad pajform. Baka av pajerna 
i 15 minuter på 160°C. Sjud upp 
äggula och grädde till en krämig 
äggröra och mixa med Stor-
sjöosten till en slät kräm. Häll 
i ostsmeten i pajskalen och låt 
stelna. Garnera med bacon och 
en fräsch sallad.

Småpajer
4 pers
 
PajdeG
100 g smör
200 g vetemjöl
1 litet ägg
1 tsk salt

FYLLNING
150 g Storsjö Svart Lagrad
1,5 dl Milko Vispgrädde
1 äggula
Krispigt stekt bacon till garnering
Valfri sallad
Salt och peppar

Alltid

svensk
mjölk



22                  23  www.mathem.se   www.mathem.se

färSk till  
SiSta SmUlan

Två goda anledningar att äta färskförpackad müsli från Finax.

konsistensen blir bättre
En god och nyttig frukost är själva basen till en bra dag, något 

man definitivt inte bör ta lätt på. Finax nya müsli är förpackad i 
lufttäta och återförslutbara påsar med ziplock, som gör att den inte 

torkar ut på samma sätt tidigare. Det innebär att frukt och bär – 
som till exempel päron, banan, jordgubbar eller russin – håller sig 
krispiga och fräscha. På Finax känner man sig så trygg med sina 

nya förpackningar att man erbjuder de kunder som hittar ett hårt 
russin i sin müsli ett helt nytt paket. Gratis. 

Den goda smaken håller i sig
En annan stor fördel med Finax nya förpackningar är att müslin inte 

längre riskerar att ta smak av andra produkter i skafferiet, något som 
är ett vanligt problem hos andra müsliproducenter. Hasselnötterna ska 

alltid smaka hasselnötter och äpple ska smaka äpple. Hos Finax blandas 
därför ingredienserna så snabbt som möjligt, allt sker inom en timme, 

och därefter förpackas müslin i arombevarande påsar – allt för den 
goda smakens skull. Om du äter upp din müsli inom tre veckor från att 
du öppnat förpackningen kan du vara säker på den är lika god ända ner 
till den sista smulan, oavsett om du äter branmüsli med jordgubb och 

melon eller en fruktmüsli med russin, banan, papaya och kokos. 

Dessa goda müslis 
ingår i finax nya 

sortiment

SunT ocH GoTT 
FaMilJEMüSli

BRanMüSli
DinkEl ocH quinoa

BRanMüSli MED JoRDGuBB ocH 
MElon

PäRon ocH PuMPaFRö
nöTTER ocH FRukT

FRukT 45 %
FRukT ocH HonunG

frukost
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Salmings  
 skafferi

text Jan ekholm    foto Johnny Wohlin

m an VeT aTT man Har med en SuperSTJärna 
att göra när fotograferingen avbryts av en upphet-
sad skolklass. Fotograf-Johnny har knappt hunnit ta 
sin första bild av Börje Salming sittande på en bänk i 

Vaxholms hamn när ett tjugotal tioåringar kommer springande med pen-
nor, papper och kameramobiler och omringar hockeylegendaren. 

Salming ler och tar det hela med ro.
– Vet ni verkligen vem jag är? undrar han.  
– Ja, du är Börje Salming! svarar ringen av barn i kör.
Salming visar prov på lappländskt lugn och skriver tålmodigt sitt 

namn på alla små lappar och tittar in i varenda mobil.
– Det är viktigt att ta sig tid, förklarar han senare och berättar om 

Toronto Maple Leafs träningsmatcher då det hörde till att spelarna 
efteråt kom ut och skrev autografer. Det brukade vara en sisådär  
18 000 fans som stod och väntade på dem.

– Det tog ett par timmar och efteråt var man ganska mör i handen. 
Men jag övade in en autograf som gick blixtsnabbt att skriva. Den var 
så oläslig att man inte ens såg vad som var upp eller ner, skrattar Börje 
medan vi slår oss ner utanför Vaxholms hotell. Framför oss glittrar 
vattnet i höstsolen.

Från kung på isen till kung i köket.  
MatHem åkte till Vaxholm för att träffa 
Börje Salming, aktuell med boken ”Vilt 
med Salming”. Det blev ett samtal om 

Lapplands skafferi och livet som  
vardagspusslande tonårspappa. 

börje salming

RenSkaVSGRYta meD  
kantaRelleR och linGon 
Recept på sidan 38.

Börje Salming beskriver sin  
matlagning som basic: ”Jag är  

typen som äter direkt ur handen 
 med bara salt och peppar”.

Legendstatusen är intakt. 
även dagens tioåringar 
flockas runt Salming för  

att få en autograf. 

nyss fyllda 60 funderar Börje Salming på att varva ner. men han gillar att  starta nya projekt.
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Börje Salming har haft sin bas i Vaxholm 
sedan 1993, då han återvände hem till Sverige 
efter 17 makalöst framgångsrika år som 
NHL-proffs i Kanada. Idag bor han i en stor 
villa i skärgårdsstadens utkanter tillsam-
mans med sina två yngsta barn och nyblivna 
sambon Pia. Någon pensionärstillvaro är det 
emellertid inte fråga om. Det egna varumär-
ket är väl förvaltat och från hemmakontoret 
driver han ett affärsimperium med verk-
samheter inom bland annat underkläder, 
sportutrustning, parfym och konstis.   

– Fast det börjar bli dags att varva ner lite. 
Jag har ju fyllt 60! En sån här fin dag vill 
man bara vara hemma och snickra och grilla, 
hävdar Börje som trots 700 stygn och ett 
kvartssekel på isen ser allt annat än pen-
sionsfärdig ut. Tänderna må vara fejk, men 
den vältränade kroppen kan få vilken 25-åring som helst att bli grön 
av avund.

Och än så länge fortsätter han att starta nya projekt. Ett av dem 
är kokboksutgivning. I fjol kom storsäljaren ”Salming grillar” som i 
höst följs upp med ”Vilt med Salming”. I den tar han med oss till sitt 
älskade Lappland och bjuder på favoritrecept från naturens skafferi.   

– Jag älskar vilt. Älg, ripa, ren och fisken från Torne träsk. Det är 
min barndom, jag är uppvuxen med att maten följer årstiderna. På 
hösten jagade vi och på våren slaktade vi renar så att det var blod i 
varenda snödriva, minns Börje och berättar längtansfullt om lapp-
ländska specialiteter som blodpalt, klappgröt och fettdrypande 
rensvanskotor. 

– Renarnas svanskotor innehåller bara fett. Därför blir det så otro-
ligt fin buljong när man slänger ner dem i renkoket. De är goda att äta 
också, även om de inte ser så kul ut. 

Trots att Börje Salming lämnade Norrbotten och hembyn Salmi 

redan på 70-talet återvänder han fortfar-
ande minst tre gånger om året. Framförallt 
för att hälsa på sin mamma, men också för 
att njuta av naturen.

– På våren pimplar jag och åker scooter, på 
sommaren tar jag med ungarna och fiskar 
och på hösten jagar jag ripa och tjäder, ofta till-
sammans med brorsan och våra äldsta söner. 

Och jodå, medger Börje, jaktlyckan är 
vanligtvis god.

– Vi brukar få 20-30 ripor under en resa. 
Och jag vet en rödingsjö som ingen annan 
känner till. Rödingarna är så röda att man ser 
när de kommer simmande mot draget. Det 
blir även en hel del öring, harr och abborre. 
Abborren röker vi och harren steks och äts 
direkt på plats. Så fantastiskt gott!

Om jakten finns i Börje Salmings DNA så 
kom matlagningsintresset betydligt senare, närmare bestämt efter 
flytten till Toronto. Som mannen i huset förväntades han ta hand om 
grillen i familjens trädgård. En uppgift han med tiden blev allt mer 
skicklig på.  

– Jag är väldigt basic när jag grillar, precis som i all min matlagning. 
Jag vill inte ha 100 ingredienser, jag är mer typen som äter direkt ur 
handen med bara salt och peppar, säger Börje som helst grillar lax 
medan Pia svänger ihop en fantastisk sallad.

– Matlagning blir så mycket roligare när man är två, det inser jag nu 
som nybliven sambo efter att ha bott själv i fem år. Dessutom komplet-
terar Pia och jag varandra perfekt. Hon gillar att fixa och dona medan 
jag kommer in som ett virrvarr och stökar ner, skrattar Börje.   

Helgerna i det Salmingska huset beskriver han som härligt slappa. 
Oftast är hela familjen hemma och tar det lugnt, hänger vid poolen 
eller umgås i det stora köket, husets givna medelpunkt.

Vardagarna är däremot betydligt mer tidspressade. Pia jobbar  

Börje Salming 
ålder: 60 år.

yrke: Ikon, affärsman och  
kokboksförfattare.

Bor: Villa i Vaxholm.
familj: Sambon Pia och barnen  
Rasmus, 15 år, och Bianca, 12 år,  

samt vuxna barnen Anders  
och Teresa. Två barnbarn. 

aktuell med: Kokboken ”Vilt  
med Salming”.

”Jag älskar vilt. Det är min barndom, jag är  
uppvuxen med att maten följer årstiderna. på 

hösten jagade vi och på våren slaktade vi renar  
så att det var blod i varenda snödriva”

börje salming

STekpanna

– Jag har en grym, tjockbottnad 
stekpanna som jag använder till 
allt. Den steker fisk otroligt bra.

kökSknIVar

– Jag klarar mig inte utan mina  
5-6 knivar. Riktigt vassa knivar  

är en nödvändighet.

CITronpeppar

– Min favoritkrydda. Det  
blir så gott när man bränner  

pepparn lite grann.

eTT gLaS VIn

– Matlagningen blir mycket rolig-
are om man dricker lite vin. Men 

om jag är ensam tar jag en öl.  

BörJe SalmingS ViktigaSte kökSreDSkap

vasagatan  48  |  08 411 00 81

m-f  10 - 18  |  l  10 - 16  |  s  12 - 16

Köksredskap  

för finsmakare

S
M

ITH

Annons_svd_230x300_.indd   1 2011-02-24   15.21



28                    www.mathem.se

inne i stan och är inte hemma förrän vid niotiden på kvällen, så de gemensamma 
middagarna är få, och barnen har dagliga idrottsträningar och aktiviteter som de 
ska skjutsas till. Däremellan behöver de mat. Tur då att Börje jobbar hemifrån 
och kan ta hand om vardagsbestyren.    

– Det gäller att planera och alltid ha mat hemma. Om middagen måste stå på 
bordet inom 30 minuter blir det oftast pasta. Till det serverar jag tomatsås eller 
vit sås som jag dammar ihop med skinka.

är barnen nöjda med din matlagning?
– Jag hoppas det. Ibland gnäller de om jag lagar samma rätter hela tiden. Då 

förklarar jag hur det var när jag var barn och vi åt fisk varje dag. Det brukar få tyst 
på dem, ler Börje och berättar om förra veckans mest lyckade middag: blandade 
rotfrukter som åkte in i ugnen på en plåt med bara lite salt och peppar.

– Det blev otroligt gott och mört. Till och med ungarna gillade det. 
är du typen som följer recept eller experimenterar vilt?
– Jag behöver en kokbok för att vara säker på att jag gör någorlunda rätt. Sen 

kan man ju höfta, allt måste inte vara 100 procent efter receptet. Jag tittar främst 
i kokböcker för att få idéer och inspiration. Och för att jag har så dåligt minne! 

ni bor ju en bit utanför Vaxholm och har inga matbutiker runt hörnet.  
Betyder det att ni åker storhandlar en gång i veckan?  
Sen Pia flyttade in storhandlas det väldigt mycket.  
Jäklar vad hon laddar in. Det är ännu en fördel med  
att vara två. Nu saknar jag ingenting.   

börje salming

Börje Salming trivs i  
Vaxholm. Här har han 
bott sedan flytten hem 
till Sverige efter proff-
såren i kanada. 

ServeraS väl kyld. 
Den SvenSka vitaminDrycken

http://www.mathem.se/
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marockansk festmiddag

Bondsallad med kantareller 
och rökt fläsk 4 portioner
                                                                                                                                          
Jag har alltid med lite rökt fläsk när jag är 
ute och vandrar. Det håller länge och är 
enkelt att ta med sig. I en sallad ger det en 
skön rökt smak.

1 ekbladshuvud, sköljt och torkat
200 g körsbärstomater
1 rödlök
200 g rökt sidfläsk
1 liter kantareller
1 bit ciabattabröd el liknande
flingsalt och nymald svartpeppar

Vinägrett
1 vitlöksklyfta
1 tsk osötad senap
1 msk pressad citron
1 dl olivolja

Till servering
4 löskokta ägg

Fördela sallatsbladen på fyra tallrikar.  
Dela tomaterna och strimla löken. 

Tärna fläsket och stek det knaprigt i torr 
panna.

Om svampen är mycket blöt bör den 
kokas ur i torr panna först tills all vätska 
kokat in.Hetta upp lite smör i en panna och 
stek svampblandningen. 

Ta upp svampen och stek sedan brödet i 
grova bitar.

Fördela fläsk, svamp och krutonger på 
sallatsbladen. Salta och peppra. Dela 
äggen och arrangera ovanpå.

Vispa ihop vinägretten och skeda över. 
Servera genast.

Recepten  

finns även på  

mathem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

Smaker från naturens skafferi 

salmings vildaste
Börje Salming hämtar både sin kraft och mat från den lappländska naturen. Här bjuder 

 han på fem favoriträtter med smak av ren, kantareller och lingon.

BäSta 
RotfRuktSGRatänGen

RenStekSmouSSe

BonDSallaD meD  
kantaRelleR 

och Rökt fläSk

http://www.mathem.se/recept/bondsallad-med-kantareller-och-rokt-flask
http://www.mathem.se/recept/bondsallad-med-kantareller-och-rokt-flask
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Bästa rotfruktsgratängen
4 portioner

                                                                                                                                          
Jag gillar rotfrukter. Det känns som man 
äter något nyttigt. Tant Anni odlade rot-
frukter hemma i Salmi by. Om man var snäll 
fick man gå dit och plocka och äta dem råa. 
I dag föredrar jag en härlig gratäng.

6 medelstora fasta potatisar
3 medelstora morötter
1 medelstor palsternacka
1 gul lök
1 äpple
1 tsk salt och nymald svartpeppar 
efter smak
3 dl grädde
2 dl crème fraiche
3 vitlöksklyftor
1 tsk torkad timjan
2 dl finriven västerbottensost

Sätt ugnen på 200 grader. Skala potatis, 
rotfrukter, lök och äpple.

Skär allt i cirka 3 millimeter tjocka skivor 
och varva i en ugnsform. Strö lite salt och 
peppar mellan lagren.

Rör ihop grädde och crème fraiche. 
Skala och riv vitlöksklyftorna och blanda 

dem samt timjan med gräddblandningen. 
Rör i osten och häll det över rotfrukts-
blandningen. Grädda cirka 45–50 minuter 
tills rotsakerna är mjuka.

Börjare med 
lingonchutney  4 portioner
                                                                                                                                          
Burgaren i min grillbok blev en succé. Det 
här är en vildare variant.Jag lärde mig att 
gilla och laga hamburgare på allvar under 
mina år i Nordamerika. Det är bra mat 
som man kan variera efter eget huvud.

700 g älgfärs
1 tsk torkad rosmarin
1 tsk salt
nymald svartpeppar
4 tjocka skivor västerbottensost

dressing
1 dl crème fraiche
1 dl majonnäs
1 msk riven pepparrot
1 tsk flytande honung

Lingonchutney
1 stor rödlök 
1 msk rapsolja 
1 lagerblad 
1 kanelstång 
250 g lingon, färska el frysta 
1 dl lönnsirap 
1⁄2 dl balsamvinäger 
1 krm salt

Till servering
8 brödskivor av tex bondbröd
sallatsblad

lingonchutney
flingsalt och nymald svartpeppar

Blanda färsen med rosmarin, salt och nymald 
peppar efter smak. Forma till 4 burgare.

Stek eller grilla cirka 3 minuter på ena 
sidan. Vänd och lägg en skiva ost på varje 
och stek eller grilla på andra sidan lika länge. 
Ställ pannan åt sidan och låt burgarna ligga 
kvar medan du förbereder resten.
Rör ihop ingredienserna till dressingen. 

Rosta bröden och klicka på dressingen 
på hälften av dem.

Lägg på sallatsblad samt burgarna. 
Servera med lingonchutney.

Renskavsgryta med 
kantareller och lingon

4 portioner (Bild sidan 33)
                                                                                                                                          
Renskav är en favorit genom alla tider.  
Och att plocka svamp och lingon är något 
av det bästa jag vet. En kanonkombination 
med andra ord.

1 gul lök
800 g renskav
2 msk smör
kantareller
2 dl vispgrädde
5 dl viltbuljong
2 msk messmör
1 tsk timjan
salt och nymald svartpeppar
3 msk rårörda lingon

Till servering
Kokt potatis och lättkokta grönsaker, t.ex. 
gröna bönor eller ärtor

Skala och skiva löken och bryn den tillsam-
mans med köttet i en stor vid panna

Om kantarellerna är fuktiga bör vätskan 
först kokas ur i torr panna, tillsätt sedan 
lite smör och bryn dem cirka 4–5 minuter. 
Tillsätt det till köttet.

Häll i grädde, fond, messmör och timjan 
och låt det koka ihop på svag värme cirka 5 
minuter. Salta och peppra efter smak. Blan-
da i lingonen men spar lite till dekoration. 
Servera med potatis och kokta grönsaker.

Rensteksmousse  6 portioner
                                                                                                                                          
Lite annorlunda tolkning av renköttets 
otroligt fina smak.

2 dl crème fraiche
200 g cream cheese
200 g rökt renstek
2 msk finriven pepparrot

Till servering
stekt vitt bröd
lingon
eksallatsblad caRBona meD fläSk  

och kantaRelleR

BöRjaRe meD 
linGonchutneY

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

vilt med salming

Att börja dricka i tidig ålder 
ökar risken för alkoholproblem.

Importeras av Primewine Sweden AB 08-679 52 00

Kvalitetsviner 
från 
Sydafrika
Chardonnay Viognier
Art.nr 15515 • 750 ml • 13%        69 kr

Shiraz Cabernet 
 Sauvignon
Art.nr 12986 • 750 ml • 14%        69 kr

Bästa köp!
Allt om Vin, nr 7 2010

Dagens Industri, 10 sep 2010

Expressen Leva och Bo, 22/1 2011

Fynd! 
DN, 15 april 2010

http://www.mathem.se/recept/basta-rotfruksgratangen
http://www.mathem.se/recept/borjare-med-lingonchutney
http://www.mathem.se/recept/borjare-med-lingonchutney
http://www.mathem.se/recept/renskavsgryta-med-kantareller-och-lingon
http://www.mathem.se/recept/renskavsgryta-med-kantareller-och-lingon
http://www.mathem.se/recept/rensteksmousse
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Vispa crème fraichen och blanda den till 
en slät kräm med cream cheesen.

Kör renköttet i matberedaren tills det 
blir smuligt. 

Blanda köttet och den rivna peppar-
roten med crème fraicheblandningen. Låt 
stå i kyl minst en timmeinnan servering. 

Servera på en smörstekt vit brödskiva 
med några lingon på toppen och ett par 
eksallatsblad.

Carbonara med fläsk  
och kantareller 4 portioner
                                                                                                                                          
Jag är en riktig fläskkille. Rökt fläsk är 
något av det bästa jag vet. Tillsammans 
med kantareller kan det ju aldrig bli fel…

300 g tagliatelle
200 g rökt sidfläsk i bit av god 
kvalitet
½ liter kantareller
½ gul lök
2 vitlöksklyftor
2 msk smör
2 äggulor
2 dl vispgrädde
1 dl grovt riven parmesan
1 msk hackad bladpersilja
flingsalt och grovt mald svart-
peppar, gärna i mortel

Koka pastan och häll av vattnet men spar 
en halv deciliter. Håll pastan varm.

Tärna fläsket, putsa kantarellerna och 
hacka lök och vitlök.

Hetta upp smöret och fräs lök, vitlök 
och fläsk så att det får vacker färg.

Om kantarellerna är fuktiga bör vät-
skan först kokas ur i torr panna, tillsätt 
sedan lite smör och bryn dem cirka 4–5 
minuter. Blanda med fläskblandningen.

Vispa ihop äggulor, grädde och par-
mesan.

Blanda pastan med fläskblandningen 
och rör i äggblandningen. Toppa med 
persilja och servera genast med mycket 
svartpeppar och en nypa flingsalt.

Kolapaj med lingon  
och kanel  8–10 bitar
                                                                                                                                          
Jag har alltid varit svag för sötsaker, även 
om jag försöker hålla igen. Kombina-
tionen syrliga lingon och söt kola är 
klockren. Kanel är dessutom en älskling-
skrydda.

125 g smör 
2 msk råsocker 
3 dl vetemjöl 
1 ägg 
1 msk kallt vatten

fyllning
3 dl vispgrädde 
1 dl råsocker 

½ dl ljus sirap 
½ tsk mald kanel
3 dl lingon

Hacka samman smör, socker och vetem-
jöl till en grynig massa. 
Tillsätt ägg och vatten. Arbeta snabbt 
ihop till en deg. Tryck ut den i en pajform, 
cirka 24 centimeter i diameter med 
löstagbar kant. 
Sätt ugnen på 225 grader. Grädda pa-
jskalet i cirka 12 minuter tills det får  
lite färg.

Häll grädde, råsocker, sirap och kanel 
i en tjockbottnad kastrull och låt sjuda 
på svag värme cirka 15 minuter tills det 
tjocknar. 

Vänd i lingonen men spar några till 
dekoration. 

Fördela kolan i pajskalet och strö över 
resten av lingonen. Kyl cirka 30 minuter.

Servera med vispad grädde eller 
vaniljglass.

Nötpanerad cheddar 
med hjortron  4 portioner
                                                                                                                                          
Ost och hjortron sitter som näven i en 
hockeyhandske – de är som gjorda för 
varandra.

 
200 g cheddarost
50 g valnötter
2 msk ströbröd
1 ägg
2 msk smör

Till servering
Varma hjortron eller hjortronsylt

Skär osten i centimetertjocka skivor.
Hacka nötterna grovt. Blanda dem 

med ströbröd på en tallrik.
Vispa upp äggen och vänd ostbitarna 

däri. Vänd dem sedan i nötblandningen.
Hetta upp smöret och stek osten på 

medelvärme ett par minuter på var 
sida. Servera med varma hjortron eller 
hjortronsylt.

nötPaneRaD cheDDaR  
meD hjoRtRon

kolaPaj meD linGon 
och kanel

Recepten  

finns även på  

mathem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

vilt med salming

Samtliga recept är hämtade från Börje 
Salmings ”Vilt med Salming”  (ICA Bokförlag)

http://www.mathem.se/recept/carbonara-med-flask-och-kantareller
http://www.mathem.se/recept/carbonara-med-flask-och-kantareller
http://www.mathem.se/recept/kolapaj-med-lingon-och-kanel
http://www.mathem.se/recept/kolapaj-med-lingon-och-kanel
http://www.mathem.se/recept/notpanerad-cheddar-med-hjortron
http://www.mathem.se/recept/notpanerad-cheddar-med-hjortron
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Fiskkakor på svenskt vis  
med rostade färskpotatisar  
och salsa  4 personer

poTaTIS
500 g små färskpotatisar 
1⁄2 citron 
en liten knippa blandade färska örter, 

ex. timjan och rosmarin

fISkkakor
2 skivor torrt bröd eller bröd med 

skorpa
2 x 150 g laxfiléer, utan skinn och ben 
1 x 300 g koljafilé, utan skinn och ben 
1 x 200 g tonfiskkotlett 
1 citron
en liten knippa färsk slätbladig persilja
1 vitlöksklyfta

SaLSa
1 färsk röd chili 
1 färsk grön chili 
4 vårlökar 
4 mogna röda eller gula tomater 
rödvinsvinäger 
1⁄2 gurka 
1 gul paprika 
1 röd paprika 
2 lime 
en liten knippa färsk basilika
1 paket knäckebröd 
en liten knippa färsk mynta 
2 mogna avokador 
1 ask krasse 
1 citron

SaLLad
100 g alfalfagroddar
 

poTaTIS Lägg potatisarna i en mikrovågs-
säker skål tillsammans med en halv citron 
och täck över med dubbla lager plastfolie. 
Sätt in i mikron och kör på full effekt i 7-10 
minuter, eller tills potatisen är mjuk.

fISkkakor Kör brödet i en matberedare 
tills det är finmalt. Häll ut brödsmulorna på 
ett fat och dra åt sidan. Lägg all fisk i mat-
beredaren. Finriv skalet av 1 citron och lägg 
i bladen från persiljan. Tillsätt en rejäl nypa 
salt och peppar och kör på pulsläget ett par 
gånger tills det är grovt hopblandat.

poTaTIS Dra av bladen från örtkryddorna 
och finhacka dem. Ta ut potatisen ur mikron, 
kolla att de är genomkokta och ta sedan 
försiktigt av plastfolien. Tillsätt de hackade 
örtkryddorna, en rejäl nypa salt & peppar 
och en väl tilltagen skvätt olivolja. Blanda 
ordentligt. Slå över i en ugnseldfast form och 
ställ sedan på översta falsen i ugnen tills de 
har fått vacker färg.

fISkkakor Häll över fiskblandningen på 
ett fat och tillsätt 2 rågade matskedar av 
brödsmulorna. Knåda och blanda ihop med 
rena händer och dela i fyra delar. Om du 
har ett runt kakmått, ca 10 cm, använd det 
som form. Om inte, använd händerna till att 
rulla dem till fyra bollar och sedan trycka 
ihop och forma dem till fiskkakor. Lägg på 
brödsmulorna, se till att kakorna är lika 
tjocka och strö sedan över ströbröd så att 
det bildas ett jämnat lager runtom.

Ställ en stor stekpanna på medelstark 
värme och häll i ett par rejäla skvättar 
olivolja. Tryck sönder en vitlöksklyfta med 
handen och lägg i stekpannan. När det 

fräser om vitlöken, flytta över fiskkakorna 
till stekpannan. Stek i ungefär 7 minuter på 
varje sida tills de har fått fin färg. 

SaLSa Diska skålen till matbereda-
ren. Kärna ur chilifrukterna och ta bort 
stjälkarna, ansa vårlökarna och lägg i lök 
och chili i matberedaren tillsammans med 
hela tomater och en nypa salt och peppar. 
Tillsätt en skvätt rödvinsvinäger och kör på 
pulsläger tills det är finhackat. Smaka av 
och justera smakerna om det behövs. Häll 
över på ett fat.

Klyv gurkan på längden och finhacka 
sedan. Klyv, kärna ur och finhacka pap-
rikorna. Blanda med resten av salsan på 
fatet och saften från två limefrukter. Hacka 
basilikabladen grovt och tillsätt. Spar några 
för dekoration. 

SaLLad Strö ut alfalfan över ett fat och 
bryt över lite knäckebröd. Strimla några 
myntablad fint och strö över. Skär avokadon 
i halvor och skeda ur stora bitar över fatet. 
Klipp över krassen, salta & peppra och ställ 
fram tillsammans med en flaska extra virgin 
olivolja och en citron att pressa över.

Lägg upp fiskkakorna ovanpå salsan. Strö 
över de sparade basilikabladen och en nypa 
salt. Servera tillsammans med en flaska kallt 
vitt vin.

JamieOlivers    
favoritsnabbis

Följ Jamie Olivers smarta knep och du har en läcker middag på bordet  
inom 30 minuter. Här bjuder han på favoritsnabbisen svenska fiskkakor. 

Middag på 30 minuterRecepten  

finns även på  

mathem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

Recept är hämtat från Jamie Olivers  
”MIddag på 30 minuter”  (Bonnier fakta)

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

berry TempTaTious
Art nr 7783

Pris 77kr
8.5% vol

Viña Herminia
Art nr 12615

Pris 59kr
14% vol www.modernwines.se

TILL
FISK &
SKALDJUR

Modern och generöst 
fruktig Rioja till oxfilé 
och annat kött.

TILL
MINGEL & 
PARTY

TILL
KÖTT &
PRAT

Fräscht, fruktigt 
mousserande vin 
med puré av hallon i.

pridelands
Art nr 2008
Pris 55 kr
12.5% vol

Torrt och tropiskt fruktigt, 
utmärkt till fisk och skaldjur

http://www.mathem.se/recept/fiskkakor-pa-svenskt-vis-med-rostade-farskpotatisar-och-salsa 
http://www.mathem.se/recept/fiskkakor-pa-svenskt-vis-med-rostade-farskpotatisar-och-salsa 
http://www.mathem.se/recept/fiskkakor-pa-svenskt-vis-med-rostade-farskpotatisar-och-salsa 


04:12
matHems 

- 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. 

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. 

Campos de Luz 2009 Garnacha
Art nr 2718  |  13,5%  

150 cl  |  Pris 99 kr 
75 cl  |  Pris 49 kr

Cam
Art

1

Dubbelt så stor!

Expressen, april 2009

”Fynd!”
Allt om Mat, okt 2010

& DN, jan 2010

”Mycket prisvärt”
Matmagasinet, feb 2010

Alkohol är beroende-
framkallande.

,
DN, jan 2010

Prisbelönat vid 
Vinordic Wine Challenge 2011.

Magnum 150 cl - 99 kr

      info@apricot.se      www.apricot.se      www.camposdeluz.se



Bäst i Sverige på färdiga matkassar

renée Voltaires frukostkasse

Matkreatören och kokboksförfattaren Renée Voltaires frukostkasse 
bjuder på snabba och hälsosamma läckerheter för dig som är aktiv eller 
bara behöver en riktigt bra start på dagen. Kassen innehåller en mängd 
olika produkter samt tips om hur de kan användas. 

ur innehållet: Bovetecrunch, smoothiemix, kokossocker, rawfood kex, 
crunchy granola, frysta bär, avocado, örtsalt ramslök, yoghurt, havrem-
jölk, ägg, tomater. 
Kassen innehåller tips och ingredienser för många frukostar.

Just nu: första leveransen 490:-  
(ord. pris 590:-)

en färdIg matkaSSe förenkLar Vardagen. Du slipper komponera menyer,  
köa i affärer och släpa hem tunga varor. Med MatHems kassar får du en veckomeny med fem goda  
och nyttiga rätter samt ingredienser levererat hem till dörren. 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.

juSt nu
Gratis hemleverans  

vid första beställningen.

Ange kod: TIDNING

vid beställning

Bläddra en sida  
och hitta tre färdiga 
kassar till...

GI-boxen är en unik matserie för dig som vill gå ner i vikt och leva 
hälsosamt. Samtliga lunch- och middagsrätter ger en lång mättnads-
känsla och ett balanserat blodsocker.

Maten innehåller en optimal balans mellan protein, naturliga fetter 
och kolhydrater med lågt GI, vilket maximerar din fettförbränning. 
Rätterna levereras i praktiska matlådor som gör det enkelt att ta med 
dem till jobbet. 

För endast 99:-/dag får du under fyra veckor fri hemleverans av våra 
lunch- och middagsrätter, daglig coaching samt receptförslag för de 
tillfällen du vill laga mat på egen hand. 

De som hittills provat GI-boxen har nått fantastiska resultat, 
med en genomsnittlig viktnedgång på -4.5 kg. Vi är så 
säkra på att GI-boxen fungerar att vi erbjuder alla våra 
kunder viktgaranti.

http://www.mathem.se/matkassar/frukost-renee-voltaire-bra-nyttig
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. God, lättlagad och 
vacker mat som gör middagen till en höjdpunkt.

exempel på middagar: Grillad lax med väster-
bottenskum, Pasta med viltskav och svamp, 
Kyklinggryta med kinesisk smak och cashewnöt-
ter, Fänkålssoppa med torsk och räkor. Kassen 
innehåller fem middagar för fyra personer. 

Just nu: första leveransen endast 
690:- (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  

mathems familJekasse

Lättlagat, hälsosamt och barnvänligt. Det är 
ledorden för MatHems familjekasse med rätter 
som alla gillar. Middagarna består av fräscha råva-
ror, gärna ekologiska, som går snabbt att tillaga. Re-
cepten är dessutom utformade så att hela familjen 
kan vara med och hjälpa till.

exempel på middagar: Chili con carne med gua-
camole, tonfiskbiffar med morotstzatziki och ris, 
thaispett på kycklinglårfilé med varm bönsallad.
Kassen innehåller fem middagar för fyra personer. 

Just nu: första leveransen endast 
590:- (ord. pris 690:-)

Vi har en kasse för varje smak
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juSt nu
Gratis hemleverans  

vid första beställningen.

Ange kod: TIDNING

vid beställning Alkohol är beroende-
framkallande.
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FLAT ROOF MANOR  
08SHIRAZ MOURVÈDRE VIOGNIER 20

5 CL / 49 KR 37,5 CL144,5,5%V%VOLOOL ART.NR 2018, 89KR 75

DAGENS INDUSTRI

TA 

http://www.mathem.se/matkassar/monikas-matkasse
http://www.mathem.se/matkassar/monikas-matkasse
http://www.mathem.se/matkassar/monikas-matkasse
http://www.mathem.se/matkassar/mathems-helgmatkasse
http://www.mathem.se/matkassar/mathems-matkasse-barn-familj


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 favoritproduk-

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

VEGIBAR är fräscha och färska grönsaker av hög 
kvalitet som skalats, skurits, blandats och tvättats. 
Fantastiska råvaror, helt utan tillsatser som är klara  
för ugn, micro, wok eller att ätas direkt. Prova nu och 
hitta din favorit. Fråga efter VEGIBAR i din butik.

www.vegibar.se

NYTTIGT. GOTT. ENKELT



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

AFRIKA
’cause this is Africa

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

Free ranging
– in swedish lapland

www.svantesvilt.se
Proud supplier to:

According to ancient tradition based on respect for  
nature and wildlife the most delicious meat is produced.

A unique flavor of wilderness  
with a pleasant aftertaste.
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av Kristina Lindbohm, Mora
Säg det med hjärtat

TRADSPIRA.SE

av Kristina Lindbohm, Mora

Besök mig på min nya adress:
Sandavägen 3 | 792 50 Mora 
070-6405851 | info@tradspira.se

Vackra smycken 
för hem & trädgård

Bodega Cezar. Finca Buenavista. 29480 Gaucin. Spanien. Surfa in på www.suecoloco.esDet enda vapen du behöver

vill du dela vår dröm?

EnkvistWines_PerfectGuide_210x136_Layout 1  2011-09-07  17.56  Sida 1

Via Gardesana 160  
Loc. Val di Sogno 
37018 Malcesine (Verona)  
Lago di Garda - ITALIA 
T. +39 045 7400 444  
F. +39 045 7400 602 
info@clubhotelolivi.it 

När tennis är en livsstil

Mellan foten av Monte Baldo och stränderna av  
Gardasjön, vid drömmarnas dal, Val di Sogno,  
ligger vår magnifika tennisoas inbäddad  
på 30 000 m2.

SPORT: tennisbanor, tennisskola, beachvolley, 
gym, fotboll, bordtennis, biljard

RELAX: uppvärmd pool, jacuzzi, bastu, 
massage, privat brygga

HOTEL: 80 rum varav 22 juniorsviter, lounge bar, 
omklädningshytter, bar, trädgårds fester,  
romantiska middagar, levande musik, WIFI

Gardasjön - ITALY   
www.clubhotelolivi.it

Säsongen 2011 | 1 april – 3 oktober

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

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

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

”Live opera and dinner in beautiful harmony. 
Singers move among the tables 

to serenade you as you dine.”
National Geographic - Stockholm Top 10

”... man skrattar, äter, 
njuter och trivs..”

SvD

 
  SpaghettiOperan Regina hösten 2011 och våren 2012

  SpaghettiOperan Goes Baroque 
    PREMIÄR    8 september

     Three Times a lady med gästartister
  PREMIÄR  29 september

  OperaJulShow 
  PREMIÄR 24 november

  NyÅrsGala med maskerad 
  PREMIÄR    5 januari

  DON JUAN 
  PREMIÄR    4 februari

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

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

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

”Live opera and dinner in beautiful harmony. 
Singers move among the tables 

to serenade you as you dine.”
National Geographic - Stockholm Top 10

”... man skrattar, äter, 
njuter och trivs..”

SvD

 
  SpaghettiOperan Regina hösten 2011 och våren 2012

  SpaghettiOperan Goes Baroque 
    PREMIÄR    8 september

     Three Times a lady med gästartister
  PREMIÄR  29 september

  OperaJulShow 
  PREMIÄR 24 november

  NyÅrsGala med maskerad 
  PREMIÄR    5 januari

  DON JUAN 
  PREMIÄR    4 februari
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förutom hollywoodfru, väsk-
designer och homestylist kan 
du nu även lägga till ”förfat-
tare” på din snabbt växande 
cv. Berätta om bokdebuten 
”Välkommen hem till maria 
montazami”! 

– Det är ett helt nytt koncept. 
Man skulle kunna beskriva det 
som en personlig livsstilsbok 
med vackra bilder, tips och 
recept. Jag berättar om allt 
man måste tänka på – från 
mat till dukning – när man ska 
bjuda på tjejlunch, söndags-
brunch, romantisk middag och 
cocktailparty. 
Så vilka är dina bästa tips för 
en lyckad romantisk middag?

– First of all, titta i spegeln 
och piffa till dig. När det gäller 
maten ska den vara enkel och 
lätt, inga tunga såser och vitlök. 
En perfekt romantisk middag 
är Alaskan crab legs med smält 
smör och citron. Dukningen 
är också viktig. Ta fram saker 
som betyder något speciellt för 
er och som ni kan samtala om, 
kanske något ni köpt under en 
semester.
Vad är viktigast när man ska 
ha fest?

– Gästtoan måste vara upp-
piffad med fina handdukar och 
något som luktar gott hela kväl-
len. Blöjor och personliga saker 
får absolut inte ligger framme. 
När gästerna kommer är det 
viktigt att du genast bjuder på 
en välkomstdrink och får alla 
att känna sig speciella. Men 

inget 

fjäsk, det ska komma från 
hjärtat. Du behöver inte servera 
jättemängder av mat, folk äter 
ändå så lite eftersom de vill vara 
smala. 
har du några paradrätter som 
familj och vänner alltid kräver 
att du ska laga?

– Min ugnsbakade oxfilé med 
Montrealkryddning är alltid 
uppskattad. Jag är också känd 
för min ostbricka, mest för att 

den är så fint presenterad. 
Sedan gör jag en god 
linguini med white 
clam sauce och chicken 
curry med ris.

hur funkar vardagsmiddagarna 
hemma hos familjen montaza-
mi, äter ni alltid tillsammans?

– Med fyra barn som går på 
dans-, piano- och gitarrkurser 
är det nästan omöjligt för oss 
att äta tillsammans på varda-
garna. Därför har jag ett system 
med serveringsfat där jag lägger 
upp middagsmaten klockan 
fem varje dag. Sedan kan alla 
komma och äta när de hinner. 
Barnen tycker det är jättekul. 
Söndagsmiddagarna är däremot 
heliga. Då sitter vi alltid ner och 
äter tillsammans.
är det du som bestämmer mid-

dagsmenyerna?
– Ja, det är jag som bestäm-

mer och lagar. Enda gången 
Camron och jag lagar tillsam-
mans är när vi ska ha fest. 
Camron är väldigt duktig på att 
göra shish kebab.
Vad är typiska vardagsrätter 
hemma hos er?

– Kycklingcurry med ris, fisk 
minst en gång i veckan och 
förstås kebab, tacos och fajitas. 
Det är så lätt och gott. Men det 
får inte vara något fusk i maten, 
jag köper aldrig halvfabrikat eller 
low fat. Bara riktigt smör, extra 
virgin olivolja och kosher salt.
Smyger det in svenska influen-
ser i maten?

– Absolut! Köttbullar, kött-
färssås och räksmörgåsar. Men 
jag är inte så duktig på att göra 
svenska långkok.
Saknar du något i matväg från 
Sverige som inte går att köpa 
i uSa?

– Ja, allt som har med 
smörgåsar att göra. Riktigt färskt 
bröd till exempel. Här håller 
sig brödet i en månad med alla 
tillsatser. Och så svenska räkor 
förstås, och rödbetssallad som är 
så gott!

      

Maria Montazami är aktuell 
i höst med boken ”Välkommen 
hem till Maria Montazami” 
(ICA Bokförlag).

     

Hollywoodfrun och bokdebutanten om vikten  
av rena gästtoaletter och längtan  

efter rödbetssallad.  Text: Jan ekholm

maria  
montazami

sista tuggan

aldrig halvfabrikat eller 
lågkaloriprodukter när  
maria montazami handlar.

3 Liter 
ALC 14%
Art Nr 2327
Pris 259 kr

Bengt-Göran Kronstam Dagens Nyheter 3/4 2011

Livets Goda 19/4 2011

Bästa Köp!

Toscanas bäst bevarade hemlighet

M A R E M M A
T O S C A N A

LA PARRINA

Alkohol kan skada din hälsa.

http://www.mathem.se/varor/rakor


Alkoholkonsumtion under 
graviditeten kan skada barnet.

Upplev fler dimensioner -
Välkommen till Chakanas värld!

Chakana Estate Selection Malbec
Art: 6664   105 kr   75 cl   Alk:14,5% 

Chakana Malbec / Syrah
Art: 6554   199 kr   300 cl   Alk:13,5% 

Chakana  Reserve Bonarda Old Vine
Art: 6548   74 kr   75 cl   Alk:13,5% 
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