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Årets julklapp!
Vad har en wokpanna, dvd-spelare, parfym och ljudbok gemensamt? Jo, de 
har alla någon gång utsetts till ”årets julklapp” av HUI Research, tidigare Han-
delns Utredningsinstitut.

Nu har matkassen anslutit sig till detta stolta sällskap i och med utnämnin-
gen till ”årets julklapp 2011”.  

– Matkassen uppfyller alla våra kriterier: det är en nyhet, den säljer bra 
och den speglar tiden vi lever i, förklarade Emma Hernell, analytiker på HUI 
Reserach, till TT. 

Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Och vi på MatHem har det bästa 
utbudet av matkassar att lägga under julgranen: från Renée Voltaires nyttiga 
frukostkassar (passar alla hälsomedvetna) till Monika Ahlbergs lyxiga fest- 
menykassar med vin (perfekt till livsnjutaren). Vill man göra julhandlingen 
riktigt enkel köper man vårt presentkort på en matkasse. 

Men vi har inte bara årets julklapp i vårt sortiment. MatHem är också en 
fullsortimentsbutik med handplockade varor av högsta kvalitet. Du handlar 
enkelt med mobilen eller datorn, betalar med kort eller faktura och får din 
beställ- 
ning levererad hem till dörren med kylbil, vid önskad tidpunkt. Dessutom får du 
bonus på allt du handlar.

Får jag dela med mig av ännu fler argument till varför just du ska börja handla 
hos oss? I vår nyligen genomförda kundundersökning svarade hela 99 procent 
att de var nöjda med leveransservicen, 97 procent angav att vi höll våra lev-
eranstider och 98 procent var nöjda med varukvaliteten. Ett kvitto på att våra 
ansträngningar lönar sig.   

I årets sista MatHem-magasin bjuder vi på en lång intervju med stjärnkrö-
garen och småbarnspappan Pontus Frithiof (som dessutom har satt ihop ett 
par lyxiga middagsre-
cept exklusivt för MatH-
em), dukningsproffset 
Catharina Lindeberg 
visar senhöstens finaste 
dukningar, vi gör en dju-
pdykning i den svenska 
ursprungsmaten och 
Marie Serneholt avslöjar 
att hon trivs lika bra i 
köket som på scenen. Ett 
fullmatat nummer som 
alltid, med andra ord.

Trevlig läsning!

Tomas & Karolin Kull                        
                      

Produceras av
A Perfect Guide 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 & karolins favorit  
på mathem.se
Renée Voltaires frukostkasse har förändrat våra frukostvanor. 
Den är inte bara god, den ger dessutom en välbehövlig vita-
minboost i höstmörkret.

 
 

Bygg ett fantasifullt pepparkakshus. Vinn en dag i pepparkaks-
fabriken och en hotellnatt i Stockholm. Utgå gärna från Annas 
klassiska pepparkakshus. Ta en bild, ladda upp den senast den 
8 januari 2012 på www.dittpepparkakshus.se
Kolla in tävlingsbidragen på www.facebook.com/dittpepparkakshus

Bygg ett pepparkakshus  
och vinn ett Besök 
i pepparkaksfaBriken! 

http://www.mathem.se/matkassar
http://www.mathem.se/varor
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munsbitar

Färgstark picknick
Kylväskor är vanligtvis stora och fula. 
Därför gillar vi Built NY:s coola Gour-
met Getaway Lunch-väskor för de lite 

mindre picknickutflykterna. Håller kyla 
och värme i upp till fyra timmar.  

290 kr från varunik.se  

GREENKITCHENSTORIES.COM
Snyggare än de flesta kokböcker. 
Green Kitchen Stories görs av paret 
David och Luise från Stockholm 
och bjuder på de mest inspirerande 
vegetariska recepten vi sett på länge. 
Inbjudande, personligt och alltid med 
vackra foton. Finns även som app.  

ACATINTHEKITCHEN.COM
Visst förekommer det en hel del katter 
i Dagmars blogg A Cat In The Kitchen. 
Men framförallt handlar den om 
sötsaker och desserter. Vi vill genast 
baka hennes polkagriskakor med mörk 
choklad och skrädmjölskakorna med 
sura körsbär och pistagenötter. 

KOKBLOG.JOHANNAK.COM
Kokblog liknar ingen annan matblogg. 
New York-bosatta Johanna Kindvall 
är en matpassionerad designer som il-
lustrerar alla sina recept med fyndiga, 
smarta och kul illustrationer. Som 
en vackert utformad bok om svensk 
matlagning.   

SajtSeeing
Den prestigefyllda amerikanska 
mattidningen Saveur har listat 
världens bästa matbloggar. Tre 
svenska bloggar finns med på 
listan. Vi säger stort grattis till 
dessa duktiga matentusiaster. 

Italiensk bönsoppa
4 personer

3 msk olivolja
2 små gula lökar, finhackade
3 vitlöksklyftor, finhackade
4 små morötter, skivade
2 sellerikvistar, skivade
1 glas vitt vin
3 tsk färsk rosmarin, hackad
2 lagerblad 
2 liter grönsaksbuljong (eller 2 

buljongtärningar i 2 liter vatten)
1/2 citron, juice och rivet skal
3 dl matkorn
1 zucchini, halverad och skivad
10 körsbärtomater, halverade
5 dl haricots verts (eller valfria 

gröna bönor)
2 ½ dl borlottibönor (färska 

bönor ska förkokas, burkbönor bör 
sköljas noggrant) 

Värm olivolja i en stor tjockbottnad 
kastrull. Tillsätt sedan lök och vitlök 
och sautera på medelhög värme i ca 
fem minuter.

Tillsätt morötter, selleri, vitt vin, 
rosmarin och lagerblad. Rör om och 
låt stå ett par minuter.

Häll i grönsaksbuljong. Koka upp, 
sänk sedan värmen och låt puttra i 
20 minuter.

Häll i matkorn, zucchini och to-
mater och låt puttra på låg/medel-
värme i 20 minuter. 

Lägg i de gröna bönorna och bor-
lottibönorna, pressa ner citronsaften 
och det rivna skalet och låt dra i 10 
minuter till. Soppan är färdig när 
matkornet är mjukt. 

Ta bort lagerbladen. Tillsätt salt 
och peppar efter behov. Ringla lite 
olivolja och citronsaft över varje 
portion och strö över färsk hackad 
rosmarin. Servera tillsammans med 
en skiva surdegsbröd.

green kitchens
 mustiga 

höstsoppa
Från David och Luise internationellt hyllade  

blogg Green Kitchen Stories bjuder vi på en  
riktigt god och mustig italiensk bönsoppa.

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

recepten  

finns även på  

MatHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

David och Luise från  
Stockholm hyllas  
internationellt för  
sin matblogg.

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

Den enda smak du aldrig 
kommer att hitta hos oss 
är smaken av skåp.

go
ss

.s
e

Finax_Mathem_210x280_2.indd   1 2011-11-21   17.08

http://matblogg.mathem.se/
http://www.mathem.se/recept/italiensk-bonsoppa
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“En toppensida med inte 
för höga priser, dock var 
utbudet på köttfärs och 
kött ganska litet, men 
det går att springa och 
köpa på närmsta stora 
matvarubutik, vilket vi 
ska göra. Priserna på det 
vi köpte hem är ungefär 
samma som i butik. Vi 
handlade för 1 000 kr 
ungefär och nu slipper 
vi gå och kånka på 6-7 
matkassar. Toppensida, 
trevlig personal, och jag 
har till och med sökt jobb 
där. Håller tummarna! 
(akolan90.blogg.se)

Nu har vi fått lever-
ansen från Mathem. Det 
här var ju grymt. Jag 
skickade beställningen 
på söndagskvällen och 
fick den på måndagen. 
Allt stämde och han 
som levererade var 
jättetrevlig. Jag gjorde 
faktiskt en inköpslista på 
mataffären.se (coops nät-
butik) och en på mathem.
se med lite av varje för 
att jämföra och mathem 
blev betydligt billigare. 
Om man handlar för över 
1 500 så ingår frakten. 
Det kommer man ju lätt 
upp i om man lägger på 
lite blöjor. Det här gör vi 
om”. (arnvg.blogg.se)

“Leveransen kom på 
tisdagen. Jag hade bokat 
leverans mellan 16-19 och 
prick klockan 16 anlände 
den. Jag hade inte ens 
hunnit hem så påsarna 
väntade vid dörren när 
jag och Lykka kom hem 
efter en stund. Påsen in-
nehöll en bra blandning 
av grönsaker, mejeriprod-
ukter, kött och konserver. 
Mycket var ekologiskt 
vilket jag värdesätter 
högt. Allt leverades i  
rätt antal och vikt”.  
(ida-maria.com)

månadens
kokböcker

dEn stORA MAtREsAn
Av Per Morberg (Bonnier Fakta)

Sveriges hårdast jobbande kändis-
kock har åkt land och rike runt i sin 
jakt på den traditionella svenska 
kokkonsten och bortglömda recept. 
Resultatet är en serie i TV4 och 
denna bok där Morberg lagar sina 
egna versioner av varje landskaps 
specialiteter. Det är en spännande 
matresa i tid och rum, men fram-
förallt handlar det om Per Morberg 
själv och hans funderingar om 
sameursprung och dåligt kaffe. 

ugnsstEk pÅ fRAnskA
Av Stéphane Reynaud (Norstedts)

Slow food och långkok är hett just nu  
och då vänder man sig gärna till det rustika  

franska lantköket för inspiration. Den franske  
kändiskocken Stéphane Reynaud har i sin första  
bok på svenska samlat ett hundratal recept med  
klassiska bistro-rätter. Inget är särskilt svårlagat,  
men rätterna kräver sin tid. Så ägna en halvdag  

i köket åt en kalvstek eller vildsvinsfilé med  
blåbär. Vi lovar, det är värt tiden.  

systRARnA EIsEnMAns  
MIngElMAt
Av Lisa Eisenman Frisk & Monica Eisenman 
(Bonnier Fakta)

De populära Eisenmansystrarna ger oss 
inte mindre än 565 recept på snacks, snittar 
och smårätter i sin nya bibel för mingel-
partyfixare. Här finns allt man behöver för 
både små och stora fester, afternoon tea, 
brunch, cocktailparty och dessertfrosserier. 
Dessutom praktiska råd om hur man beräk-
nar matmängd, bästa kombinationerna och 
hur länge en fest bör pågå. Omistlig läsning 
helt enkelt. 

sOppOR föR  
fyRA ÅRstIdER
Av Anna Sjögren (Ica Bokförlag)

Burk- och pulversopporna har 
dragit ner soppans rykte i smut-
sen. Det är synd, för en hemla-
gad soppa gjord på säsongens 
råvaror är en suverän måltid 
som går att variera i oändlighet. 
Anna Sjögren bjuder i sin nya 
bok på mängder av inspirerande 
sopprecept för både fest och 
vardag. Nu i höst njuter vi gärna 
av en fransk lammsoppa eller 
chilikryddad texmexsoppa, och 
längtar sedan till sommarens 
första grekiska gurksoppa. 

munsbitar

Recept och 
erbjudanden!

Ladda ner Scan-appen 
och scanna koden.

Småland är känt för sina härligt rustika och lantliga 
char kute rier och traktens köttbullar är inget undan-
tag. Att rulla kött bullar är något av en små ländsk 
tradition. Lena Johansson på Bäck Lantbruk har 
ut vecklat en egen metod för att komma ifrån det 
tids krävande rul landet: Hon kramar dem istället. 

Det går i en rasande fart och det är inte alltid de 
blir helt runda. Men det kom pen se ras mer än väl 
av den goda smaken som får extra skjuts av lite 
krydd peppar. Våra nya kött bullar går helt i dem 
små ländska stilen. De är goda, saftiga, rejäla 
och något ojämna.

något ojämna 
köttbullar
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MARIA HOlMgREn
38 år, Göteborg 

1. För mig som är en ensamstående, yrkesarbetande 
småbarnsmamma bosatt i centrala Göteborg är det 

både tidsbesparande, smidigt och prisvärt att handla 
via MatHem. Jag har varken körkort eller bil och kan 
därför inte ta mig till stormarknaderna utanför stan.

2. Det mesta i livsmedelsväg, allt från färsk  
frukt till djupfryst färdigmat. Jag passar gärna på att 

beställa sådant som är tungt eller stort, till exem-
pel blöjpaket och storpack av toapapper. Det är så 

bekvämt att få allt levererat till dörren.
3. Den lägger jag på att umgås med  
min son som är 1½ år. I stället för att  
handla mat kan vi leka utomhus och  

spela fotboll, något vi båda uppskattar.

munsbitar

3 kunder, 
     frågor

CAMIllA dAHlbERg 
30 år, Upplands Väsby

1. Med fyra småbarn och utan bil är det en  
utmaning att handla i affärer. Så för att slippa  

stress och småttingar som springer runt så sätter jag 
mig vid datorn på kvällen och beställer de varor vi 
behöver från MatHem. Snabbt, smidigt och enkelt.  

2. Vi har provat familjematkassen ett par gånger. Vi 
handlar även basvaror, toapapper, mjölk, kött, fisk, 

potatis, frukt och grönt. Fruktkassen är väldigt smidig. 
3. Den tiden spenderar jag med min underbara familj. 
Tack vare MatHems leveranser slipper jag tröttheten 

efter att ha släpat hem tunga matkassar. 

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

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

       lIndA stüvE
        35 år, Stockholm

1. Därför att jag kan handla i lugn och ro när jag har tid,
 utan att behöva köa. Dessutom känns det lite lyxigt att få 

varorna levererade till dörren!
2. Jag brukar handla inför större middagar och ofta  

produkter som är jobbiga att släpa på, såsom frukt och dryck. 
3. Genom att handla på MatHem så kan jag umgås mer med 
familjen och vänner. I stället för att storhandla på söndagarna 

går jag ibland och tränar istället. 

Brödlådornas rolls royce
Den är inte bara snygg, den är dessutom 
syndigt dyr. Wescos brödburk Grandy i rost-
fritt stål får hela köket att dofta 40-tal. Finns 
i svart, orange, limegrönt och rött. 
1 595 kr från bagarenochkocken.se. 

kulturdryck
Du har läst boken, nu 

vill du njuta av den 
varma drycken. Efter 
att ha inspirerat gen-

erationer av resenärer 
finns nu Jack Kerouacs 
ikoniska ”På drift” som 

rostfri 500 ml termos.  
Ca 180 kr från wildandwolf.com 

Att börja dricka i tidig ålder  
ökar risken för alkoholproblem.

www.angbryggeri.se

Lövlundsvägen 4, NYNÄSHAMN. Tel. 08-520 212 13 E-post info@nyab.se           

Öl är vår passion och det ska kännas på smaken!

Apelsin, vanilj, muskot, kummin och 
nejlika – kryddor som hör julen till 
och som ingår vid bryggningen av vår julöl. 

Mysingen Midvinterbrygd passar lika bra till julbordsmaten 
som framför brasan en vinterkväll.

Cambria

MYSINGEN MIDVINTERBRYGD 201 1 6,0 %  
Kryddig ale med komplex f yllighet följd  
av en stor beska. Avnjutes vid 11-13˚C

Systembolagets ar tikelnummer 11381 

Nynäshamns Ångbryggeri är ett av Sveriges 
första mikrobryggerier. Vi började som ett gäng 
ölentusiaster med en medlemspub. Där gjorde 
vi våra första bryggningar och det var där som 

tanken på ett eget bryggeri växte fram. Sedan 
starten 1997 har vi byggt egna bryggverk, hand-
tappat 120 000 flaskor öl och hittat våra egna 
lösningar. Trots små medel och stora utmaningar 

har vi aldrig gett upp. 

Vi är stolta pionjärer i en bransch som har 
vuxit kraftigt sedan sent 1990-tal. Men vi har 
alltjämt kvar vår lokala förankring. Allt sker 
på plats i centrala Nynäshamn och alla våra 
öl får sina namn efter platser i det omgivande 
kustbandet. En båttur i skärgården är som en 
resa genom vårt sortiment av ale, lager, stout 
och specialbrygder.

Vi hälsar alla ölälskare välkomna att slå följe 
på resan och vi lovar att aldrig kompromissa 
med kvalitet och hantverk. 

http://www.mathem.se/matkassar/mathems-matkasse-barn-familj
http://www.mathem.se
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Cracao
ca 80 kakor

Läckert spröda småkakor som även 
är goda att servera till dessert, 
exempelvis till glass eller parfait. I 
det här receptet har jag blandat val-
nötter och pistagenötter i degen. Det 
är även gott med cashewnötter eller 
andra nötter som du tycker om.

275 g osaltat smör 
300 g (5 dl) florsocker 
5 g (3 krm) salt 
55 g (1 st) ägg 
ca 1 tsk kanel 
220 g hackade valnötter 
110 g hackade pistaschnötter 

220 g (3 1⁄2 dl) vetemjöl 
55 g (1 1⁄4 dl) kakao

Blanda smör, florsocker, salt, ägg, kanel, 
valnötter och pistaschnötter med elvisp 
eller köksmaskin. 

Sikta ned mjöl och kakao och blanda 
till en jämn deg. 

Kavla ut degen till en platta, cirka 3 
cm tjock, och skär i längder, cirka 3 cm 
breda. Låt stå i kylen i cirka 1 dygn.

Skär längderna i knappt 1 cm tjocka 
skivor. 5. Lägg på en plåt med bakplåts-
papper och grädda i 200 grader cirka 
10–12 minuter.

Magnus, förklara varför vår hemlagade tryffel 
aldrig blir lika god som chokladbutikernas?

– Det är väl tur att den inte blir det, höll 
jag på att säga. Nej, men allvarligt talat så 
handlar det om kunskap. Choklad är svårjob-
bat och kräver träning och vägledning. Stora 
satser gör också skillnad. En maräng på tjugo 
äggvitor blir alltid bättre än en maräng på en 
äggvita. Förhoppningsvis kommer min bok 
väl till pass med metodbilder och tips.
vad är det vanligaste felet som vi chok-
ladamatörer gör?

– Då kommer vi tillbaka till små satser 
igen. Att jobba med 100 gram choklad är 
svårt, det bör vara minst 200-300 gram för 
att man ska få fram krämigheten i chokladen. 
Sedan ska man hålla den borta från kylskåp-
et, kylan lurar chokladens fettkristaller.
det är mycket snack om kakaohalter, men 
det är väl inte enbart procenthalten som 
avgör vad som är bra choklad?

– Nej, det är absolut inget kvalitetssignum. 
En dålig böna som rostats och processats fel 
kan aldrig bli en bra choklad. Det är basrå-
varan som avgör. Ju färre ingredienser desto 
bättre, och inget annat fett än kakaosmör. 
Choklad som innehåller smörfett och härdat 
fett går bort direkt.     
Hur ser framtidstrenderna ut inom choklad 

och desserter?
– Vårt intresse för olika bönsorter och var 

chokladen är odlad och skördad fortsätter 
att öka. Under chokladfestivalen som jag 
arrangerar varje år i Stockholm märker jag 
från gång till gång hur både kunskapen och 
nyfikenheten växer. Vi svenskar ligger långt 
framme där. I Italien till exempel bryr man 
sig inte om ursprung så länge det är gott. 
din bästa dessert någonsin?

– Det är så svårt att säga… Men visst finns 
det ett par dessertögonblick som sticker ut: 
Hjortronsoppan som serverades på Nobel-
middagen för ett par år sen. OS-desserten 
med färskost och hallon, friterad chokladtryf-
fel, glass och sorbet. Och kungens 60-års-
dessert – mjölkchoklad med Tällbergsbränn-
vin och nyponsorbet. Svenska smaker och 
enkelhet  – det är alltid gott.
äter du choklad varje dag?

– Ja. Det blir nog i genomsnitt en hel chok-
ladkaka om dagen. Fast jag smakar mer än 
jag äter. Om jag tränar? Nej, det behövs inte. 
Jag rör mig hela tiden.
vi tänkte publicera ett recept ur ”lyckas med 
choklad” och du får välja vilket. vad blir det?

– Cracao – sagolikt goda småkakor med 
extra mycket smör. Men man får inte slarva. 
Degen måste stå i kylen ett dygn. 

magnus chokladvärld
Magnus Johansson är Sveriges mest kända konditor som bland annat 
ansvarat för Nobeldesserten i tio år. Nu bjuder han på sina bästa tips  
och recept i nya boken ”Lyckas med choklad”. 

receptet  

finns även på  

MatHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

Jobba inte med för små choklad-
mängder, tipsar Nobelkonditorn 
Magnus Johansson.

http://www.mathem.se/recept/cracao
http://www.mathem.se/sok?q=choklad&qtype=p
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– Här står jag ibland som kock, säger Pontus Frithiof med ett stort 
leende när han visar oss runt i sitt ombyggda matpalats på Brunnsga-
tan i centrala Stockholm och vi når ett så kallat showkitchen i källaren.

Här hålls matlagningskurser och middagar för slutna sällskap. Det 
är bara en av många nybakade detaljer på hans krog Pontus! som slog 
upp portarna första gången år 2007. En våning upp har vi tidigare 
gått in genom en ny entré till en ny bar för att kika på en ny skal-
djursservering, en ny deli och den eleganta matsalen som fått sig  
ett ansiktslyft.

Pontus Frithiof är märkbart stolt över sin restaurang som vuxit 
med 300 kvadratmeter och 105 sittplatser. Lika märkbar är den 
höga ambitionsnivån. Den har å andra sidan funnits där ända sedan 
Pontus som femtonåring inledde vad som skulle bli en synnerligen 
framgångsrik krögarkarriär. Längst ned på den gedigna cv:n finns en 
lärlingstjänst hos Erik Lallerstedt. Via bland annat anställningar i 
Paris och souschefskap på Leif Mannerströms Sjömagasinet i tidiga 
tjugoårsåldern toppas den nu av ett smärre krogimperium med tre 
restauranger samt catering- och eventverksamhet. 

– Jag älskar min bransch, men blir sporrad av att titta på hur man 

arbetar inom andra serviceyrken och se vad som går att införliva på 
mina restauranger, säger Pontus som inte bara kallar sig för kock och 
krögare utan också entreprenör. Maten är en del, sedan kommer servi-
cen, inredningen, humorn… Det handlar om en helhetsupplevelse.

När vi slagit oss ned i ett hörn av den nya baren för att samtala över 
en kopp kaffe berättar han att inspirationen bland annat kommer från 
hur italienska modehus inreder sina butiker.

– Jag har själv jobbat med alla delar som finns på en restaurang, från 
att stå i köket till att ta fram nya krogkoncept. Jag vet hur viktig varje 
liten del är. De senaste två åren har jag inte lagat så mycket mat, men 
jag är fortfarande jäkligt snabb på att hacka lök och det ska man inte 
underskatta, berättar han med ett skratt.

Tryggt i botten puttrar alltså fortfarande en brinnande matlust.
– Det är jätteviktigt för mig, jag är självklart med och skriver alla 

menyer.
Det är däremot inte bara restaurangverksamheten som är viktig för 

Pontus utan givetvis också familjen. Den består av sambon Therese 
och deras två barn Filippa och Hugo. När barnen föddes för omkring 
tio år sedan gick flyttlasset från innerstan till Bromma. Det  

Pontus  
vardagspussel

Den unge restaurangveteranen Pontus Frithiof driver ett hyllat krogimperium.  
MatHem träffade honom för ett samtal om hur man som arbetande förälder  

lyckas förena stor matentusiasm med stressigt vardagsliv.  

text Linda Iliste    foto Johnny Wohlin

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

www.modernwines.se

TILL
FISK &
SKALDJUR

Viña Herminia
Art nr 12615

Pris 64 kr
14% vol

Generös och fruktig Rioja
till mustiga köttgrytor
i glada vänners lag.

TILL
KÖTT &
PRAT

Castaño DulCe
Art nr 8412

Pris 114kr (500 ML)
15% vol

TILL
OST & 
CHOKLAD
Piggt och fräscht till 
mögelostar, choklad 
och annat sött.

priDelanDs
Art nr 2008
Pris 64 kr
12.5% vol

Torrt och smakrikt till 
fisk, skaldjur och trevligt 
sällskap.

pOtAtIs

Min tränare säger att jag inte får 
äta så mycket potatis, men jag kan 

inte låta bli. Den har så mycket 
smak och kan varieras i oändlighet.

spARRIs

– Det finns så många olika sorter 
och det är coolt hur mycket man 

kan göra med dem. 

PUMPA

Det går att göra grymt goda  
soppor, laga i ugn, steka tärningar, 
baka… Jag använder ofta butter-

nutpumpa, den smakar mest.

Pontus FritHioFs Favoritråvaror

KÖTT

Jag gillar långkok på kind och 
svans, men det är också väldigt 

gott att steka rostbiff och servera 
med haricots verts och vitlök. Det 

gör jag ofta på söndagarna.

http://www.mathem.se/varor/kaffe
http://www.mathem.se/varor/potatis
http://www.mathem.se/varor/sparris
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pontus frithiof

Pontus Frithiof
Ålder: 38 år.

Yrke: Kock, krögare och entreprenör.  
Driver Pontus Group med catering-  

och eventfirma och krogar i  
Stockholm och på Gotland.

Bor: Villa i Bromma.
Familj: Sambon Therese och  

barnen Filippa, 12 år,  
och Hugo, 9 år.

Aktuell med: Nyinvigningen 
 av tillbyggda krogen  
Pontus! i Stockholm.

kommer knappast som en överraskning att husets hjärta 
pulserar i köket.

– Eftersom jag lagar mindre mat på jobbet numera är 
det skönt att göra det hemma, som terapi. Vi månar om 
att äta tillsammans och det ska inte göras i kombination 
med tv, tidningar eller mobilen. Koncentrationen ska 
ligga på varandra och på vad vi äter.

Detta beror förstås delvis på att både Pontus och 
Therese, som driver ost- och delikatessbutiken Fröken 
Olsson i Bromma, har ett genuint matintresse. Men 
också för att deras arbetsdagar är långa och de gemen-
samma måltiderna blir därför ett sätt för hela familjen 
att samlas. Det är något Pontus själv minns från sin 
uppväxt då middagarna fyllde en central social funktion. 
Men med mycket hårt arbete och många sena kvällar 
hinner de inte alltid äta tillsammans. Många dubbelar-
betande föräldrar vet hur vardagsmiddagar kan vara de 
trubbigaste bitarna att få till när man lägger veckopus-
sel. I affären är det lätt att grabba åt sig halvfabrikat 
eller färdigmat i stället för råvaror som kräver lite mer 
eftertanke.

– Det är svårt för oss att hinna storhandla, det har vi 
inte gjort på flera år. Självklart händer det emellanåt att 
det bara blir pasta på kvällarna, medger Pontus.

Men pulvermos och industritillverkade köttbullar 
kommer inte innanför dörren. Pontus tycker om att han-
dla där det finns bra mat och nämner Hötorgshallen och 
Östermalmshallen bland sina favoriter. Att råvarorna 
ska vara fräscha är grundläggande. 

Allra helst ska de vara ekologiska och närproducerade 
och absolut efter vad årstiden har att erbjuda.

– Jag håller mig till dessa råvaror. Vi ska vara stolta 
över våra säsonger i Skandinavien för det finns alltid 
något som är bra. Självklart är det tråkigt i januari-feb-
ruari då man får stå ut med fiskar från iskallt vatten. 
Men det är en utmaning som det går att göra mycket 
roligt med. Jag tror också att det är viktigt att längta 
efter saker.

Så här på hösten äter Pontus mycket pumpa, en av 
hans favoritråvaror. Den erbjuder en uppsjö av möj-
ligheter, något som kommer väl till pass på helgerna 
då han alltid försöker vara ledig. Om veckorna präglas 
av husmanskost ägnar sig familjen på lördagar och 
söndagar åt den typ av matlagning som kräver lite mer 
tid. Att barnen fortfarande är i en ålder då de kulinariska 
äventyren brukar bestå av olika varianter av köttfärssås 
märks inte hemma hos familjen Frithiof.

– Våra barn har följt med oss på restaurang sedan de 
var små och vi har alltid varit noga med att de ska smaka 
på vad vi vuxna ätit. Det gör att de idag gillar mer än bara 
korv, de är nyfikna på mat. Filippa är tolv år och älskar 
sushi. Och Hugo, han är bara nio, men extremt förtjust i 
min oxfilé Provençale.

Men efter en stressig arbetsdag är det sällan en festrätt 
som ligger närmast till hands. Hur ska man då tänka för 
att inte falla i färdigmatsfällan när man är på väg hem en 
mörk vinterkväll och passerar den lokala affären?

– Mitt bästa tips är att planera veckan på helgen. Utgå 
till exempel från färsrätt på  
tisdag, pasta på onsdag och fisk på torsdag. Sätt det sedan 
i ett rullande schema som varierar med ett par veckors 
mellanrum, precis som man gör på restaurang. Du lär dig 
snabbt vad som varit uppskattat och vad du kan förbättra 
till nästa gång. Planering, det  
är A och O.   

Matlagning som terapi. 
pontus Frithiof ägnar 

gärna helgerna åt lång-
kok i hemmaköket.

Från de bördiga åkrarna i söder till de vilda skogarna i norr 
representerar varje svensk gård en del av vår historia och en 
del av den svenska matskatten. Även om livet på gårdarna 
har förändrats de senaste decennierna är det mycket som 
är sig likt än idag. Det ska fortfarande plockas sten från 
åkrarna, traktorerna ska fortfarande smörjas och maten ska 
fortfarande fram på bordet. Maten är ofta en viktig del av 
gårdens historia, och nu vill vi dela den med dig. 

Därför har vi valt ut ett antal gårdar runt om i Sverige och 
smakat oss fram till några goda nyheter tillsammans med 
dem som driver gårdarna idag. Det har varit en spännande 
resa som inspirerat oss att göra köttbullar, korvar, isterband 
och pastejer med lite mer karaktär än vanligt. Dessutom har 
vi fått många varma möten och samtal med människor 
som tycker att god mat och god djuromsorg hör till livets 
självklarheter. Och det gläder oss naturligtvis lite extra.

varje gård har 
sin egen historia

Högstorps Gård

Recept och 
erbjudanden!

Ladda ner Scan-appen 
och scanna koden.

”vi ska vara stolta över  
våra säsonger i skandina-
vien för det finns alltid  
något som är bra.”

http://www.mathem.se/recept/recepttips
http://www.mathem.se/varor/fardigmat-o-halvfabrikat
http://www.mathem.se/varor/fardigmat-o-halvfabrikat
http://www.mathem.se/varor/korv
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lyxIg  stEAk sAndwICH
Lyxig steak sandwich
                                                                                                                                          
En härligt lyxig macka med gott kött, ägg 
och pepparrot – betydligt roligare än att 
bara äta en köttbit. Hemligheten med rät-
ten är råvarorna. Satsa på bra kött och ett 
riktigt gott surdegsbröd.

4 skivor entrecote eller ryggbiff
4 skivor surdegsbröd
2 avokados
2 tomater
sallad
pepparrot
4 äggulor
1 dl majonnäs
1 msk dijonsenap
1 rödlök
salt 
svartpeppar

Skiva lök och tomater. Dela avokados och ta ur 
kärnorna, skiva ner.

Salta och peppra köttet och stek i varm stek-
panna, ca 2 min på varje sida. Vill du vara säker 
på att få perfekt stekt kött, använd en digital 
termometer. Köttet ska vara 48 grader.

Stek brödskivorna. Blanda majonnäs med 
dijonsenapen, salt och peppar

Lägg brödet på en tallrik. Lägg på majonnäsen, 
salladen, tomater, avokado. Skiva upp köttet och 
lägg på. Riv pepparroten och lägg i en hög med 
en liten grop i på köttet, lägg äggulan i gropen.
Lägg på rödlöksringarna och avsluta med lite 
svartpeppar. 
Servera med en sallad eller pommes vid
 sidan om.

VARDAgSLyx VARJE DAg. FöR ATT DU äR VäRD DET. 

Pontus  
PoPuläraste 

Speciellt för MatHem bjuder stjärnkrögaren Pontus Frithiof  
på fyra vardagslyxiga favoritrecept. Smaklig måltid!  

foto: Morgan King

recept

recepten  

finns även på  

MatHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

Passar till
pAtA nEgRA  

gRAn REsERvA, 
Artnr 12613, pris 86 kr

Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.

STELLENZICHT 
GOLDEN TRIANGLE PINOTAGE

14%VOL, 750 ML 
ART.NR 22273, 112KR

BÄSTA 
KÖP!

BÄSTA 
KÖP!

BÄSTA 

www.janake.se

BÄSTA 
KÖP

FYND!

FYND!

NYTT PRIS 
1 APRIL 2011 

   99:-

http://www.mathem.se/recept/lyxig-steak-sandwich
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Variation på svenska 
höstäpplen med vanilj 
och mandel 

4 portioner
                                                                                                                                          

5 äpplen
1 krm kardemumma
5 cm kanel
5 cm ingefära
1 dl vitt vin
1½ dl socker
½ pkt filodeg
50 g smör
3 msk socker
½ dl mandel
3 dl mjölk
4 st. äggula
80 g socker
1 vaniljstång
20 g maizena
20 g smör

Riv 2 äpplen på grova sidan och 
blanda med ½ dl socker och vitt vin 
och frys.

Pensla filodegen med smält smör 
och strössla socker mellan varje la-
ger. Baka i ugnen på 175° till sockret 
har karamelliserats och fått en fin 
gyllene färg. Skär 3 äpplen i bitar 
och koka mjuka i 1 dl socker, 2 dl 
vatten, kanel, vanilj, kardemumma 
och ingefära. Rosta mandlarna på 
175° och hacka dem därefter.

Koka upp mjölk, grädde, socker 
och vanilj tillsammans med mai-
zena. Häll det försiktigt över gulorna 
och sjud till 85° under ständig 
omrörning. Klicka i smöret och rör 
runt. Låt svalna.

 När äpplena har fryst, skrapa med 
en sked så det blir som snö. Smeta ut 
vaniljkrämen på filodegen, lägg på 
äpplena och den hackade mandeln 
och toppa sedan med äppelsnö. 

Torsk- och musselfrikassé 
4 personer
                                                                                                                                          
En enkel rätt som ser mer 
avancerad ut än vad den är. 
Lägg gärna upp rätten på ett 
fint fat hellre än att servera ur 
grytan. Lägg potatisen i botten 
och musslor och ärtor överst.

4 bitar torsk á 140 g 
1 nät blåmusslor
blekselleri 
1 liten morot
2 klyftor vitlök
1 liten gul lök
200 g sockerärtor
½ gurka
½ citron 
2 msk olivolja
300 g potatis

2 dl vitt vin
3 dl grädde

Skrubba musslorna och plocka bort 
de som är öppna. Skrubba potatis-
en och koka i välsaltat vatten. 

Skala gurkan och skär ner den i 
grova bitar. Marinera med citron-
juice, lite salt och olivolja. Finhacka 
morot, vitlök och gul lök och svetta 
med olivolja. 

Tillsätt musslor och vin. Koka tills 
musslorna öppnat sig. Lyft ur dem 
ur kastrullen och lägg i torsken och 
grädden och sjud i 4-8 minuter 
beroende på storlek. 

Smaka av med salt och citron. 
Tillsätt övriga ingredienser, värm på 
och servera.
Ett tips är att fluffa till såsen med 
stavmixer före servering.

Thailändska fiskkakor 
                                                                                                                                          
Fiskkakor

400 g lax
200 g torsk eller annan vit fisk
2 röda chili
50 g ingefära
3 limeblad
3 st. lime
1 citrongräs
1 schalottenlök
5 msk fisksås
1 knippe koriander
1 ägg

Skala ingefäran och skär ner den 
i småbitar tillsammans med chili, 
limeblad, citrongräs och schalotten-
lök. Kör i mixer till en puré. Tillsätt 
lite av fisksåsen och limejuice. 

Hacka eller pulsa fisken i en 
mixer. Blanda fisk med chilipurén, 
ägget och den hackade koriandern.

Forma smeten till små kakor. Stek 
eller fritera i olja

Nouc cham-sås
2 st. röda chili
1 vitlöksklyfta
2 msk palmsocker eller vanligt 

socker
40 ml limejuice
120 ml vatten
120 ml fisksås
40 ml risvinäger

Skiva chili och vitlök tunt. Blanda 
alla ingredienser i en bunke och rör 
tills sockret har lösts upp.

Såsen kan med fördel göras i 
förväg, den håller sig fräsch i flera 
månader

Vid servering
Ta ett isbergssalladsblad och 

gör ett paket med fiskkaka, mynta 
och koriander inuti. Doppa i nouc 
cham-såsen. 

Servera med ris och/eller pickles.

vARIAtIOn pÅ svEnskA HöstäpplEn 
MEd vAnIlj OCH MAndEl 

tHAIländskA fIskkAkOR  
MEd nOuC CHAM

tORsk- OCH 
MussElfRIkAssé

recepten  

finns även på  

MatHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

Passar till
HEllfIRE bAy,  

Artnr 6475, pris 89 kr,

Passar till
sAnkt AnnA  

RIEslIng,  
Artnr 2120, pris 69 kr

Vi som älskar 
skånska smaker

Nyhet!
Nyhet!

Skånska Smaker är crème fraiche 
med säsongens smaker. Prova den nya  
– Syltad Rödlök & Timjan. 
Den syltade rödlöken med sin sötsura 
smak gifter sig harmoniskt med crème 
fraiche och timjan och passar utmärkt 
till biff, smörstekt sill, lax, och pasta med 
knaperstekt rimmat fl äsk eller bacon.

www.skanemejerier.se 
för tips och recept.

http://www.mathem.se/recept/variation-pa-svenska-hostapplen-med-vanilj-och-mandel
http://www.mathem.se/recept/variation-pa-svenska-hostapplen-med-vanilj-och-mandel
http://www.mathem.se/recept/variation-pa-svenska-hostapplen-med-vanilj-och-mandel
http://www.mathem.se/recept/torsk--och-musselfrikasse
http://www.mathem.se/recept/thailandska-fiskkakor-med-nouc-cham
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sEnHöstduknIng MEd 
gRönkÅl OCH äpplEn  
”Under senhösten är grönkål 
och äpplen vackert att duka 
med. De signalerar både höst 
och jul. äpplena har jag trätt 
på blomsterpinnar så att de 
står upp. på 60- och 70-talet 
var ljus i vinflaskor vanligt, 
de ger en vintagekänsla 
som också påminner om 
vikten av återvinning. 
Den buteljgröna duken är 
inspirerad av aktuella tren-
der. Som gammal designer 
tycker jag om att duka 
med sådant i åtanke”.

dukat   
  för senhöst

Dukningsexperten Catharina Lindeberg hämtar både inspiration  
och material från årstiderna. Allra bäst tycker hon om hösten då naturens färger  

exploderar och allting liknar ett läckert middagsbord. För MatHem visar Catharina 
fyra tjusiga bordsdekorationer som gör senhösten och juletiden särskilt vacker. 

Text: linda iliste    
Foto: morgan king & roland Persson 

julbORdskRAns MEd 

ätbARt InnEHÅll

”i denna hökrans har jag 

med hjälp av grillpinnar 

stuckit in hyacinter med 

lökar. Men kransen är inte 

bara dekorativ utan också 

praktisk eftersom jag fyllt 

den med ätbara ingredi-

enser till glöggen. Där ligger 

också nötter och apelsiner. 

ett tips är att sätta i lökarna 

när blommorna bara knop-

par. Då kan du ha kransen 

länge och se hur den slår ut 

efterhand.”

glöggfEst MEd MOssA, 
blOMMOR OCH ljus
”Det vackra med den här duk-
ningen är dess julstämning med 
amaryllis, hyacinter, julstjärnor, 
kanel och apelsiner. allt är 
täckt med mossa som jag gömt 
glöggmuggar i. Den glansiga 
duken påminner om frost och 
is. Dukningen går lika bra till 
buffébord eller som löpare vid 
en middagsbjudning. Jag har 
satt ljus i mossan, men där 
ligger också en ljusslinga som 
är bättre när man arbetar med 
torra material”. 

fäRgstARk  
sköRdEfEst
”på hösten finns ingredienser-

na till bordsdekorationer över-

allt – i naturen, grönsaksdisk-

en och på torget. här har jag 

plockat med mycket och det 

råder organiserad oordning. 

trots det färgglada intrycket 

är det grönt och lila, med 
rött som accent, som är 
framträdande. Den lime-
färgade sammetsduken 
ger en neutral avrundning. 
Jag använder allt möjligt i 
mina dukningar, men har 
alltid en särskild nyans 
som dominerar. att hålla 
ihop färgen är a och O”.

http://www.mathem.se/varor/gronkal
http://www.mathem.se/varor/applen 
http://www.mathem.se/varor/notter
http://www.mathem.se/varor/apelsin
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Boquerones
En alldeles förträfflig liten rätt som är 
lätt att göra, det enda svåra är egent-
ligen att dra skinnet av strömmingen, 
men det lär man sig snabbt.

1⁄2 kg strömmingsfiléer 
1–2 vitlöksklyftor, hackade 
1 tsk flingsalt 
1 dl vitvinsvinäger 
2 dl olivolja 
1⁄2 chili, finhackad 
1⁄4 paprika, fint tärnad 
skal från 1⁄2 citron 
persilja, hackad

Dra bort skinnet från strömmingen och lägg 
filéerna i en skål. Blanda ner vitlök, salt, 
vinäger och olja och ställ kallt över natten. 
Vid servering tas filéerna upp ur skålen och 
läggs på ett fat i täta rader. Strö över det 
rivna citronskalet, paprikan och chilin, häll 
över lite olivolja och några droppar citron. 
Strö till sist över lite hackad persilja. 

Pintxos med tonfisk
Lyx är att ta färsk och snabbt grillad 
tonfisk, men det här är billigare och gott 
det också.

1 burk tonfisk 
1 tomat 1 lök 
majonnäs
1 citron 
baguett

Skär tomat och lök i 5 mm skivor och grilla 
några minuter på varje sida. Smaksätt 
vanlig majonnäs med citronsaft. Skär 4 
cm tunna skivor av baguetten. Lägg först 
en tomatskiva på brödet, sedan lök, bitar 
av tonfisk och toppa till sist med en klick 
majonnäs och en liten skiva citron.

Pintxos med serranoskinka
Till dessa små tapas behöver man inte 
ta skinka av den yppersta sorten, en 
enklare duger gott.

4 skivor serranoskinka
baguett

SALSA BRAVA
1 paprika 
1 urkärnad tomat
1 vitlöksklyfta 
1 dl hackad salladslök 
citron 
salt och peppar

Hacka paprikan, tomaten, vitlöken och sal-
ladslöken och blanda, smaka av med citron, 
salt och peppar.

Skär 4 cm tjocka skivor av bagetten, klicka 
paprikasalsan på brödskivorna och toppa 
med skinkan.

Bikini
Denna tapasrätt är så god att det vore ett 
brott mot mänskligheten att undanhålla 
den. Namnet Bikini kommer sig av att man 
skär brödskivorna till trianglar innan man 
serverar dem. Finns inte färsk tryffel går 
det bra att använda tryffelolja i stället.

8 skivor vitt formbröd 
8 skivor manchego-ost 
4 skivor serranoskinka 
tryffel
2 ägg 
2 dl mjölk 
salt och peppar

Lägg ut fyra brödskivor och placera en skiva 
ost på var och en av dem. Lägg sedan på 
serranoskinkan, hyvla lite tryffel över och 
lägg sedan på ytterligare en skiva ost, toppa 
till sist med ännu en skiva bröd, tryck till. 

Vispa ihop ägg och mjölk, smaka av 
med salt och peppar. Doppa smörgåsarna i 
äggblandningen och stek dem sedan i smör 
tills osten börjar smälta och bikinin fått fin 
färg. Kantskär och dela diagonalt så att det 
blir 16 trianglar. 

Fikon i bacon

4 fikon 
4 skivor bacon 
4 tandpetare 
olivolja

Linda baconet runt fikonen, fäst med en tand-
petare och stek tills baconet fått fin färg.

 Mingelfestens   
småstjärnor

Ta en, två eller varför inte tio? Spansk plockmat är enkel  
att göra och försvinnande god. Vi har laddat upp med ett antal 

läckerheter från Pluras spanska kokbok.

recepten  

finns även på  

MatHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

Samtliga recept är hämtade från  
”Pluras spanska kokbok” (Norstedts).

pIntxOs

fIkOn I bACOn

bIkInI

bOquEROnEs

Hittar du ett hårt russin i vår 
färskförpackade müsli – skicka tillbaka 

det så får du ett nytt mjukare*
* Som plåster på såren får du ett nytt paket också.

Gå bara in på www.fi nax.se så talar vi om vart du ska skicka det lilla hårda russinet. 

go
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http://www.mathem.se/recept/boquerones
http://www.mathem.se/recept/pintxos-med-tonfisk
http://www.mathem.se/recept/pintxos-med-serranoskinka
http://www.mathem.se/recept/bikini
http://www.mathem.se/recept/fikon-i-bacon
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Pepparkaka med lax-  
och wasabiröra
                                                                                                                                          

Annas Pepparkakor
Crème Fraiche  
Wasabi  
Rökt lax

 
Blanda crème fraiche med wasabi och  
finstrimlad kallrökt lax.
Servera mellan två pepparkakor.

Pepparkaka med getost, 
aprikos, hasselnöt och honung 
                                                                                                                                          

Annas Pepparkakor
Getost  
Aprikos  
Hasselnöt  
Honung

 
Strimla torkade aprikoser och blanda  
med rostade hasselnötter.
Servera på bredbar getost och avsluta med att 
ringla lite flytande honung över.  

Pepparkaka med guacamole
                                                                                                                                          

Annas Pepparkakor
Avocado
Guacamole kryddmix 
Salsa  
Räka

 
Mixa en avocado med lite guacamole kryddmix. 
Servera på peppakakan och toppa med lite salsa 
och en räka.

pEppARkAkA MEd guACAMOlE

recept

kakor 
med anor
d en älskade pepparkakan har en lång historia. Redan runt 

1800 f.Kr. packade romerska krigare ofta ner en bunt pep-
parkakor innan de begav sig ut i strid – för att kunna fylla 

på energiförråden. På 1400-talet bakade nunnorna vid Vadstena 
kloster stora mängder av de spröda kakorna, eftersom de ansågs 
bra för matsmältningen. I början av 1500-talet blev unionskun-
gen Hans, Kristian Tyranns pappa, ordinerad att äta kilovis med 
pepparkakor mot sitt usla humör. På den tiden innehöll kakorna 
bland annat peppar, anis och fänkål. Det gör de inte längre. 
Peppar var för övrigt det folkliga samlingsnamnet på exotiska 
kryddor och det var så pepparkakan fick sitt namn. Idag äter vi 
dem främst för den goda smakens skull, och de mest klassiska 
– och bland de godaste – kakorna kommer från Annas pepparka-
kor, som grundades av två svenska systrar på 20-talet. När det 
gäller pepparkakor ska man inte vara rädd för att variera sig. Den 
kan ätas på en rad olika sätt: med crème fraiche, hummus, istället 
för kex till ostbrickan eller smulad i morgonfilen. Det är bara 
fantasin som sätter gränserna.

Tips: prova gärna fullkornspepparkakor som har en lite grövre 
och sprödare konsistens. sötman i kakorna ger en utmärkt kon-
trast till sältan i osten. på www.annas.se kan du läsa mer om pep-
parkakans historia och hitta fler recept med pepparkakor.

pEppARkAkA MEd lAx-  
OCH wAsAbIRöRA

pEppARkAkA MEd gEtOst, ApRIkOs,  HAssElnöt OCH HOnung

ENA Micro 9 One Touch

förminskad 
till enkelhet
JURAs nya ENA Micro 9 One Touch 

är världens minsta helautomatiska 

One-Touch Cappuccino-kaffemas-

kin. Tack vare den nyutvecklade 

bryggenheten är maskinen ännu 

mer platsbesparande än de övriga 

medlemmar i den kompakta ENA 

linjen. Bryggenheten är perfekt an-

passad för tillredning av en kopp 

förstklassig espresso. ENA Micro 9 

One Touch sticker ut genom sin 

kompakta form och med den tren-

diga färgen Micro Silver.  

JURA – If you love coffeewww.se.jura.com

http://www.mathem.se/recept/pepparkaka-med-lax-och-wasabirora
http://www.mathem.se/recept/pepparkaka-med-lax-och-wasabirora
http://www.mathem.se/varor/pepparkakor
http://www.mathem.se/varor/pepparkakor


 
Från lappländska Saltoluokta i norr till Köpenhamn i söder  

sprider sig intresset för nordisk ursprungsmat. Här står råvaror  
från den lokala naturens skafferi i centrum, tillrett med  

metoder hämtade från traditionell självhushållning.  
Text Linda Iliste 

 svunna  
tiders 
 smaker

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
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bortglömda ingredienser

H äR GÖR VI SoM MAN ALLTID GJoRT på Jämtlands 
fjällgårdar. Vi lever med bygden, följer de lokala 
traditionerna och årstidernas växlingar mellan skör-
detid och jaktsäsong. Det är lätt att tro att närodlat 

och ekologiskt är våra ledord, men i själva verket är det råvarans 
kvalitet som är viktigast.”

Det förklarar Magnus Nilsson, kökschef på restaurangen Fäviken 
Magasinet nordväst om Östersund. Enligt restaurangguiden White 
Guide är det just råvaran som summerar de svenska krogtrenderna 
år 2011. Inte nog med det. Uppfödare och odlare ska också kunna 
lyfta fram dess särskilda smakprofil utifrån det lokala klimatet 
och jordmånen. Det är en konst man tar på stort allvar på Fäviken 
Magasinet.

När Magnus Nilsson lagar mat utgår han från svunna tiders 
självhushåll, vilket resulterar i en särskild jämtländsk version av 
nordisk ursprungsmat. Menyn är i ständig förändring och innehåller 
allt från lavar till lamm. Vad som däremot aldrig förändras är att alla 

ingredienser kommer av marken, skogen och vattnet alldeles utanför 
det gamla spannmålsmagasinet från 1700-talet. Mest arbete blir 
det på sensommaren och hösten när förråden ska byggas upp inför 
vintern och råvaror konserveras på ett sätt som är bäst för deras 
karaktär. Det torkas, saftas och syras. På våren börjar kretsloppet 
sedan om. 

Att laga mat med enbart nordiska råvaror har tidigare setts med 
skepsis. När Restaurant Noma i Köpenhamn öppnade var det inte 
många som trodde på konceptet. Åtta år senare har krogen, som 
bland annat serverar hästmusslor från Färöarna och ankägg från 
Gotland, två stjärnor i Guide Michelin och ligger etta på prestige-
fyllda S. Pellegrino World’s 50 Best Restaurants. 

Grundaren och kökschefen René Redzepi var tidigare i höstas i 
Östersund för att jobba på Fäviken Magasinet. 
– Fäviken var något alldeles speciellt, säger René Redzepi som reste 
till Jämtland för att lära sig mer om den svenska ursprungsmaten 
och bli inspirerad av regionen. 

– Vi har alldeles för lätt att glömma våra rötter. Min version av det 
nordiska är det färska, lätta och naturliga. Jag gör till exempel egen 
snaps med skvattram, myskmadra och torkade nypon.

Noma har i hög grad bidragit till att göra det nordiska köket till ett 
begrepp. Det handlar inte bara om att uteslutande använda nordliga 
råvaror utan också om att använda nedärvda nordiska tillagningsme-
toder som mustning och rökning. Det har fått CNN och Wall Street 
Journal att rapportera om vad de kallar för ”nordic cuisine”, mat som 
visserligen är påhittig men rotad i gamla mattraditioner. Kokkonsten 
har till och med ett eget manifest i vilket ledande kockar från Norden 
slår fast att det ska bygga på mat som blir speciellt välsmakande i vår 
unika natur. 

Detta är något som Laila Spik brinner för. Som informatör och 
föredragshållare om samisk kultur är upplysning om lappländsk och 
samisk mat ett centralt inslag i hennes arbete. År 2004 tilldelades 
hon Gastronomiska Akademiens diplom för sitt aktiva synliggörande 
av samisk matkultur.

nordisk ursprungsmat

På Fäviken i Jämtland 
serveras enbart mat 

från den egna trakten.

OvAn Lokala och traditionella metoder 
används vid tillagning.

vänstER När en råvara tar slut tar 
en annan vid. Menyerna är i ständig 
förändring.

Smak och säsong är viktiga ingredienser,  
oavsett varifrån varan kommer.

pIlgRIMsMusslA  
”I skAlEt uR EldEn”

Pilgrimsmussla  
”i skalet ur elden”   

6 portioner 

Ett rejält fång torr björkved
6 stora rumstempererade  

färska pilgrimsmusslor i skal
Mossa

Färskt enris
15 gram (gott) smör 

obs Rätten måste lagas  
väldigt snabbt varför man bör  
vara minst två personer som  

hjälps åt att laga rätten.  
 

Tänd en björkvedsbrasa som brinner 
ned till bara glöden återstår. Under 
tiden som veden brinner, borsta och 
rengör musslorna utvändigt. Lägg 

mossan på ett lämpligt serveringsfat.
Lägg det färska enriset direkt på  

glöden och ställ omedelbart muss-
lorna direkt ovanpå. Lyssna noga, när 

du hör den första bubblan fräsa till 
inne i musslan ska den lyftas av.
Öppna musslorna med kniv och 
skopa ut innehållet med en sked 

och lägg i uppvärmd bunke. Ställ de 
tomma skalen på mossan och lösgör 
själva slutmusklerna från det andra 
(skägget). Putsa dem och lägg en i 
varje skal tillsammans med en liten 

klick kallt smör.
Pressa allt annat i en finmaskig sil  

direkt ned i en annan förvärmd 
bunke och fördela därefter juicen i 

skalen. Lägg på locket och  
servera genast.  

 

GRANBARR 
KVANNE 

BLåKLOCKOR 
MOSSA 

ROVOR 
KRåKBäR 

LJUNG 
NATE 

HAVREROT 
OMOGNA BäR (SOM  

GRöNA FLäDERBäR ELLER  
JORDGUBBAR) 

receptet  

finns även på  

MatHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

om en råvara inte 
används färsk är det 
viktigt att lagra den 

 på rätt sätt.

ätbara ängsblommor. 
En av många ingre-

dienser från naturen 
som överraskar.

”



FoND RESTAURANG & BAR
Götaplatsen, Göteborg

På Fond är menyn omsorgsfullt anpassad 
efter säsongernas skiftningar. I mesta möjliga 
mån kommer råvarorna från små, lokala 
producenter och det svenska smakarvet är 
restaurangens rättesnöre. (fondrestaurang.com) 

 
MATBAREN
Södra Blasieholmshamnen 6, Stockholm 
 
När Mathias Dahlgren öppnade Matbaren 
var det med filosofin att naturliga råvaror och 
smak är en förutsättning för det naturliga 
köket. Det innebär att halva menyn helt utgår 
från svenska råvaror. (mathiasdahlgren.com)

– Jag tycker att det är viktigt att ta tillvara på och upptäcka den nordliga matkulturen i 
Sverige, säger Laila som anser att vi har världens bästa råvaror. 

– I de samiska traditionerna fäster vi stort avseende vid att ta tillvara på alla delar 
av växterna och djuren. Från en tall använder vi till exempel skägglaven i bakning och 
barken i barkbröd. Innerbarken mals och äts med fil.

Vid sitt sameviste Saltoluokta har Laila Spik ett grönsaksland och en örtagård. Där 
håller hon sina populära kurser om naturens skafferi när hon inte reser världen runt och 
utbildar kockar.

 – Ren, älg, fågel och fisk har i sig själv olika smak beroende på vilken årstid man tar 
vara på köttet. Jag använder de örter som djuren äter, som svamp, kvanne och fjällsyra. 
På björntolta gör jag sallad och björkaska rensar slaggämnen ur lederna.

Innebär detta att matintresserade som vill laga svensk ursprungsmat måste vara lika 
delar köksmästare och kulturhistoriker? Magnus Nilsson menar att han förmodligen 
hade blivit marinbiolog om han inte valt kockyrket eftersom han tycker så mycket om att 
vara ute i naturen. Där är han hur som helst för att plocka, fiska och jaga det som serveras 
på Fäviken. Att göra det bästa av dessa naturens rikedomar sitter inte i yrkesbetecknin-

gen, menar han.
– Absolut kontroll är nyckeln till kvalitet. Att använda råvaran när den 

är pinfärsk eller att lagra och tillreda den vid bästa tillfälle till 
bästa smak, avslutar Magnus Nilsson.    

4 krogar  
som serverar  
ursPrungsmat

FäVIKEN MAGASINET  
Fäviken 216, Järpen  
 
Kökschefen Magnus Nilssons grundfilosofi är  
att Fäviken ska vara som en gammaldags 
fjällgård där alla råvaror kommer från den 
egna gårdens 8 400 hektar vattendrag, skog 
och fjäll. (favikenmagasinet.se) 

NoMA  
Strandgade 93, Köpenhamn  
 
Noma är det (nya) nordiska kökets  
främsta mat-tempel. Krogen har två stjärnor 
i Guide Michelin och är för andra året i rad 
utsedd till världens bästa av S Pellegrino. 
(noma.dk)

Det nya nordiska ursprung-
sköket tar det gastronomiska 
värdet på stort allvar. Utmärkta till  

vårens grillning eller  
bara som de är.

Alkohol kan
orsaka nerv- och 

hjärnskador

www.tetrapak.se

Åkesson Mont Rose – årets rosényhet från Sydfrankrike! 
Fruktigt torrt rosévin med toner av hallon och svarta vinbär.

Åkesson Oz Rozz – ett friskt och fruktigt rosévin från  
Murray Valley i Australien.

www.akessonvin.se

Mont Rose | Artnr: 2810-01  |  Pris: 59:-  |  12,5% vol.

OzRozz | Artnr: 6492-01  |  Pris: 59:-  |  12,5% vol.

Alkohol är 
beroende-

framkallande.

LOMOND SYRAH
14%VOL, 750 ML 

ART.NR 6606, 89 KR

www.janake.se

+++
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i   SVERIGE KoMMER DET I genom-
snitt ut en ny kokbok om dagen. 
Böcker som sida upp och sida ned 
är fulla av allt från lockande lång-

kok till häpnadsväckande hälsotrender som 
råkar vara på tapeten. Men vad får man lära 
sig om maten? Inte mycket, menar journa-
listen och författaren Mats-Eric Nilsson. 

– De flesta kokböcker består bara av re-
cept. Jag ville göra något där råvarorna står 
i centrum. 
Idén till ”Smakernas återkomst” föddes när 
Mats-Eric Nilsson under ett års tid skrev 
en artikelserie där han varje vecka tog upp 
en råvara som just då var i säsong. I arbetet 
lärde han sig mycket om så kallad årstidsmat 
och kom till insikt om hur långt ifrån den 
vi är i dag när vi jagar bleka tomater och 
jordgubbar mitt i vintern. 
– På det viset skiljer sig ”Smakernas 
återkomst” från andra kokböcker. Det är 
meningen att du ska lära dig massor om 
när på året råvaror är som bäst, hur de bör 
hanteras och kombineras. Dessutom får du 
kulturhistoria på köpet. Visste du till exem-
pel att vanligt folk inte åt svamp i Sverige 
före 1930-talet? Svamp ansågs vara till för 
överklass och kor.

I ”Smakernas återkomst” följer vi med 
hem till Mats-Eric där han tillsammans med 
hustrun Anna Karin lagar både vardags- och 
helgmat. I köket var också fotografen Lena 
Granefelt en flitig gäst. Recepten har Anna 
Karin skrivit, men kokböckerna som finns i 
parets ägo åker bara fram i undantagsfall.  
– Vi har väldigt många, men de tjänar mest 
som inspiration. Vi är ganska skeptiska mot 
alltför exakta recept. De får lätt hemma-
kocken att tappa självförtroendet och sluta 
gå efter det egna smaksinnet.

Själv har Mats-Eric Nilsson alltid tyckt om 
god mat. Men även om han kan dra sig till 
minnes barndomens solvarma bär och sin 
mammas köttbullar säger han att han under 
större delen av sitt liv inte har funderat 
över vad det är för produkter som åkt ned 
i matvarukorgen. Det intresset föddes en 
sommardag för nio år sedan då en titt på 

VÅga Vara 
Årstidskock 

Följ årstiderna och låt råvaran stå i centrum när du lagar mat.  
Det menar författaren Mats-Eric Nilsson, aktuell med kokboken 

”Smakernas återkomst”. Förutom hälsosam och varierad kost får du då 
även en dos svensk kulturhistoria på köpet. Text: Linda Iliste

innehållsförteckningen till en pinnglass 
fick Mats-Eric att nära nog sätta e-numren 
i halsen.

– Det var ju inte ens glass jag åt. Från den 
dagen läste jag på mängder av förpackningar 
och blev allt mer fundersam över hur svårt 
det är att hitta oförfalskade varor i butiken. 

Upptäckterna ledde till böckerna ”Den 
hemlige kocken” och ”Äkta vara”, i vilka 
Mats-Eric Nilsson avslöjat det okända 
tillsatsfusket med vår mat och gjort sig känd 
som skribenten som sätter den svenska 
livsmedelsindustrin under kritisk lupp. 
”Smakernas återkomst” är däremot tänkt att 
vara inspirerande och positiv.

– När man äter och lagar mat efter årstid 
blir matlagningen mer näringsrik och 
varierad. Nu är det höst och skördetid, tiden 

då det är lättast att vara årstidskock i det här 
landet. Men vem vill missa vårens primörer? 
Varje säsong har sin tjusning, även smäll-
kalla vintern.

budskapet att laga mat utifrån årstid är 
enkelt. Men är det verkligen så enkelt som 
det låter? 
– Ja, egentligen. Det handlar inte om att 
stänga gränserna och bara äta det som odlas 
här. Jag skulle inte kunna leva en vinter utan 
clementiner och apelsiner. Men citrusfruk-
terna från Medelhavsländerna har också sin 
säsong och lyckligtvis är de som bäst när det 
är som kallast här.    

Glöm vinterns bleka tomater och  
upptäck att varje säsong har sina dolda 
delikatesser. På nästa sida bjuds tre recept 
från Mats-Eric Nilssons aktuella bok 
”Smakernas återkomst”.

När man äter och lagar efter årstid blir maten mer näringsrik, menar Mats-Eric Nilsson.

www.parsons.se/medelhavet



mats-eric nilsson bjuder  
på tre recept från sin kokbok  

“Smakernas återkomst”

Rödkålssallad med valnötter
                                                                                                                                          
På en bistro i Paris fick vi en gång rödkål till 
ankbröst. Kålen var kokt så länge att den 
fungerade som sås. Det var visserligen gott, 
men trots att tallriken var full med sötad 
kål, längtade vi ändå efter grönsaker. En sal-
lad med rå rödkål är fräsch, men godast blir 
den om den slakas.

Rödkål 
Rödvinsvinäger 
Rödlök 
Slätbladig persilja 
Olivolja 
äpplen, till exempel Ingrid Marie 
Valnötter

Koka upp vatten i en kastrull. Strimla kålen fint.
Slaka kålen hastigt i det kokande vattnet. Häll 

av och skölj den med kallt vatten så att kokning-
en stannar av. Kålen har blånat, men magin 
uppstår när vinägern nu tillsätts. Strimlorna får 
då tillbaka sin vackra färg.

Hacka rödlöken och lägg den tillsammans med 
den skurna persiljan i kålskålen. Häll på olivolja, 
smaka av om det behövs med mer vinäger. Salta 
och peppra. Vänd runt och låt stå ett tag.

Skär äpplena i tärningar, skalet kan sitta kvar. 
Lägg inte i dem förrän precis före servering, an-
nars tar de färg av kålen.

Öppna valnötterna. Rosta dem lätt i en het 
stekpanna, låt svalna och bryt sönder dem över 
salladen. Smakar bra till fläsk eller fågel.

Räksoppa
                                                                                                                                          
När man äter räkor går det mesta i soporna. 
Men skalen kan i stället tas till vara, som i 
den här soppan.

Några nävar räkor med skal 
Olivolja 
Torrt vitt vin, drygt en halv flaska
2–3 morötter beroende på storlek
Gul lök 
Slätbladig persilja 
1–2 dl grädde 
1 äggula 
Cayennepeppar eller piri piri-sås 
Havssalt och svartpeppar

Skala räkorna och lägg dem åt sidan. 
Fräs skalen i lite olivolja i en kastrull. När skalen 

vitnat, häll över en rejäl slatt vin och lite vatten och 
koka ur skalen några minuter. Häll genom en sil och 
ta tillvara vätskan som ska bli en bas till soppan.

Riv morötterna fint och hacka löken tunt. 
Grovhacka persiljan.

Fräs morots- och lökblandningen i olivolja i en 
tjockbottnad kastrull som är tillräckligt stor för 
att rymma den färdiga soppan. Löken ska inte 
brynas, bara bli genomskinlig. Tillsätt räkbuljong-
en och mer vin och låt koka ungefär 5 minuter.

Häll i grädde blandad med en äggula och 
smaka av med salt, peppar och till sist cayenne 
eller piri piri för att ge soppan extra sting. Värm 
upp utan att koka.

Lägg allra sist i räkorna och servera med lite 
persilja.. Soppan får inte koka sedan räkorna 
lagts i eftersom de annars blir sega.

Blåmusslor med veteöl
                                                                                                                                          

Konserverade musslor kan vara bra 
att ta till om man har långt till fiskaf-
fären. Väldigt långt. För jämfört med 
färska, nykokta är de liksom från en 
annan planet.

Ett nät blåmusslor 
Smör 
En näve hackad schalottenlök 
Ett knippe persilja, stjälkar och blad 
En stor nypa hela korianderfrön 
En flaska veteöl 
Havssalt och svartpeppar 
En slatt grädde om man vill

Smält en stor klick smör i en gryta, lägg i 
schalottenlök, persiljestjälkar och korianderfrön 
och fräs en liten stund på medelvärme. Löken 
ska inte brynas, bara bli lite genomskinlig. Ställ 
åt sidan.
Skrapa musslorna under rinnande vatten med 
en liten kniv och ta bort skägget. Knacka dem 
lite lätt i diskbänken; de som inte stänger sig av 
den hanteringen är döda och ska slängas bort, 
liksom de med trasigt skal.

Lägg dem en stund i kallt vatten. Det får 
dem att öppna sig en aning så att eventuella 
sandkorn rinner ut.

Höj värmen, lägg i musslorna och vänd dem 
ett par gånger.

Häll i ölet och hetta upp. Vill man ha en 
rundare smak tar man också en slatt grädde. 
Skaka grytan några gånger. Nu går det fort; så 
snart musslorna öppnar sig igen är de färdiga. Ös 
med buljongen så att alla musslor tar smak av 
den. Klipp över persiljebladen och servera direkt.

I mussellandet Belgien serveras de med 
friterad potatis och majonnäs. En enklare hem-
mavariant är att äta musslorna med ett ljust 
surdegsbröd. Då är det dessutom lättare att få i 
sig det goda spadet.

RäksOppA

blÅMusslOR  
I vEtEöl

RödkÅlssAllAd 
MEd vAlnöttER

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

Samtliga recept är hämtade från Mats-Eric 
Nilssons bok ”Smakernas återkomst” (Ordfront).

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/rodkalssallad-med-valnotter
http://www.mathem.se/recept/raksoppa
http://www.mathem.se/recept/raksoppa 
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n är vindarna blåser kalla utanför huset fylls det varma köket av pysselsugna vuxna och 
barn. Släktingar och vänner samlas för att äta gott och umgås. Julens maträtter och 
desserter är ofta präglade av stark tradition.

Men julen är också en tid för glada överraskningar så varför inte prova några nya och spän-
nande julrecept i år? Här finner du fyra recept som garanterat kommer göra succé – små 
snöbollar av choklad, smarriga mördegsformar fyllda med krämig kola, dubbla strass och hårda 
karameller. Med dessa recept kan du överraska vänner och familj när de kommer på besök,  
eller varför inte ta med som present när ni går bort. 

NYHET PÅ SoCKERHYLLAN 
En del av recepten du hittar här innehåller Dansukkers nya glykos-
sirap. Glykossirap är en blandning av olika sockerarter som utvinns 
ut vetestärkelse. Den används framförallt till glass och godis men 
kan även med fördel användas i vissa bakverk. Eftersom glykossirap 
hämmar kristallisering ger den en slät yta och en krämig konsistens i 
glass, kola och karameller. Glykossirapen säljs i behändiga 400 gram-
flaskor och kostar ca 23 kr. 

RECEPT DIREKT I MoBILEN!  
Med Dansukkers receptapp får du tillgång till över 500 recept på 

bland annat bröd, kakor, desserter, sylt och marmelad. Just nu är ap-
pen laddad med många julrecept. Du kan dela med dig av dina egna 
och ta del av andra användares recept. Skapa och spara din inköp-
slista direkt i telefonen. Bilder, recept och inspiration – alltid nära 
till hands. Finns både i iPhone och Android-version. 

FLER SPäNNANDE JULRECEPT HITTAR DU På DANSUKKER.SE 

Hårda karameller ca 60 st
                                                                                                                                          

3/4 dl Dansukker Florsocker
3 dl Dansukker Strösocker
1 1/2 dl vatten
1 dl Dansukker Glykossirap
1 krm pepparmintsolja eller annan 
smaksättning
färg

Sikta florsocker på en plåt. Olja ett bakplåts-
papper eller godisformar lätt med olja.
Rör ihop socker, vatten och glykossirap i en 
tjockbottnad kastrull. Koka upp på medelhög 
värme och koka till en temperatur på 152° eller 
droppa lite av smeten i ett glas med kallt vatten 
och känn om konsistensen är den rätta. Ta kas-
trullen från värmen och rör i smaksättning och 
färg. Klicka upp smeten på papperet eller häll 
i formarna. Du kan även göra stora klickar av 
smeten och trycka fast en halv grillpinne i trä så 
får du klubbor istället. Vänd bitarna i florsockret 
innan de läggs i en burk med tätslutande lock.

Mördegsformar med kola ca 25 st
                                                                                                                                          

100 g smör eller margarin
2 msk Dansukker Florsocker
2 msk Dansukker Glykossirap
1 msk Dansukker Vaniljsocker Fairtrade
1 äggula
3 dl vetemjöl

Fyllning:
2 dl vispgrädde
50 g smör 
3 dl Dansukker Strösocker
2 msk Dansukker Glykossirap

Garnering:
1 dl Dansukker Florsocker

Arbeta samman ingredienserna till degen. 
Lägg i en plastpåse och låt vila i kylskåp 
i minst 1 timme. Tryck ut degen i formar. 
Nagga. Grädda mitt i ugnen i 200˚ i 6-8 
minuter. Låt svalna innan de tas ur formarna. 
Blanda samtliga ingredienser till kolan i en 
tjockbottnad kastrull och koka tills massan 

håller 120˚ eller gör ett kulprov. Fyll kolan i 
formarna. Dofta lite florsocker över kakorna 
vid serveringen eller blanda florsockret med 
lite vatten och bre glasyr över kolan.

Snöbollar ca 30 st 
                                                                                                                                          
200 g rumsvarmt smör eller margarin
3 dl Dansukker Florsocker
5½ dl havregryn
1½ dl marsanpulver, kallrörd 
2-4 msk kallt vatten 
200 g vit choklad 
kokosflingor
Rör samman matfett och florsocker. Tillsätt 
havregrynen, marsanpulvret och det kalla 
vattnet. Rulla bollar som ställs i frysen. Smält 
chokladen över vattenbad. Doppa bollarna i 
den smälta chokladen och därefter i kokos-
flingor. Förvaras kallt.

Dubbla strass ca 30 st 
                                                                                                                                          

175 g smör eller margarin
1 1/2 dl Dansukker Florsocker 
1 ägg 
1 ekologisk apelsin, finrivet skal 
2 msk grädde 
4 1/4 dl vetemjöl 

Fyllning: 
1 ask nötmassa 

Garnering: 
Dansukker Florsocker 

Rör matfett och florsocker mjukt. Rör i ägget. 
Tillsätt det rivna apelsinskalet och grädden. 
Arbeta in vetemjölet. Lägg degen i en sprit-
spåse och tryck ut 60 stycken “rosor” med 
hjälp av en tyll. Låt vila i kylskåp i 30 minuter. 
Ställ “rosorna” på plåt med bakplåtspap-
per och grädda mitt i ugnen i knappt 175° i 
cirka 10 minuter. Låt svalna på galler. Lägg 
samman kakorna två och två med nötmassa 
emellan. Dofta lite florsocker över kakorna 
precis innan serveringen. 

MöRdEgsfORMAR MEd kOlA

dubblA stRAss

recepten  

finns även på  

MatHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

dags för julbak 

HÅRdA kARAMEllER

recept

Snart står julen för dörren och äntligen är det dags att börja med 
ett av familjehögtidens största och roligaste bestyr – julbaket. 

snöbOllAR

Dansukkers 
Glykossirap
är ett nytt 
tillskott på 
sockerhyllan.

NYHET

http://www.mathem.se/recept/harda-karameller
http://www.mathem.se/recept/mordegsformar-med-kola 
http://www.mathem.se/recept/snobollar 
http://www.mathem.se/recept/dubbla-strass 


Deutz Blanc de Blancs
Art nr 90161
599 kronor

Cuvée William Deutz
Art nr 7492
995 kronor

Cuvée William Deutz Rosé
Art nr 96528-01
1396 kronor

Amour de Deutz
2002
Art nr 90284
1595 kronor

Ny årgång,
lanseras den 
14 februari

Alkoholhalt 12%

Deutz Brut Rosé
Endast restaurang

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

Deutz Brut Vintage
Endast restaurang

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

Nu även i 
halvflaska

Deutz Brut Rosé 
Vintage 2006
Art nr 90282
499 kr

Lanseras den 
14 februari

Alkohol är beroendeframkallande.

våra nyheter på systembolaget

www.swedishbrand.se
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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.

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

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!

Det är inte alla viner som klarar 
lagring. Det är ännu färre som 
mår bra av år i vinkällaren. 
Chateau Gratien är ett prisvärt 
vin som utvecklas och mognar 
med tiden. Vill du korka upp en 
dammig flaska något decenium 
framåt? Då är det dags att 
planera nu. God jul!

Chateau Gratien 2009
Nr 2236
13 % vol.
Pris 89:–

Henkell & Co 08-120 904 07 www.henkell.com

Bäst efte
r: 2023

Chateau
Gratien

”Fynd!” SvD – 5 nov, 2011

”Perfekt
samlarobjekt”
DN – 24 sept, 2011

Hälften av alla
som drunknar har
alkohol i blodet.

http://www.mathem.se/matkassar/frukost-renee-voltaire-bra-nyttig 
http://www.mathem.se/matkassar 
http://www.mathem.se/recept/recepttips 


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, 
kycklinggryta 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

Så ska det smaka!
lussekatter
Ingredienser 
75 g margarin
2 dl mjölk
50 g jäst
1 dl kesella
1 dl socker
1 ägg
0,5 g saffran
1 krm salt 
500 g Ljust basmjöl
Till garnering: russin
Till pensling: ägg

Julen är en mysig tid med mycket tid i köket. Goda dofter som sprider sig 
och pyssel som passar hela familjen. Att baka tycker dom flesta barn om 
och MixWell gör det möjligt även för små bakfingrar att lyckas med att baka 
goda lussekatter. Allra lättast är det förstås att använda MixWells färdiga 
Kaffebrödsmix för att baka men här ovan kommer ett recept för den som vill 
blanda ihop degen själv. I båda fallen blir det härligt goda lussekatter.Tel 021-350960 • Fax 021-301262

Saltängsvägen 34, 721 32 Västerås 
www.mixwell.com

Gör så här:
Smält fettet, häll på mjölken och låt det bli ljummet, ca 37°. Rör ut jästen i degspadet. 
Tillsätt kesella, socker, ägg, saffran (rör gärna ut saffranet i lite socker) och salt. Arbeta 
in basmjölet, spara ca 1,5 dl till utbakningen. Låt degen jäsa övertäckt ca 30 min.  
Arbeta ihop degen, dela den i 20 bitar och baka ut till lussekatter. Garnera med russin. 
Jäs övertäckt på plåt ca 30 min. Pensla med uppvispat ägg. Grädda i 250° ca 5 min.

Du hittar MixWells mixer hos ICA, COOP och City Gross

http://www.mathem.se/matkassar/monikas-matkasse 
http://www.mathem.se/matkassar/monikas-matkasse 
http://www.mathem.se/matkassar/mathems-matkasse-barn-familj 
http://www.mathem.se/recept/lussekatter
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o ENIGHET oM VAD KVäLLENS 
middag skulle bestå av. receptjakt. 
två små dagisbarn som inte roas av att 

släpas omkring i affären på väg hem. 
När 34-åriga Joanna gripenberg från Stocksund 

beskriver hur hon och maken carls vardagskvällar 
brukade se ut återkommer hon till en sak: det var 
inte effektivt.

– Vi har alltid varit noga med vad vi äter, men höll 
oss ofta till barnsäkra kort som pasta. till slut fick 
jag och carl nog. Vi ville äta vad vi tycker är gott.

För att råda bot på problemen föddes tanken på 
att testa en matkasse. Men möjligheten att kunna 
äta goda, varierade rätter utan att ägna timmar åt 

middagsplanering var inte det enda som lockade. 
Både Joanna och carl jobbar väldigt mycket och 
Joanna beskriver sig som en person ”med hundra 
järn i elden”. 
–Jag sitter aldrig stilla och rullar tummarna. 
Jag arbetar heltid på ett företag som förval-
tar fonder. Därutöver driver carl och jag en 
webbutik som säljer hantverk, bland annat 
textilarbeten som jag själv gör. Vi föreställde 
oss att en matkasse skulle ge oss möjlighet att 
ägna vardagen åt annat än dagishämtningar och 
funderingar kring matlagning.   

efter att ha rådfrågat vänner och lusläst på nätet 
blev det kokboksförfattaren och matkreatören 

     “vi sparar oceaner 
av tid!”  /Joanna gripenberg, 34 år

Stressad middagshandling med trötta dagisbarn är numera ett minne blott. Familjen  
Gripenberg har fått en godare, lugnare och trevligare vardag – tack vare MatHem.

Monika Ahlberg som avgjorde familjens val. 
Monikas mat och bakverk har alltid varit populära i 
Joannas hushåll och när det gällde att sovra i mat-
kasseutbudet blev hennes inblandning i Mathem 
det slutgiltiga dragplåstret. Från början använde de 
bara Monikas matkasse, men la efter en tid till fru-
kostmat eftersom det är just frukost och middag 
som de äter hemma. De positiva förändringarna 
i familjelivet har inte låtit vänta på sig och Joanna 
talar sig gärna varm om dem. Med varierad mid-
dagsmat liksom mjölk, fil, bröd och smör levererat 
till dörren behöver varken hon eller carl numera gå 
via affären på vägen hem från jobbet. De slipper 
också att lämna sina kontor på lunchen. 
– Middagsmaten går inte alltid åt vilket innebär 
att åtminstone en av oss får med sig en lunchlåda 
till jobbet, förklarar Joanna. Vi sparar inte bara 
pengar, vi sparar oceaner av tid.

e FTER ATT HA VARIT KUNDER I SEx 
månader menar Joanna att familjen 
inte kan tänka sig en annan matkasse. 

Servicen har varit över förväntan och maten och 
rätterna är precis i enlighet med vad hon själv 
tycker om att äta. att kunna lägga till varor som de 
behöver är ett enormt plus, liksom att slippa ägna 
energi åt ständiga funderingar kring vad de är 
sugna på och vad som i så fall behöver inhandlas. 

– hur jag använder min tid på bästa vis har alltid 
varit centralt för mig, och nu kan vi använda så 
 mycket mer av vår fritid till vad vi vill. Jag hinner 
vara en bättre förälder, partner, vän och medmän-
niska. carl, som kommer hem först, börjar laga 
maten direkt eftersom allt finns hemma. Nu blir 
middagen färdig i tid och barnen hinner inte bli 
övertrötta. allt är godare, lugnare och trevligare nu!
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Montoni Dream
Modernt fristående badkar i akrylplast. 
Håller värmen länge och är lätt att rengöra.

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

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

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

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

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

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

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

Mer än 30 års erfarenhet av Bad & VVS

Allt för ditt badrum. Alltid fraktfritt.
Besök www.hemvaruhuset.se eller ring 0200-22 50 51. Hos oss handlar 
du alltid fraktfritt och betalar tryggt och enkelt mot faktura, med kort eller 
12 månaders räntefri delbetalning. Vi är en certifierad Trygg e-handlare.

http://www.mathem.se/matkassar
http://www.mathem.se/recept/recepttips
http://www.mathem.se/matkassar/monikas-matkasse


– så får du Tänndalen och 
Funäsdalsberget på köpet

funasfjallen.se | 0684-155 80
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EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Färsk Fisk • Skaldjur • Färdiga Rätter • Catering

Månd - fred 10 - 19 • lörd 10 - 16 • Hersbyvägen 40 (vid gymnasiet)  •  765 23 00  •  www.firren.nu

  HÖRRNI  HÖRRNI  HÖRRNI  HÖRRNI  HÖRRNI

 GRABBAR, VAD GRABBAR, VAD GRABBAR, VAD GRABBAR, VAD GRABBAR, VAD

ÄR DET FÖRSTA NIÄR DET FÖRSTA NIÄR DET FÖRSTA NIÄR DET FÖRSTA NIÄR DET FÖRSTA NI

TÄNKER PÅ NÄRTÄNKER PÅ NÄRTÄNKER PÅ NÄRTÄNKER PÅ NÄRTÄNKER PÅ NÄR

MAN PRATAR OMMAN PRATAR OMMAN PRATAR OMMAN PRATAR OMMAN PRATAR OM

SEX???SEX???SEX???SEX???SEX???

                       JOJO, NU   JOJO, NU
   JOJO, NU   JOJO, NU   JOJO, NU

   PÅ LÖRDAG FYLLER   PÅ LÖRDAG FYLLER
   PÅ LÖRDAG FYLLER   PÅ LÖRDAG FYLLER   PÅ LÖRDAG FYLLER

FIRREN SEX ÅR OCH HELAFIRREN SEX ÅR OCH HELA
FIRREN SEX ÅR OCH HELAFIRREN SEX ÅR OCH HELAFIRREN SEX ÅR OCH HELA

 NÄSTA VECKA KOMMER VI NÄSTA VECKA KOMMER VI
 NÄSTA VECKA KOMMER VI NÄSTA VECKA KOMMER VI NÄSTA VECKA KOMMER VI

 ATT FIRA MED MASSOR AV ATT FIRA MED MASSOR AV
 ATT FIRA MED MASSOR AV ATT FIRA MED MASSOR AV ATT FIRA MED MASSOR AV

    KALASERBJUDANDEN I    KALASERBJUDANDEN I
    KALASERBJUDANDEN I    KALASERBJUDANDEN I    KALASERBJUDANDEN I

      BUTIKEN VARJE DAG...      BUTIKEN VARJE DAG...
      BUTIKEN VARJE DAG...      BUTIKEN VARJE DAG...      BUTIKEN VARJE DAG...

   VARMT VÄLKOMNA!   VARMT VÄLKOMNA!
   VARMT VÄLKOMNA!   VARMT VÄLKOMNA!   VARMT VÄLKOMNA!
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                                        NU ÄR DETNU ÄR DETNU ÄR DETNU ÄR DETNU ÄR DET

                              HÖG TID ATTHÖG TID ATTHÖG TID ATTHÖG TID ATTHÖG TID ATT

 PLANERA JULMATEN PLANERA JULMATEN PLANERA JULMATEN PLANERA JULMATEN PLANERA JULMATEN

     OCH OCH OCH OCH OCH ATT ATT ATT ATT ATT BESTÄLLABESTÄLLABESTÄLLABESTÄLLABESTÄLLA

          VÅRVÅRVÅRVÅRVÅR     NYÅRSMENY!NYÅRSMENY!NYÅRSMENY!NYÅRSMENY!NYÅRSMENY!

     KOM INKOM INKOM INKOM INKOM IN     SÅ HJÄLPERSÅ HJÄLPERSÅ HJÄLPERSÅ HJÄLPERSÅ HJÄLPER

     VI DIGVI DIGVI DIGVI DIGVI DIG ATT SPARA ATT SPARA ATT SPARA ATT SPARA ATT SPARA

  BÅDE MÖDA OCH  BÅDE MÖDA OCH  BÅDE MÖDA OCH  BÅDE MÖDA OCH  BÅDE MÖDA OCH

  BESVÄR!  BESVÄR!  BESVÄR!  BESVÄR!  BESVÄR!
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nyåkers
www.nyakers.com

Julstämning
från Nyåkers

TESTV
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R
EN

Vi är ett av Sveriges äldsta pepparkaksbagerier. Idag bakar vi många typer av kakor 
och exporterar dem till många länder. Men vi är fortfarande ett familjeföretag och 
värnar vår tradition. Därför bakas våra kakor hemma i Nyåker i Västerbotten.
Vi tycker det blir bäst så. År från år visar stora konsumenttester att vi verkar ha rätt.



016 - 42 84 00

Glittrande nyår En glittrande nyårsfest 
i slottets vackra salar.

Praliner & välkomstvin
Afternoon tea 

Fyrarätters nyårssupé
Vinpaket & kaffe

Champagne vid midnatt
Nyårstal

Glittrande fyrverkeri
Dans till levande musik

Vickning
Logi & brunch

från 2590 kr/pers

www.sundbyholms-slott.se

Välkommen till en ny 
”mordsäsong” med de 

två mordpjäserna 
”Testamentet” och 

”Hovslagarens Dotter”. 
Utförs av professionella 

skådespelare till 
en trerätters middag.

Lör. 18/2, 31/3, 21/4
Stort afternoon tea
Trerätters middag
Logi i dubbelrum

Frukost
1845 kr/pers

Fre. 10/2, 16/3, 30/3, 
13/4

Välkomstfi ka
Trerätters middag
Logi i dubbelrum

Frukost
1545 kr/pers

Slottsweekend Upplev en vacker 
slottsmiljö året runt.

Stort afternoon tea 
Fyrarätters middag
Logi och Frukost

1695 kr/pers 
(paket i dubbelrum)

1895 kr/pers 
(paket i juniorsvit)

2445 kr/pers 
(paket i lyxsvit)

Champagne, frukt och 
konfekt ingår i lyxsviten.

Fyrstjärnigt hotell (97 hotellrum, 160 bäddar), 
festlokaler på slottet (för 10-250 gäster), 

70 minuter från Stockholm.

KONFERENS, WEEKEND, FEST & BRÖLLOP

Mord på slottet

 Nya möbler till 

barnrummet?

10%

på hela beställnings-

sortimentet från 

Suwem och Pinolino.

Gäller t.o.m 20 Dec.

10%
på påslakan, 

täcken o 
kuddar 

i butiken
Gäller t.o.m Gäller t.o.m 

20 Dec.

BARNVAGNAR! 10 märken 40 modellerTT.ex. Knorr Baby Alu Fly Swing med handbroms, vänd-bart handtag och liggdel:
4695:-TESTVINNARE!

 

Concorde 
Transformer T,

15-36 kg
2495:-

Öppettider
Må - Fr 1000 - 1800
Lö        1000 - 1600

Sagavägen 8,181 42 Lidingö - Tel: 08-765 2800 - info@barabus.se - www.barabus.se

Barnvagnar
Babysitters
Babyvakter
Babygym
Bärselar
Amnings-
produkterprodukter

Möbler
Leksaker

mm.

Din babybutik på Lidingö
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Håkan Larsson i 
Lidingö Tidning, 2011-07
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sista tuggan

Hej Marie, vad händer just nu?
– Jag har tusen bollar i luften, 

vet knappt var jag ska börja. Men 
just nu ligger mitt fokus på att 
förbereda mig inför min julturné. 
den som läser din blogg märk-
er snart att du är matintres-
serad. Emellanåt bjuder du till 
och med på recept. när började 
detta intresse?

– Mitt matintresse kommer 
absolut från mamma. Hon 
har alltid varit väldigt road av 
mat och engagerat oss andra i 
köket. Förut reste jag mycket 
och åt jämt på restaurang, men 
det tröttnar man på i längden. 
Jag tycker det är mycket lyxig-
are att äta hemma. 
Hur ofta lagar du middag en 
helt vanlig vecka?

– Jag har inga vanliga veckor, 
tyvärr. Men skulle det vara så 
att jag är hemma en hel vecka 
lagar jag absolut middag fem av 
sju dagar. Det är så rogivande 
och trevligt. Mitt nya bästa mål 
är frukosten. När jag var liten 
blev jag kallad ”mustuggaren” 
hemma för jag hade så svårt att 
äta frukost och det tog så galet 
lång tid för mig. Men nu är det 
dagens höjdpunkt. 
vilka rätter är du mest känd för 
i bekantskapskretsen?

– Något jag alltid får mycket 
beröm för är min goda potatis-
gratäng! Jag älskar rätter med 
mycket grädde. Min egen favori-

trätt som jag 
är mest 

stolt 

över är nog kycklinglårfilé som 
jag lindar in i parmaskinka. 
Det krävs att man kryddar den 
rikligt med vitlök, oregano och 
balsamico. Och så får man inte 
snåla med grädden. Därefter 
åker den in i ugnen. Jag lovar att 
det blir succé! 
din bästa tjejmiddagsrätt?

– Då vill jag bjuda på något 
fräscht. Gärna Asien-inspire-
rat. Till förrätt slänger jag ihop 
en god ceviche med lax, chili-
mango, koriander och mycket 
vitlök. Man kan inte räkna 
med att lämna mitt hem utan 
att lukta vitlök, jag använder 

det i nästan allt. Till varmrätt 
fortsätter jag det asiatiska 
temat och gör en kycklingcurry 
med riktigt bra drag i. Slutligen 
tar jag till mitt trumfkort och 
toppar med en frusen Mascar-
pone-cheescake!
bästa romantiska middagen?

– Jag tycker det är härligt att 
gå ut på något litet ställe som är 
okänt för båda. Jag gillar smått 
otippade ställen. Det gör det 
hela mer spännande. Men det 
krävs att det är en mysig lokal 
och inte för mycket folk. 
bästa maten-måste-stå-på-bor-
det-inom-10-minuter-rätten?

– Lax med saffransris och 
citronsås. Enkelt och gott!  
Men jag måste nog erkänna att 
tillagningstiden på tio minuter 
kanske inte riktigt räcker. Jag 
får väl bjuda på en drink medan 
du väntar. 
det verkar även pågå en hel del 
bakning i ditt kök. bor det en 
liten bagare i dig?

– Egentligen borde jag inte 
stjäla uppmärksamhet från min 
syster här. Hon är bakproffset 
i vår familj. Men jag älskar 
mat- och bakprogram och jag 
har upptäckt att det är väldigt 
avkopplande att baka. Så jag 
tror att jag sakta men säkert 
börjar komma ikapp henne. 
dina tre viktigaste köksprylar?

– Mina Globalknivar, en 
riktigt bra stekpanna och min 
Kitchen Aid. 
vad finns alltid i ditt kylskåp?

– Soyayoghurt med blåbärss-
mak, avokado, vitlök, kräft-
stjärtar som jag alltid har på 
frukostmackan och mjölk. Mitt 
kylskåp är rätt välfyllt när det 
kommer till basvaror, och min 
frys likaså. Man vet ju aldrig 
när man får oväntat besök. 
Tomma, gapande kylskåp är det 
värsta jag vet. 
när storhandlade du senast?

– Jag passar alltid på att 
storhandla när jag är med mina 
föräldrar. För två veckor sedan 
gjorde vi en rejäl shoppingtur 
tillsammans. Det känns lika 
härligt varje gång. 
Har du någon favorit- 
restaurang?

– Har du inte varit på Le 
Bilboquet i New York måste du 
åka dit. Skulle jag bara få välja 
tre rätter för resten av livet 
skulle deras Cajun Chicken 
med pommes frites vara en  
av dem.

Programledaren och artisten om vikten av  
grädde, kräftstjärtar till frukost och varför hon  

kallas “mustuggaren”. Text: Lovisa de Geer

marie  
serneholt

Soyayoghurt, 
avokado, vitlök 
och kräftstjärtar 
finns alltid i Marie 
Serneholts kyl.

http://www.mathem.se/matkassar/frukost-renee-voltaire-bra-nyttig
http://www.mathem.se/varor/prosciutto
http://www.mathem.se


EVERY YEAR IS 
A GOOD YEAR.

DrostDy-Hof Cape reD BIB

”FYND!”

Dina Viner/Per Bill, 29 juli 2011

DrostDy-Hof CHarD/VIognIer BIB

”Bästa Köp!”

Allt om Vin/B-G Kronstam, 29 juli 2011

KLASSIKER SOM BESTÅR – ÅR EFTER ÅR

DrostDy-Hof CHenIn BlanC BIB

”...klart bästa chenin blanc-boxen.”

DI/Anders Röttorp, 2 september 2011

Bibendum aB   08-598 111 00   bibendum.seDrostdy-Hof shiraz pinotage 
13,5%, art.nr 2002, (3L) Pris: 199 kr

Drostdy-Hof Chardonnay Viognier  
13,0%, art.nr 15558, (3L) Pris: 194 kr

Drostdy-Hof Cape red  
13,5%, art.nr 12038, (3L) Pris: 189 kr

Drostdy-Hof Chenin Blanc steen 
12,0%, art.nr 2069, (3L) Pris: 169 kr

Nu i ny 

design!

Hälften av alla som drunknar 
har alkohol i blodet.


