
Sveriges bästa 
matbutik på

nätet!

Kött med 
höga krav
Myrö Gårds ekologiska 
och hängmörade kött 
finns nu på MatHem.se.

Vårens 
härligaste buffé
Lätt att laga, lätt att 
umgås. Tasteline bjuder 
på drömgoda festrecept.
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Kom i form med nyttiga njutningar

Så åt sig Laila Bagge 
till drömkroppen

JUST NU-ERBJUDANDEKöp leveranskort för 1:-Ger fria hemleveranser
under tre månader!
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bearnaise provenÇalekärleksfulla hälsningar frÅn provence,

krYDDaD MeD färsk viTlÖk och persilja. 
av Erik Lallerstedt

Je t’aime.
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www.anthonberg.se

100 g Premium = 100 % Fairtrade

I en butik nära dig!                    

 CHOKLADKAKOR 100 G

Njut av underbar choklad 
med gott samvete! 
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 Citera oss gärna, bara källan anges.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Det har hunnit bli sen 
kväll när jag går in på 
MatHem.se för att 
lägga veckans order. 
Kikar runt lite bland 
våra produkter och 

hamnar plötsligt framför en bild på en 
– svart vitlök (kallas Black Garlic)!? 
Läser om den och får veta att det är 
en fermenterad, ett år gammal vitlök 
som med fördel kan användas som 
smakförstärkare. Fascinerande! En 
årgångsvitlök, helt enkelt. I tanken 
förknippar jag den med andra lagrade 
produkter som stiger i pris med ålder, 
som balsamico och vin, häftigt. Jag lägger den i varukorgen.  

Samtidigt slås jag av vilket häftigt företag MatHem har blivit! Vi har 
underbara medarbetare som tar egna initiativ och har sett till att vi numera 
omsätter över en miljon kronor om dagen. Vårt växande utbud styrs till stor 
del av våra kunders önskemål. Och jag medger, ibland går det så fort att jag 
inte alltid hänger med. Inspirerad av vitlöksfyndet letar jag mig vidare för att 
se vilka andra oväntade produkter som finns i vårt utbud. Jag hittar Ägg Timer 
Rock, en äggklocka som spelar olika melodier för lös-, medium- och hårdkokt. 
Snacka om en äggsakt hjälpreda, som göteborgaren skulle ha sagt. Vad mer? 
Jag hittar Fire Wire, ett böjbart grillspett som förenklar marineringen. 
Undrar om det blir en storsäljare? Samma tanke slår mig när jag hittar 
brödpåsen Fresh Bag vars bomull och perforerade plast bevarar brödet 
fräscht extra länge. Senare berättar en bekant att han köpt brödpåsarna och 
att han är mycket nöjd med dem. Härligt!

Ett par dagar senare får jag hem mina varor och ja, jag kan meddela att 
den fermenterade vitlöken var grymt god. Prova den gärna, liksom alla våra 
andra matvaror och hjälpredor (varav några du kanske inte ens visste att du 
behövde!). Missa inte vårt nya te, Theodor. Jag kommer att ha svårt att dricka 
något annat efter att ha provat det, trots det höga priset, men det är värt varje 
krona (Drycker kan ju vara dyra!).

Inför vårens stundande bufféfester bjuder vi i detta nummer av MatHems 
magasin på en extra stor bufféspecial, med exklusiva recept av Tasteline. 
Vi har också träffat Laila Bagge som berättar hur hon kom i form efter 
sin graviditet. Dessutom passar vi förstås på att berätta om nyheter i vårt 
sortiment och annat som underlättar för dig som kund. Visste du till exempel 
att du numera kan abonnera på de varor du alltid handlar? (ungefär 60-70% 
av det vi lägger i våra matkorgar återkommer vecka efter vecka). Och nu har vi 
även öppet på söndagar!   

Till sist vill vi tacka för att ni är vår bästa marknadsföringskanal, nio av tio 
kunder rekommenderar sina vänner att handla hos oss.

Trevlig läsning!

Tomas & Karolin Kull

Svart vitlök?

7www.mathem.se
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GOD FISK ÄR EN BARNLEK.

Tillsätt bara

TORSK!
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Munsbitar
 11  PeruAnskt i 

hökArängen 
I Stockholms södra förorter 
hittade vi nästa stora mattrend: 
peruansk ceviche.

 20  kött Med högA krAv 
På Johan och Nina Kallings 
gård Myrö utanför Örebro går 
korna ute året om.

 23 oköttslig PizzA 
Amanda och Eveline från 
bloggen Våra Oköttsliga Lustar 
bjuder på vego-pizza.

 25 MiAs Mix 
Tasteline-redaktören Mia 
Troberg Elonq tipsar om det 
extra goda i livet.

Reportage
 26  lAilAs nyA liv 

Laila Bagge Wahlgren om 
hur hon hittade formtoppen 
efter graviditeten. 

 48  vårens Bufféviner 
Våra nya dryckesskribenter 
tipsar om vinerna som 
förhöjer buffén.

56  itAlien vs. frAnkrike 
Vilket land har den bästa 
maten? Vi sammanförde två 
kockar för årets matduell.

 58  sistA tuggAn 
Eric Gadd om turnémat, 
kinesiska perioder och den 
livslånga mjöl-fobin.

Recept
 30  lAilAs läCkrAste 

Njut och kom i form med fyra 
sunda favoriter av Lailas make 
Niclas Wahlgren.

36  jAMies snABBisAr 
Jamie Olivers lyxiga snabb-
middagar tar inte mer än 15 
minuter att laga.

 41  BufféPreMiär 
Lätt att laga, lätt att umgås. 
Duka upp och bjud in till 
vårens godaste buffé.

52  MiddAg Med åsA 
Årstider och närodlat står i 
fokus när matskribenten Åsa 
Swanberg lagar middag.
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Sveriges mest köpta bearnaissås, orginalet nu i ny förpackning!
www.lohmanders.se

No. 1
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Peruanskt i Hökarängen

Fullbokat när du handlar? 

Det höjdes många ögonbryn när Franjo Pravdic öppnade 
en cevicheria i Hökarängen. Idag hyllas hans mat och det 
peruanska köket spås bli nästa stora trend. 
TExT & FOTO: Linnea Swärd

Skapa ett abonnemang och få exakt den leveranstid du vill!

Franjo Pravdic är bestämd. Han driver inte någon 
restaurang, utan en cevicheria. Med en meny 
dedikerad den peruanska nationalrätten ceviche; 
rå fisk som marinerats i citrus- och chililag. 
Cevicherians namn Aji y Ajo, peppar och vitlök, 
skvallrar om den smakexplosion gästerna får.

– Det peruanska köket anses vara ett av 
världens bästa och nu börjar svenskarna 
äntligen upptäcka det. Om några år kommer 
ceviche vara lika vanligt som thaimat, 
fastslår Franjo där han står bakom disken 
bland purfärska råvaror och hemliga 
kryddblandningar.

Kärleken till fisk och skaldjur har Franjo med 
sig från uppväxten i den peruanska hamnstaden 
Chimbote. Som tonåring ansvarade han för 
maten på ett strandhotell, och efter att ha bott 
en tid i Jugoslavien hamnade han i Sverige, där 
han fick jobb som diskare.

– En kock upptäckte att jag kunde laga mat 
och skrev ett rekommendationsbrev till en 
kurs så att jag kunde få diplom, för sådant var 
tydligen väldigt viktigt i Sverige, säger han.

Franjo fick jobb och blev snart köksmästare. 
Men livet som anställd i restaurangbranschen 
var slitigt, så Franjo fick nog. I stället bestämde 
han sig för att öppna en egen cevicheria. Han 

lovade sin fru att ge det max ett år. Fungerade 
det inte skulle han gå tillbaka till livet som 
anställd. Men det behövdes inte.

– En dag fick jag ett samtal från White 
Guide, som sa att Aji y Ajo stod med på deras 
lista. Jag trodde de skämtade! Rätt som det var 
satt vi som nominerade på Restauranggalan 
bland alla stjärnkockar. Så ropades vi upp som 
Årets smaksättare. Jag grät som en femåring.

Framgångarna till trots, att flytta sin 
cevicheria till innerstan intresserar inte Franjo.

– Aji y Ajo kommer aldrig att flytta från 
Hökarängen. Maten ska vara perfekt och här 
ska man känna sig hemma. Det blir svårt om 
kundtrycket är för högt. I förorten hinner jag 
snacka med kunderna och slipper jobba sju 
dagar i veckan.

Menyn är kort, och varierar från dag till dag. 
Franjo får ofta improvisera med råvarorna 
eftersom peruansk mat i Sverige ännu ligger 
i sin linda. Något som kommer ändras, enligt 
många trendrapporter.

– Ceviche passar svenska smaklökar 
perfekt eftersom alla här är vana vid både sill 
och sushi. Kalla det peruansk sushi om du 
vill, men ceviche är mer hälsomat och fräscht, 
avslutar Franjo.

MatHem har haft en extrem tillväxt den 

senaste tiden. Det har gjort att man inte 

alltid kunnat få exakt den leveranstid man 

önskat, vilket vi beklagar. Men det finns 

en lösning på detta: När du checkat ut, 

skapa ett abonnemang under inköpslistor 

med de varor som du brukar handla varje 

gång, och välj den dag och tid du önskar. 

Abonnemanget genereras en vecka innan 

och du kan lägga till och ändra varor (eller 

ta bort hela ordern, förutom matkassar) 

ända fram till midnatt dagen innan.

Ceviche består av rå fisk som 
marinerats i citrus- och chililag.

Franjo Pravdic kommer aldrig 
att lämna Hökarängen.

mathems tillväxt månad för månad 2009 - 2013.
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Många har hittat till oss och upptäckt det nya sättet att lösa vardagspusslet 
som veckohandlingen ofta innebär. Men för dig som ännu inte har upptäckt 
hur du kan spara både tid och pengar, slippa stressa och bära tungt och 
dessutom få både större utbud och möjligheten att handla via dator, mobil, 
och surfplatta var och när du vill, tänkte vi berätta lite mer.

Låt oss presentera det nya sättet att handla mat!

3 sätt att handla på MatHem:

Inköpslistor: Skapa en stående inköpslista att utgå ifrån varje gång du börjar handla. 

Abonnemang: Lägg till ett abonnemang på en varukorg som levereras regelbundet efter dina behov.

En redan lagd order: Handlar du ofta samma basvaror? Du kan utgå från en tidigare lagd order och 
göra ändringar för att snabbt skapa en ny order.

1. Välj bland 10 000 varor

2. Handla efter färdiga recept

Psst! Du kan handla snabbare så här:

Välj bland tusentals 
färdiga recept och få alla 
ingredienser i din varukorg 
med ett enda knapptryck. 
Enkelt och snabbt!

1. Handla via din dator på www.mathem.se. 3. Ring in din order på 
tel: 08-544 996 00.

3. Köp hem en färdig matkasse
Välj mellan Tastelines 3- eller 
5-dagarskasse, med ekologiska 
alternativ. Komplettera med annat 
du behöver under veckan, som 
frukost, frukt och hygienartiklar.

Oavsett om du vill handla vardagsmat, delikatesser eller hushållsartiklar har vi större utbud än de flesta butiker.

Vi kör hem din mat i 
kylbilar, den dag och 
tidpunkt som passar 

dig bäst!

Handla på MatHem.se, via vår app MatHem eller ring oss:

2. Handla via mobil eller surfplatta.

MatHem.se - din matbutik på nätet

12 WWW.MATHEM.SE
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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?3 kunder, 

        frågor

Kimberly 
Sutton

Ulrika
Roth

Frida 
Birgersdotter

1 Jag letade efter 
en matleveran-

tör som inte enbart 
erbjuder färdiga matkassar. Jag hittade 
ett par olika företag och tyckte att 
MatHem verkade mest seriöst med sitt 
stora utbud. Jag är supernöjd, MatHem 
har överträffat alla mina förväntningar.

2 Mina kassar innehåller det mesta. Allt 
från mjölk och andra tunga varor till 

schampo, tvättmedel och mycket annat. 
Har ännu inte hittat något jag behöver som 
inte finns på MatHem.

3 Tiden jag sparar spenderar jag med 
min familj, bakar och lagar godare 

mat i stället för snabbmatsvarianter.

1 Tack vare Mathem 
kan jag handla när  

jag vill, till exempel på 
kvällen efter att jag lagt barnen, framför tv:n 
eller i köket. Jag sparar massor av tid. Men 
framförallt blir handlingen mer glädjefull än 
när jag måste ägna en lördag förmidag åt 
det. Då gör jag hellre andra saker..

2 Jag köper faktiskt allt. Veckomenyer, 
frukt, grönt, mjölk, kött, fisk, glass, 

dricka, toapper, tvättmedel, kattmat… 
Senast jag handlade åkte till och med en 
bukett vackra tulpaner med.

3 Tiden jag sparar ägnar jag åt roliga sa-
ker – tränar, träffar vänner, umgås med 

familjen och njuter av att ha ett projekt 
mindre att göra i veckan.

1 Jag handlar på 
MatHem eftersom 

jag tycker att råvarorna 
är fräscha, utbudet stort och det finns 
många goda kassar att välja mellan. Det 
är också enkelt att handla via hemsidan.

2 De senaste gångerna har jag beställt 
schlagerkassen med en massa god-

saker som taco, glass, chips och godis. 
Samtidigt har jag även beställt andra 
varor som ost, mjölk, ägg och fil. Jag har 
också testat Tastelines 3-dagarskasse 
med lite nyttigare innehåll som fisk, 
potatis, kyckling och fläskkotletter.

3 Tiden som blir över använder jag till 
att leka med min son Elliot som nyss 

fyllde två år. Det finns även tid för en 
massage eller manikyr emellanåt.
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Ekologiskt från Urtekram 
Företaget Urtekrams ekologiska produkter är alltid 
mycket prisvärda. Det kan vi tacka deras nära 
och långsiktiga samarbeten med producenter för. 
Urtekrams målsättning är kort och gott: ”eko till alla”!

Grilla med 
Texas Longhorn
Med inspiration av den amerikanska 
södern kretsar Texas Longhorns 
matkoncept kring rejäla köttbitar 
och smakrika såser. Perfekt att 
beställa inför grillsäsongen och få 
dem levererade hem till dörren!

Anklever 299 kr
Lyx när den är som läckrast – Larnaudies 

exklusiva Prestige-serie med hel anklever. 
Missa framförallt inte nyheten Champagne 

Rosé där anklevern tillagats med rosa 
champagne för en frisk och spännande smak.

Alkoholfritt bubbel 109 kr
Ett friskt och alkoholfritt mousserande vin från Domaine 
d’Estoublon. Gjort på muskat d’Alexandrie-druvor och helt 
utan tillsatt socker. Rosévinet är lätt rosa och med smak av 
syrliga röda bär. Stora bubblor och svalkande.

Black garlic 39.95 kr
Black Garlic är en fermenterad vitlök med en fyllig 
och söt arom. Den helt unika smaken förhöjer och 
ger en ny dimension till matlagningen.

Nyheter 
på MatHem!

Läckert och vardagslyxigt

På MatHem utökar vi ständigt vårt sortiment med nya, 
spännande produkter. Nu kan du hitta allt ifrån svart 
salt och torkade blommor till exklusiva tesorter och ett 
stort utbud av ekologiska varor. Låt dig inspireras!  

Frozen yoghurt från Yollibox 49.95 kr
Yollibox frusna yoghurt är gjord enbart på naturliga råvaror. 
Den består av mer än 70% yoghurt och har en låg fetthalt. 
Ljuvligt gott när du vill unna dig något fräscht och läskande. 
Finns på Mathem i smakerna jordgubb, mango och choklad.

14 WWW.MATHEM.SE
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Salde des fleurs: Haka på trenden och prova 
ätbara blommor i matlagningen. Sätter färg på 
all mat, vare sig det är sallader, marinader, kakor 
eller desserter. Bara fantasin sätter gränser. 

Bouquet garni är en örtblandning 
bestående av persilja, timjan och 
lagerblad som släpps ner i grytor, 
buljonger, fonder och liknande för 
en sagolik smakupplevelse.

Bröd från Il Fornaio,
39.95 kr/förp.
Bageriet Il Fornaios bröd är handgjort, 
ekologiskt och fritt från tillsatser. 
Bröden förgräddas och levereras 
frysta hem till dig så att du kan 
grädda och njuta av nybakat bröd en 
söndagsmorgon – utan att behöva 
lämna hemmet!

Tryffelrisotto från 
Terazza, 49.95 kr
Lyxa till vardagen med 
en tryffelrisotto på äkta 
italienskt carnaroliris.

Morelli 59.95 kr
Spännande svart linguine- 
spagetti gjord med äkta 
bläckfiskbläck. Passar utmärkt 
med skaldjur eller fisk såsom 
lax, röding eller tonfisk.

Smaksättare från Mill & Mortar 59 kr/st
Återerövra smakerna! De många smaksättarna från danska 
Mill & Mortar är alla ekologiska och av finaste kvalitet.

Te från THEODOR 249 kr
Vardagslyx på burk. Theodor drivs av 
tegurun Guillaume Leleu som gör allt för 
hand – från plåtburkar och paketering till 
teblandning. Tack vare täta leveranser 
från jordens alla hörn är Theodors 
ekologiska teer alltid färska.

Sätt färg och smak på både mat- 
och bakverk med hallonpulver.

Svart salt ger en snygg finish i rätter 
med ljusa råvaror som grillat kött, 
fisk, grönsaker, ägg- och pastarätter.

15WWW.MATHEM.SE
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Med Årskort Säker mobil kan dina barn alltid ringa hem.  
En trygg tjänst från Telia som gör att livet fungerar.

Nyhet! Ring mamma även 
när Refill-kortet tagit slut.

Mina trygga nummer ingår i alla årskort med mobilsurf och årskort Säker mobil för Telia Refill. Du kan välja upp till 2 nummer som du alltid kan ringa/sms:a till även när saldot är 0 kr 
(max 5 min och 5 sms). Tjänsten är giltig inom Sverige i 365 dagar från aktiveringstillfället. För fullständiga priser och villkor, se telia.se/refill 

telia.se
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Nyhet! nu kan du även få din 
matleverans på söndagar.{ }

Visste du att alla våra varor numera 
plockas med röststyrning? Ett smart sätt att 
ytterligare höja kvaliteten för våra kunder och 
minimera risken för fel.

Nyplockat!

Rekommenderat MatHem 
till en vän?

MatHems nya röststyrda plocksystem, eller ”Pick by voice” som 
det heter, innebär att våra plockare styrs till olika plockplatser 
med hjälp av röstkommandon. När plockaren är framme vid en 
plockplats säger plockaren den kontrollsiffra som står vid platsen, 
allt för att säkerställa rätt vara till rätt kund. Vi har dessutom två 
personer som enbart kontrollerar kvaliteten på frukt och grönt.

För att bibehålla högsta kvalitet förvaras alla kylda varor samt 
frukt och grönt i särskilda kylrum med temperaturövervakning. 
Varorna går sedan i en obruten kylkedja hela vägen fram till 
kundens dörr. Detta gäller givetvis även frysvaror som går i en 
obruten fryskedja. Vi vågar påstå att när du handlar från oss så är 
varorna betydligt fräschare än om du kör hem dem själv. 

Med det nya plocksystemet har vi också möjlighet att i vårt 
datasystem se de sista förbrukningsvarorna och därmed säkerställa 
att du som kund enbart får produkter med bra hållbarhet.

Det är ni kunder som 
ständigt berättar för oss 
hur vi ska bli ännu bättre 
och vilka produkter vi 
ska ta in. Bara under 
den senaste månaden 
har vi utökat vårt sort- 
iment med över 1 000 
nya produkter efter era 
önskemål. Gör din röst 
hörd också! Gå in på 
Facebook och berätta 
vad du gillar och saknar.

Hjälp oss att 
bli ännu bättre!

9 av 10 rekommen-
derar MatHem till 
en vän!

De flesta MatHem-kunder 
rekommenderar sina vänner att 

handla hos oss. Det tackar vi för! Vill 
du också tipsa en vän om MatHem? 
I så fall ska du säga åt dem att ange 
koden "MatHemKompis" vid första 
beställningen, så får de 100 kronor 

att handla för (gäller endast 
nya kunder).
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• Sveriges största vitvarusortiment.

• Vitvaror för både koja och slott.

• Snabba leveranser och installationer.

• Kunnig personal som kan det vi säljer.

• Paketlösningar.

• Erfarenhet sedan 1961.

VÄLKOMMEN TILL  EN RIKTIG FACKHANDEL  –  ETABLER AD 1961

Hammarby Fabriksväg 25. Tel 08-640 23 00. 
måndag–fredag 9–18, lördag 10–15

8 min. promenad från Gullmarsplan T-bana. Avfart Hammarby Sjöstad från Södra Länken. 
www.vitvaruspecialisten.com

Söker du något enkelt till landet 
eller allra senaste toppmodellen? 
Oavsett om du söker det enklaste, en speciell storlek eller det senaste 
av ny teknik och design kan vår kunniga personal hjälpa dig att hitta 
produkten som matchar dina behov. Vi har Sveriges största urval i en och 
samma utställning – här har du helt enkelt mest att välja bland.

Fynda bland transportskadat!
Utställningsexemplar och produkter som till exempel fått en repa eller 
liten buckla vid transport kommer löpande in från våra leverantörer. 
Ibland är enbart emballaget skadat. Funktioner är intakta och garantier 
gäller som vanligt. Här kan du göra fynd i alla prisklasser. Vi har alltid 
mängder!

VITVARUSPECIALISTEN NORDIN & ÖLWING AB är 
en fristående vitvaruhandlare, etablerad redan 
1961. Vi är en riktig vitvarufackhandel med 
hjälpsam personal som kan det vi säljer. 
Vår vitvaruutställning är Sveriges största. Här 
finns allt från småel, basmodeller och fynd 
med skönhetsfel till nyheter, toppmodeller 
och kompletta kök från italienska Arrital och 
svenska Lundins Kök & Interiör. 
Av oss får du kloka råd och tips på smarta 
kombinationer. Paketlösningar är vi riktigt 
bra på. Vi erbjuder snabba leveranser och 
installationer. Välkommen in och se dig 
omkring. Fråga, jämför och låt det ta tid att 
hitta rätt. Att du är nöjd med ditt köp under 
lång tid framöver är vår största belöning. 

CHRISTIAN ÖLWING

Välkommen till vår stora köksutställning!

KÖK VITVAROR
Svenska och italienska kök Sveriges största vitvaruutställning

HANDLA KÖK OCH VITVAROR 
HOS EN RIKTIG FACKHANDEL

Nöj dig inte med mindre.
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Köket gör 
oss till bättre 
människor
Hugo Rehnberg förklarar sin kärlek 
till hemmets viktigaste rum.
Den rödhåriga mästerkocken Mario Batali kallar köket 
för hemmets självklara borg: ”platsen där familjer 
tillbringar sina lyckligaste stunder." Jag håller med 
honom. Jag älskar köket. Trots att jag inte kan laga mat. 
Trots att jag inte längre röker under fläkten. Och trots att 
jag inte är en skåpalkoholist. 

Jag är långt ifrån ensam om att älska köket. En svensk 
genomsnittsfamilj tillbringar sex gånger så mycket tid 
i köket som i vardagsrummet, enligt en undersökning 
från SIFO.  55 gånger per dag, eller nio gånger i timmen, 
öppnar genomsnittsfamiljen sin kylskåpsdörr. Dessutom 
fattar 70 procent av svenskarna de livsavgörande 
besluten i köket (bara åtta procent väljer sovrummet). 

Varje gång jag går på hemmafest är det alltid 
trevligast i köket. Framåt midnatt tunnas det ut i 
matsalen, vardagsrummet och biblioteket. De flesta har 
sökt sig mot hemmets hjärta, och därinne är densiteten 
av människor lika hög som i en stimmig bar. Och det är 
minst lika roligt. Nikotinmissbrukarna trängs under 
fläkten, några smygflörtar vid köksbordet och de som 
tröttnat på att vänta in påfyllning har sökt upp själva 
källan: vin- och spritförrådet. 

Men sprit och tobak är inte den viktigaste anledningen 
till att köket är hemmets trevligaste rum. Med risk för 
att låta som en new age-fanatiker skulle jag vilja påstå 
att det handlar om energier. Köket har en atmosfär som 
lockar fram de allra bästa ur sina besökare. Åtminstone 
ur ett socialt perspektiv. Jag svamlar faktiskt inte: SIFO:s 
undersökning visar nämligen även att hälften av oss har 
lättast att prata känslor i köket. 

Det är alltså inte så att de roligaste människorna 
alltid samlas i köket, utan det är köket som skapar de 
roligaste människorna. Matsalens inneboende seriositet 
får folk att stelna. Vardagsrummets och bibliotekets 
mjuka möbler gör dem asociala. Den varma, informella 
stämningen i köket däremot, får människor att slappna 
av och öppna sig för varandra. 

I tv-serien ” Pluras kök” står den trivsamt överviktige 
Eldkvarnsångaren och lagar mat i bar överkropp framför 
sina kända gäster. Buken guppar ständigt upp och ner. När 
middagen är färdiglagad och det blivit dags för sällskapet 
att förflytta sig in till matsalen, tar Plura på sig en färgglad 
flanellskjorta. Att han klär på sig handlar förstås om vanligt 
hyfs och kanske även omtanke om hans gäster. Men gesten 
berättar också något annat: i köket får man vara sig själv, i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 matsalen gäller vissa sociala spelregler. 

För tio år sedan ägnade den vuxne medelsvensken runt 
30 minuter dagligen åt matlagning. Om man får tro tv-
programmet ”Landet brunsås” ska den siffran numera vara 
nere i 14 minuter per dag. Statistiken bör tas med en nypa 
salt, men tveklöst är det så att vi lagar mindre mat nu än 
för tio år sedan. Trots detta satsar vi allt mer pengar på att 
inreda och utrusta våra kök. Ungefär 13 % mer, att döma av 
en färsk undersökning från Handelns utredningsinstitut. 
Jag är väldigt positiv till den här utvecklingen. För att 
investera i sitt kök är nämligen samma sak som att 
investera i sitt eget välmående. En oanvänd fransk köksspis 
är alltid en fransk köksspis, och den sprider trivsel även om 
det inte puttrar en boeuf bourguignon på den.  

Vår kärlek till köket påverkar även synen på 
planlösningar. Det blir allt vanligare att folk slår ut 
väggar för att bygga ihop köket med matsalen eller 
vardagsrummet.  Bland Brommamammor är uttrycket 
”öppen planlösning” lika populärt som ”baka surdegsbröd” 
eller ”jag tar en powerwalk”. 

På ett medvetet plan är skälet till köksutbyggnaden att 
folk vill ha mer rymd i sina hem. Undermedvetet handlar 
det om att vi alltid vill känna oss sådär avslappnade och 
harmoniska som vi gör i köket. 

Hemma hos mig är det tyvärr bara sovrummet som 
gränsar till köket. Ändå leker jag då och då med tanken att 
låta den där väggen flyga och fara.

hugo rehnberg är 
författare, journalist 
och chefredaktör på 

A Perfect guide.
}

Köket har en atmosfär som lockar fram det allra bästa ur oss, menar Hugo Rehnberg.
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För fyra år sedan lämnade Johan och Nina Kalling livet i Stockholm 
och flyttade till Myrö utanför Örebro. Där driver de idag en 
avelsgård med höga etiska krav – för djurens och köttets bästa. 
TExT Jan eKhoLm

Kött med
gott samvete

Gården Myrö utanför Örebro 
har funnits i familjen Kallings 
ägo sedan 1700-talet. Ändå 
var det ingen självklarhet att 
Johan Kalling skulle överta 
gården, med tillhörande djur 

och slakteri, efter sin far. Men för fyra år sedan 
tog han och hustrun Nina beslutet att lämna 
livet i Stockholmsförorten Danderyd och flytta 
till  familjegården.

– Vi kunde ingenting om kor, så det 
blev något av en chock att komma hit och 
snabbt lära sig allt om såväl slakt som 
rymningsbenägna kor, säger Johan Kalling 
med ett skratt och fortsätter:

– Nästa chock var alla kostnader. Bönder har 
det inte lätt idag, och det beror på att vi svenskar 
tänker närproducerat men köper argentinskt 
när det ska grillas. Alla vill ha kvalitet, men 
det måste vara billigt. Resultatet blir fusk och 
köttskandaler. Men jag kan inte ljuga om vårt 
kött, vem som helst kan komma hit och titta.

På Myrö Gård finns 220 kor av raserna 
Highland Cattle och Herreford. Johan Kalling 
berättar att de är lugna och trevliga och ger bra 
kött. Korna går ute året om och äter enbart gräs.

– Om vi gav dem kraftfoder skulle de öka 40-50 
kilo i vikt. Men då skulle vi tappa den ekologiska 
cirkeln. Vi älskar kött och vill ha så bra kvalitet 
som möjligt. Därför är det självklart för oss att 
driva gården ekologiskt. Från och med i år är vi 
dessutom kravmärkta, berättar Johan Kalling.

Den etiska filosofin är också anledningen till 
att Myrö Gård har ett eget slakteri.

– Jag vill inte att mina kor ska hamna på 
löpande band-slakt. Här går de i hagen in i de 
sista och blir därför aldrig stressade. Det ger 
högre köttkvalitet.

I slakteriet hängmöras köttet för att ytterligare 
höja kvaliteten. Entrecote, biff och oxfilé får 
hänga i två-tre veckor. Men även de bitar som ska 
bli färs hängmöras, vilket är ovanligt.

– Färsen blir fantastisk om den får hänga 
i sex dagar. Då dunstar allt vatten som man 
annars får i en vanlig färs.

Närmaste framtidsplanerna inkluderar 
en egen linje med korvar samt att korsa 
Herefordkorna med den Angustjur som 
nyligen kom till gården. Johan Kalling trivs 
med livet idag och ångrar inte för en sekund att 
han tog steget och blev bonde.

– Fast de första två åren ångrade jag mig 
många gånger. Nu har jag hittat balansen och 
njuter av livskvaliteten när jag är ute och går 
bland korna. Det är härligt att kunna föra den 
här traditionen vidare, säger Johan Kalling.

Johan och Nina Kalling lämnade 
Stockholm för att bli godsägare

På Myrö Gård går korna ute året om 
och äter enbart gräs.
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huVudräTT

Marockanskt långkok 
med aprikos och apelsin
4 portioner - Arbetstid ca 20 min, koktid ca 2 tim

 Perfekt söndagsmiddag från Tastelines matkasse som 
sköter sig själv på spisen. Gör gärna grytan dagen innan.

  Gryta: Putsa köttet fritt från fett och senor och skär i grytbitar. 
Skala och grovhacka löken och vitlöksklyftorna. Skala och skär 
morötterna i tunna slantar.

  Blanda ihop socker, spiskummin, paprikapulver, kanel, ingefära, 
svartpeppar och salt i en liten skål.

  Hetta upp en stor kastrull eller gryta med lite olja och smör. Bryn 
köttet väl. Tillsätt lök, vitlök och kryddblandningen och fräs ytterligare 
några minuter. Tillsätt tomatpuré, vatten och fond/ buljong. Blanda 
runt och lägg på ett lock. Låt grytan stå och småputtra i ca 2 timmar 
för bästa resultat. Rör om lite då och då.

  Efter 1 timme lägger du aprikoserna i grytan.
  När det återstår ca 20 min av koktiden lägger du i 

morotsslantarna i grytan.
  Tillbehör: Koka bulgur eller couscous enligt anvisning på paketet. 

Skär bort skalet på apelsinen och skär ut fina klyftor. Pressa över 
saften som finns kvar i apelsinen i grytan. Smaka ev. av med mer salt.

  Servera grytan tillsammans med bulgur eller couscous toppad 
med apelsinklyftor.

Gryta
800 - 1000 gram högrev, 
fransyska eller grytbitar
2 gula lökar
5 vitlöksklyftor
1 K tsk socker
2 K  tsk spiskummin
2 K  tsk paprikapulver
1 K  tsk kanel
1 K  tsk torkad ingefära
K  tsk salt
4 krm svartpeppar

4 msk tomatpuré
5-6 dl vatten
2 msk köttfond eller 2 
buljongtärningar
150 gram aprikoser
250 gram morötter
Olivolja
Smör

Tillbehör
4 port bulgur eller couscous
1 apelsin

 receptet finns på MatHem.se. Med ett klick 
får du alla ingredienserna i din varukorg och 

levererade direkt hem till dörren. {}

FranSYSKa i BiT

Ekologiskt 1.5 kg Myrö Gård

249.95 kr/st (166.63 kr/kg)

eko

höGreV i BiT 

Ekologiskt 1 kg Myrö Gård

139.95 kr/st (139.95 kr/kg)

eko

LöVBiFF

Ekologiskt 600 g Myrö Gård

149.95 kr/st (249.92 kr/kg)

eko

Myrö Gårds hängmörade, ekologiska

kvalitetskött finns att köpa på MatHem.se

här finner du ett urval av de mest populära delarna, besök mathem.se för att se hela sortimentet. 

det är stor efterfrågan på vårt kött från myrö så se till att lägga din beställning i god tid.
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Ny exklusiv 
köksserie 
med extra finess

HtH Premium är en ny köksserie av genuin kvalitet och med ett  
avancerat designuttryck som skiljer sig från mängden. till exempel  
bryter HtH Premium 20 års sträng designtradition av raka,  
fyrkantiga former som standard och erbjuder nu ett enkelt och  
flexibelt designkoncept med runda former. HtH Premium omfattar  
totalt 93 nya luckfronter – du har aldrig haft en bättre möjlighet  
att hitta just den kombination du har drömt om.

DeT vikTiGAsTe RUMMET I DITT LIV

HTH köksforum
kuNGeNs kurvA • Geometrivägen 3-7 • 141 75 Kungens Kurva •  Tel. 08-506 60 710
STOCKHOLM • Odengatan 56 • 113 22 Stockholm • Tel. 08-506 60 760 • www.hth.se 

Premiumann_Stockholm_SE_1s_210x280.indd   1 21/03/13   14.07
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Sajtseeing
 Vi har scannat nätet 

efter mat bloggarna 
som ger oss inspiration 
i köket.

I HUVUDET På ELVA ELVA
ihuvudetpaelvaelva.se

Mer än bara en matblogg. 
Hos Elvaelva samsas 
arkitektur, inredning och 
vackert fotograferade 
resereportage med lika fina 
och kreativa recept (med 
tillhörande musiktips). Vi 
säger bara ”mmmm” om 
pesto med kokosmjölk och 
lime. Sällan har Asien och 
Italien smakat så gott ihop.

MATGEEK
matgeek.se

I snart fyra år har Johan 
Hedberg bakat surdegsbröd, 
kokat marmelader, hyllat 
inläggningar och utsett 
månadens matbild. 
Alltid lika inspirerat och 
initierat. Tillsammans med 
matbloggen Pickipicki gör 
Johan även podcasten ”Picki, 
Matgeek och Poden” med 
nytt mattema varje vecka. 

VåRA OKÖTTSLIGA 
LUSTAR
okottslig.blogspot.se

Grönt är godast, säger 
Amanda och Eveline och 
övertygar oss med läckra 
vegetariska och veganska 
recept. Vi lovar att även 
inbitna köttälskare kommer 
att gilla deras pasta med 
grönkål och rökig lök, eller 
spenatgrytan med röda 
linser. Och då har vi inte ens 
nämnt sötsakerna…

Pizza med rödbetor, 
chèvre och rödlök
2 bakplåtsstora pizzor

 Från amanda hellbergs och eveline Johnssons 
blogg Våra oköttsliga Lustar har vi hämtat detta 
recept på en läcker pizza. den honungs- och 
balsamvinägerfrästa löken ger en sötsyrlig smak 
som gifter sig fint med rödbetorna.

  Börja med att koka rödbetorna i lättsaltat 
vatten. När de är mjuka, spola dem i kallt vatten 
och gnid sedan av skalet. Skiva dem i tunna skivor.

  Gör degen: Smula ner jästen i ljummet vatten 
i en bunke. Tillsätt olja och salt och en skvätt 
vatten. Rör tills jästen löst sig. Tillsätt resten av 
vattnet och arbeta sedan in så mycket mjöl att du 
har en smidig deg. Täck över och låt jäsa till dubbel 
storlek, cirka 40 minuter. 

  Skala och skiva rödlöken. Fräs den 
på medelvärme i lite olja. Tillsätt honung, 
balsamvinäger och lite salt. Låt löken precis bli 
mjuk. Ställ åt sidan. 

  Dela degen i två delar och kavla ut pizzor. 
Lägg på oljad plåt och förgrädda i 10 minuter. Lägg 
sedan på fyllningen; fördela löken över de båda 
pizzabottnarna, lägg sedan ut rödbetsskivorna följt 
av chèvre och solrosfrön. Ringla över lite olivolja 
och grädda ytterligare 10-15 minuter, tills pizzan 
fått fin färg. Dra några varv med pepparkvarnen 
över pizzan strax innan servering.

En känsla av lyx och välbehag. Så skulle man kunna 
sammanfatta Freese & Brunos spännande utbud av 
badrumsinredning och accessoarer. Eller vad sägs om ett 
handknackat kopparbadkar, handgjord marmormosaik i 
reliefmönster eller ett rustikt tvättställ i stonewood?

– Vi är inte här för att visa det ni 
redan sett. Vår uppgift är att ta fram 
de annorlunda produkterna, säger 
Freese & Brunos VD Per Svensson.

Sedan i höstas har Freese & Bruno ett 
showroom i Bromma. Gå dit och bli 
inspirerad! Adress: Kvarnbacksvägen 
24C, tel. 08-704 91 91. Öppettider: 
tisd-fred 11-19, lörd-sönd 11-16. Mer info: f-bruno.com.

 receptet finns på MatHem.se. Med ett klick 
får du alla ingredienserna i din varukorg och 

levererade direkt hem till dörren.{ }
Behagliga 
badrum

FREESE             BRUNO
R E N  K Ä N S L A

E S T .  1 8 9 7

FREESE             BRUNO
REN KÄNSLA

EST. 1897

deg: 
K  pkt jäst
6 dl vatten
K  tsk salt
3 msk olja
12 – 15 dl vetemjöl 

Fyllning: 
4 rödlökar
4 rödbetor
200 gram chèvre
1 dl solrosfrön
Olivolja
2 msk honung
2 msk balsamvinäger
Salt 

Foto: Eveline Johansson.
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Agnetas soppskålar hittar du på agnetalivijn.com

Inlagda citroner 
från Marocko
Inlagda citroner är en vanlig 
smaksättning i det marockanska köket. 
Citronen ger smak åt grytor, sallader 
och soppor. Du kan köpa inlagda 
citroner i exempelvis Hötorgshallen 
i Stockholm, eller göra dina egna. 
Jättefint att ge bort som present!

inlagda citroner 
6 små ekologiska citroner
2+1 msk havssalt
2 kanelstänger
3 lagerblad
Kokande vatten
Olivolja

 Tvätta citronerna noga. Skär 
dem i fyra klyftor, fast inte hela vägen 
igenom, de ska fortfarande sitta ihop i 
ena änden. Gnid in citronerna med två 
matskedar av saltet, utanpå och inuti.  

 Lägg dem i en ren glasburk som 
du sköljt ur med hett vatten. Tillsätt 
kanelstänger och lagerblad. Strö över 1 
msk salt och slå på så mycket kokande 
vatten att citronerna täcks helt. Häll 
över lite olivolja. Oljan fungerar som 
ett extra lock. Förslut och låt stå fyra 
veckor i rumstemperatur. 

Sött kakfat till söta kakor
Supergulligt kakfat från Pip Studio som man blir barnsligt 
glad av. Jag får lust att springa hem och baka söta små kakor 
och bjuda in grannarna på kafferep. Kakfatet finns i flera olika 
färger och kostar 565 kronor. Finns bland annat hos Guldrosen 
i Växjö, Udda Tina i Lund och Syster Lycklig i Stockholm.

Vackert fat 
till vårens och 
sommarens 
bufféer
Fatet heter Amazonia  
Buffétallrik och är 35x35 
cm. Du hittar det hos 
Villeroy&Boch för 659 kr.

Polkabetor
Randiga fina polkabetor är fantastiskt 
vackra, nyttiga och goda. Jag brukar 
göra carpaccio med polkabetor och 
servera som en lyxig och hälsosam 
förrätt. Det ser tjusigt ut och är billigt, 
gott och nyttigt. 

 så här gör du en enkel 
polkabetscarpaccio: Hyvla rödbetorna 
riktigt tunt, ringla över valnötsolja 
eller en fin olivolja, strö över flingsalt, 
nymalen peppar, rostade pinjenötter, 
hyvlad parmesan och ruccola.

Soppskålar i pastell
Bulliga stora skålar i härliga pasteller gillar jag. De här fina 
skålarna kommer från Agneta Livijn och säljs i 6-pack för 1 100 
kr. Funkar lika bra till frukostfilen som till en värmande soppa. 

Med ljuset kommer längtan efter fräsch mat och 
ljuva pastellfärger. Just nu frossar jag i inlagda 
citroner och spanar på sockersött porslin.

Mia troberg elonq , 
redaktör och kock på 
www.tasteline.com, 
tipsar om det extra 

goda i livet.

}
FOTO emma maTTSSon
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namn: Laila Bagge-Wahlgren
Ålder: 40 år
Bor: Villa på Lidingö 
Familj: Maken Niclas Wahlgren 
och barnen Liam (9), Kit (1) och 
bonussonen Tim (23).
aktuell: Med träningsboken 
”Kom i form på 30 dagar” och 
smyckesmärket Rock By Sweden. 
Bloggar flitigt på: 
modernmom.se/laila.

”Träna och äta regelbundet och 
inte fuska, det är det enda som 
gäller om du vill gå ner i vikt”, 

säger Laila Bagge som själv gick 
ner sex kilo på en månad.
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Var inte rädd för att prova på, det kan 
inte gå mer än åt helvete”. Så skulle 
man kunna sammanfatta Laila 
Bagges livsfilosofi. Därför är det inte 
alls märkligt att den mångsysslande 
40-åringen, med allt ifrån egna 

smyckeskollektioner till rumpchocker i ”Let’s Dance” 
på meritlistan, nu ger ut en kom i form-bok. Eller jo 
förresten, lite märkligt är det. Till och med Laila själv är 
en smula förvånad.

– Jag har aldrig tidigare haft en tanke på att göra en 
träningsbok. Men så vart jag ju gravid, födde en son och 
lyckades inte bli av med ett antal envisa extrakilon runt 
magen och rumpan. Till slut kände jag att jag måste ta tag 
i det här, säger Laila Bagge när vi ses på hennes favoritfik 
på Östermalm i Stockholm.    

Sagt och gjort. Laila tog kontakt med Anders Hellqvist, 
välrenommerad personlig tränare, som hjälpte henne att 
lägga upp ett träningsprogram. Maken Niclas Wahlgren 
fick också en viktig roll. Som gammal kocklärling var det 
hans uppgift att komponera nyttiga, och inte minst goda, 
måltider.  

– Efter trettio dagar hade jag nått fantastiska resultat. 
Då bad jag min syrra, som också nyss hade fått barn, att 
testa samma program och det gick lika bra för henne. 
”Men det här måste jag ju dela med mig av. Jag ska skriva 
en bok!” slog det mig då, säger Laila som betonar vikten 
av motivation, delmål och en varierad träningsform. 
Samt inte minst vara beredd att lägga om sin livsstil.

– Det finns inga genvägar och mirakeltricks. Visst, du 
kan äta cayennepeppar i en vecka och rasa i vikt. Men 
sen då? Man måste hitta en långsiktig väg. Träna och äta 
regelbundet och inte fuska, det är det enda som gäller.

Laila Bagge var ingen nykomling på gymmet. Men 
aldrig tidigare hade hon tränat så här fokuserat och med 
ett tydligt mål.

– De första två veckorna var riktigt jobbiga, men sen 
började det hända saker och fjärde veckan stod jag på 
topp. Det var verkligen en kick att plötsligt orka jogga och 
se hur kroppen förändrades, säger Laila och minns lyckan 
när ett par byxor som hon två månader tidigare inte ens 
hade fått upp över höfterna plötsligt passade.  

– Herregud, vad har hänt, tänkte jag. Jag trodde inte 
att träningen skulle vara såå bra. Jag fick verkligen lön för 
mödan.

Men ingen träningsform i världen ger resultat om man 
inte äter rätt. I Lailas fall måste maten dessutom vara 
god, riktigt god.

– Det är jätteviktigt för mig. Jag älskar god mat och 
jag vägrar äta något som påminner om skosula bara för 
att komma i form. Som tur är vet Niclas hur man lagar 
nyttig mat som inte smakar fattigt. Det är lyxiga rätter, 
utan att vara avancerade, och man blir verkligen mätt, 
säger Laila och berättar om sin belöningsrutin med en så 
kallad ”syndardag” varje vecka. Då var det fritt fram att 
äta sådant hon annars hoppade över.

– Man måste ha något att se fram emot under en 
träningsperiod. Men det gäller förstås att synda med  

Det finns inga mirakelkurer, du måste vara beredd att 
ändra din livsstil”. Det säger Laila Bagge som lyckades 

bli av med sina extrakilon efter graviditeten tack vare ett 
skräddarsytt träningsprogram. Nu delar hon med sig av 

sina erfarenheter i en ny bok. MatHem har träffat henne. 
TExT Jan eKhoLm FOTO JoeL wÅreuS, John haGBY/PicT Pro

Lailas
nya liv
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måtta, säger Laila och tar en klunk av sin latte. En typisk 
”syndardryck”. Alldeles för mycket laktos som får magen 
att svälla, upplyser hon. 

Idag är Laila nöjd med sin kropp. De tre gympassen 
varje vecka gör hon mest för matens skull. Som den 
njutningsmänniska hon är varken vill eller kan hon göra 
avkall på god mat och det kräver sin träning. Och god mat 
serveras alltid hemma hos familjen Bagge-Wahlgren. 
Något som helt och hållet är Niclas förtjänst. 

– Niclas är så otroligt ambitiös. Han kan ställa sig och 
göra långkok och femrättersmenyer en vanlig vardag. 
Själv är jag värdelös på att laga mat. Jag kan följa ett 
recept någorlunda, men jag kan absolut inte komponera 
något själv, medger Laila och tillägger att sonen Liam 
direkt känner när det är mamma, och inte Niclas, som 
stått vid spisen.  

– Ta min spagetti och köttfärssås till exempel. Den 
består av lök, köttfärs, tomatkross och inte så mycket 
mer. Jag brukar till och med glömma parmesanosten. 
Niclas köttfärssås däremot, den innehåller massor av 
saker, smakar restaurang och heter förstås bolognese, 
skrattar Laila som efter viss tvekan avslöjar sina 
paradrätter: 

– Ja, det är ju min spagetti och köttfärssås, tacos och 
så en linssoppa som till och med Liam älskar. Den är 
jätteenkel, den innehåller bara linser, buljong, citron, lök, 
spiskummin och curry.

Niclas paradrätter är något mer avancerade.
– Ja, och han hittar på nya hela tiden. Han tittar i 

kylskåpet och slänger ihop något fantastiskt. Vi går 
knappt ut och äter på krogen längre. Det är så lätt att bli 
besviken när man får den bästa restaurangmaten hemma.      

Lediga stunder när Niclas inte står i köket och Laila i 
tvättstugan (”det är vår fördelning av hushållsarbetet”) 
gör de helst roliga saker med barnen, bjuder hem vänner, 
ser på film eller bara tar det lugnt. De försöker alltid hålla 
helgerna jobbfria, och det tillhör ovanligheten att Laila 
och Niclas missar en middag ihop, vare sig det är vardag 
eller helg.

Men låt inte lugnet bedra. Vid sidan om lediga helger 
har mångsysslaren och idésprutan Laila alltid tusen järn 
i elden. 

– Jag får hur många idéer som helst under ett år. Av 
dem förverkligar jag sex-sju stycken, säger Laila som i vår 
har bokdebuten och en internationell lansering av det 
egna smyckesmärket Rock By Sweden att se fram emot. I 
höst väntar en ny säsong som domare i ”Idol” och ett par 
andra, ännu så länge hemliga, projekt.  Och just det, hon 
hinner också vara manager för den unga sångerskan Zara 
Larsson som nyligen toppade den svenska iTuneslistan. 

– Det finns inget häftigare än att så ett frö och se en 
skog växa upp. Jag är en impulsiv person som aldrig 
varit rädd för att prova på saker. Jag menar, vågar man 
inte misslyckas kan man aldrig vinna, konstaterar Laila 
och klickar bort det tjugonde telefonsamtalet under vår 
intervju. Hon är en eftersökt person.

Så har hon några ouppfyllda drömmar kvar att 
förverkliga?

– Nej. Jag är inte typen som sitter och suger länge på 
en karamell. Får jag en dröm, eller en idé, förverkligar jag 
den direkt. Jag bara gör det.

Lailas bästa kom 
i form-tips:
X ha en sund utgångspunkt: Jag tror 
på den gamla hederliga kostcirkeln. 
Kroppen behöver en varierad kost för 
att bygga muskler och orka.

X ät på fasta tider: Genom att äta 
regelbundet och på fasta tider håller 
du en jämn blodsockernivå och 
minskar sötsuget.

X Belöna dig själv: För att upprätthål-
la en sund kosthållning är det viktigt 
att belöna sig själv ibland. Välj ut en 
dag i veckan då du får ”synda”. 

X anpassa träningen: Alla människor 
har olika utgångslägen. För att tränin-
gen ska bli effektiv är det viktigt att du 
känner efter vad din kapacitet är.

X Lyssna på kroppen: För att slippa 
skador måste du lyssna på din kropp, i 
synnerhet om du nyss fått barn. Åter-
hämtning är väldigt individuellt.

”Det finns inget häftigare än att så ett frö
och se en skog växa upp.

Njutningsmänniskan Laila 
vägrar göra avkall på 
god mat. Därför går hon 
regelbundet till gymmet.
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huVudräTT

Laxspett 
med wasabidipp

Laila Bagge



huVudräTT

Grillad kyckling 
med arabisk sallad

huVudräTT

Broccolisoppa 
med lax och limetopping

Gott, 
nyttigt, enkelt: 

Lailas läckraste
Laila Bagge både njöt och kom i form med 

hjälp av maken Niclas Walgrens recept.
Här är fyra sunda favoriter för

dig som vill äta rätt. 
FOTO TomaS Yeh, JoeL wÅreuS

På nästa uppslag 
hittar du 

lailas recept!
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huVudräTT

Laxspett 
med wasabidipp
4 portioner

 Superläckra spett i japansk stil.

Spett:
800 g laxfilé 
K dl fisksås 
1 msk finriven färsk ingefära 
K röd chili 
2 röda paprikor 
8 stjälkar citrongräs 
2 msk sesamfrö

wasabidipp:
2 K dl lättkesella 
1 msk wasabi 
1 lime, saften 
Salt och svartpeppar

extra:
Ris

 Spett: Sätt ugnen på 225°. Skär 
laxen i ca 2x2 centimeter stora kuber. 
Låt laxen marinera i fisksås, finriven 
ingefära och finhackad chili ca 10 
minuter. Kärna ur och skär paprikan 
i stora bitar (ca 2x2 centimeter). Trä 
upp lax och paprika på citrongräs 
och rulla spetten i sesamfrö. Lägg på 
en plåt med bakplåtspapper. Grilla i 
mitten av ugnen ca 10 minuter tills 
laxen är färdigstekt. 

 wasabidipp: Blanda kesella, 
wasabi och pressad lime (1 matsked). 
Smaka av med salt och peppar. 
Tillsätt även mer limesaft om det 
skulle behövas. 

 extra: Servera med valfri 
sallad och ris till dig som inte följer 
träningsprogrammet.

huVudräTT

Broccolisoppa med 
lax och limetopping
4 portioner

 en mättande och matig soppa som både är snygg och god!

 Soppa: Koka upp vatten, buljong och körvel i en stor 
kastrull. Skär broccolin i mindre buketter och skala och 
strimla löken. Kärna ur och strimla chilin. Koka på svag 
värme under lock tills broccolin är mjuk (ca 15 minuter). 
Mixa soppan slät med stavmixer och smaka av med salt, 
peppar och körvel. Låt koka i ytterligare 5 minuter. Späd 
eventuellt med mer vatten om soppan känns för tjock.

 Tärna laxen i ca 2x2 cm stora bitar och marinera med 1 
K matsked pressad citron och lite salt i en skål. Låt stå 5
minuter. Stek laxen hastigt (ca 30 sekunder) i lite olja i en 
het teflonpanna. Laxen ska bara få en god yta runtom men 
fortfarande vara lite rå inuti. Skär avokadon i tärningar och 
lägg i soppskålar. Häll på soppa och toppa med lax, hackad 
persilja och limetopping.

 Limetopping: Riv skalet av limen och blanda med 
kesella och pressad vitlök i en skål. Smaka av med K–1 
matsked pressad limesaft, salt och peppar. Ställ svalt en 
stund innan servering.

huVudräTT

Grillad kyckling 
med arabisk sallad
4 portioner

 en väldoftande nygrillad kyckling 
med smak av orienten, som väcker 
mina barndomsminnen till liv från när 
jag semestrade i israel.

 Kyckling: Sätt ugnen på 200°. 
Skala och klyfta löken. Skala och 
skär morötterna i centimeterbreda 
stavar. Krossa de hela vitlöksklyftorna. 
Kärna ur och finhacka chilin. Lägg 
alla grönsaker i en ugnsform. Lägg 
kycklingen ovanpå grönsakerna. 
Blanda fisksås, ostronsås, vatten och 
smulad buljong. Häll blandningen över 
grönsakerna och kycklingen. Salta 
och peppra. Stek i mitten av ugnen 
ca 35–40 minuter tills kycklingen fått 
fin färg. Kontrollera att kycklingen är 
genomstekt.

 arabisk sallad: Finhacka sallad 
och rödlök. Skär tomaterna i mindre 
bitar. Lägg allt i en skål. Pressa över 
citronsaft och ringla över olivolja. Salta 
och peppra. Blanda väl och strö över 
solrosfrön.

 extra: Servera med ris till 
de som inte följer kost- och 
träningsprogrammet.
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Soppa:
600 g lax 
750 g färsk broccoli 
8 dl vatten 
2 grönsaksbuljongtärningar 
K tsk torkad körvel 
1 gul lök 
K grön chili 
K citron, saften 
2 avokado 
2 msk finhackad bladpersilja 
Olivolja 
Salt och svartpeppar 
Rapsolja att steka i

Limetopping:
2 dl lättkesella 
1 lime 
K vitlöksklyfta 
Salt och svartpeppar

Laila Bagge betonar vikten av 
en ”syndardag” då man får äta 
vad man vill. Men med måtta.

Kyckling:
1 hel kyckling 
2 gula lökar 
4 morötter 
4 vitlöksklyftor 
1 röd chili
3 msk fisksås 
1 K dl ostronsås 
K dl vatten 
K grönsaksbuljongtärning 
Salt och svartpeppar

arabisk sallad:
2 isbergssallad 
2 rödlökar 
4 tomater 
2 citroner, saften
4 msk olivolja 
1 dl solrosfrön 
Salt och svartpeppar

extra:
Ris 
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eFTerräTT

Yoghurtpannacotta
4 portioner

 en syndardessert! 
Tänk dock på att unna dig med måtta.

Yoghurtpannacotta:
2 K gelatinblad
1 vaniljstång
2 dl mjölk
1 dl vispgrädde
K dl socker
2 dl mild naturell yoghurt
Bär till garnering (ex. hallon och blåbär)

 Yoghurtpannacotta: Lägg gelatinbladen i kallt vatten i 5 
minuter. Snitta och skrapa ur fröna ur vaniljstången. Blanda med 
mjölk, grädde och socker i en liten kastrull. Koka upp och ta sedan 
av från värmen. Rör ned de blötlagda gelatinbladen i den heta 
gräddmjölken så att de smälter.

 Rör ned yoghurten i gräddmjölken. Häll upp i portionsformar och 
låt stelna i kylen minst 3 timmar. Toppa med bär innan servering.

Samtliga recept är hämtade 
från Laila Bagges bok ”Kom i 
form på 30 dagar” (Norstedts).

K
lipp ut och spara!

ingredienserna till Lailas 
rätter direkt i varukorgen!

På MatHem.se hittar du fler av Lailas 
rätter från boken "Kom i form på 30 
dagar". Med ett enda klick läggs alla 
ingredienser som behövs i varukorgen 
och levereras direkt hem till dörren. 
På MatHem kan du även köpa Lailas 
kokbok och därmed få tillgång till alla 
hennes recept och träningstips!
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Heliga helger 
eller vanlig vardag?
Balans är en New England-inspirerad husmodell 
som skapar harmoni för hela livet.

Heliga helger 

Beställ våra kataloger på www.eksjohus.se

70 år m
ed 

trygga husköp
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 ärlig är dalen som är vackrare än någon  
annan dal i världen. Det är en dal i den södra delen 
av Frankrike, belägen inte långt ifrån det stora, 
saltstänkta, turkosa havet. 
 På bergsväggarna runt om klättrar de mogna 
pinjeträden kraftfullt upp och sträcker sig mot solens 
heta strålar. Mitt i dalens djupaste inre trånar en 
solblekt vingård. En gård fylld med exeptionella 
historier om människorna som levt och verkat på 
gården. På de vidsträckta vyerna böljar de gröna 
fylliga druvorna ner för sina rankor. Deras tyngd 
låter druvorna nästan nudda vid den bördiga jorden. 
Morgonens solstrålar lyser igenom de 
milslånga raderna i fältet. Doften av 
sötma ligger tung över dalen. 
 Precis bakom vingården 
Claude Val står ett hundraårigt 
olivträd. I den kraftiga stammen 
är två namn inristade. Chantal 
och Denis.  

Vilka var dessa människor? Var hon 
vinägarens dotter? Han en kringresande 
vindruvsplockare? Var deras kärlek 
het och ljuvlig? Eller var den dömd 
att misslyckas redan på förhand?

CLAUDE VAL – DEN KÄRLEKSFULLA DALEN   KAPITEL 1

Alkoholkonsumtion 
under graviditeten 
kan skada barnet.
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Vitamin Well 
firar 5 år

Det svenskägda företaget 
Vitamin Well firar fem 
år. Deras drycker dök 
upp på marknaden på 
våren 2008, och blev en 
omedelbar framgång. 

Idag har företaget – vars utveckling 
och produktion sker i Stockholm – tio 
vitamindrycker och fyra vitaminvatten. 

Idén kom av att grundarna saknade 
ett hälsosammare alternativ till läsk och 
juice i Sverige. 

– Vi vill alltid ta fram bättre alternativ till 
det som finns i hyllan – ett exempel är vår 
originalvitamindryck som har en mycket 
lägre sockerhalt än juice och smoothies och 
samtidigt erbjuder ett tillskott av vitaminer, 
mineraler och örtextrakt, berättar 
Catharina Carlsdotter, marknadschef på 
Vitamin Well. 

Vitamin Wells vd, Jonas Pettersson, 
gör en mer exakt sockerjämförelse med de 
andra dryckerna i hyllorna.

– Om du jämför våra vitamindrycker med 
en läsk, har vi ungefär 30-40% procent av 
sockerhalten och 50 procent jämfört med en 
juice. Dad väldigt få vet är att våra produkter 
innehåller mindre socker än mjölk. 

Storsäljaren är vitamindrycken Defence 

(som smakar citrusfläder). Den är också 
Catharina Carlsdotters och Jonas Petterson 
personliga favorit bland vitamindryckerna. 

Dessutom finns numera Vitamin Well 
Stevia, en serie vitamindrycker i fyra smaker 
som endast är sötade med steviaextrakt och 
alltså innehåller noll kolhydrater.  

I Sverige har utvecklingen för Vitamin 
Wells produkter varit storartad, men 
dryckerna är populära även i resten av 
Skandinavien. 

– Vi är marknadsledande bland 
vitamindrycker i både Norge och 
Danmark, berättar Jonas Pettersson, 
och berättar samtidigt att drycken 
även finns i Finland, Estland, Tyskland 
Nederländerna och Spanien. 

Här hemma har hela kategorin vuxit 
ordentligt och numera finns det många olika 
typer av funktionella drycker i handeln. 

Vitamindrycken som skapade en 
helt ny dryckeskategori handeln.

– Vi öppnade upp marknaden för 
fler typer av drycker. Tidigare fanns 
egentligen endast läsk, juice, vatten 
och energidryck. Våra drycker är ett bra 
alternativ när man önskar någonting som 
är gott, har ett bra innehåll och inte vill få 
i sig för mycket socker eller kalorier, säger 
Catharina Carlsdotter.

www.vitaminwell.se
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Jamies lyxiga
snabbmiddagar
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huVudräTT

Chorizo-carbonara 
& katalansk ostsallad
4 portioner

 Kom igång:  Ingredienser framme.  Vattenkokaren klar. 
 Stor stekpanna, medelvärme.  Stor kastrull med lock, hög värme.

huVudräTT

Fina fiskgrytan med 
saffranssås och vitlöksbröd
4 portioner

 Kom igång:  Ingredienser framme. 
  Ugnen på 225 grader. Matberedare (standardkniven). 

 Stor gryta med lock, medelvärme.

Sallad:
25 g pinjenötter 
1 röd endiv 
1 grön endiv 
2 klementiner 
100 g babyspenat 
4 myntakvistar 
45 g manchego
2 msk sherryvinäger 
2 msk olivolja 
1 tsk flytande honung

Pasta:
320 g penne 
70 g chorizo 
K–1 färsk röd chilifrukt 
2 rosmarinkvistar 
Olivolja 
4 vitlöksklyftor 
1 ägg 
K citron 
2 rågade msk naturell yoghurt

Fiskgryta:
1 fänkål 
4 ansjovisfiléer 
4 salladslökar 
K–1 färsk röd chilifrukt 
Olivolja 
2 vitlöksklyftor 
1 N dl vitt vin 
700 g passerade tomater 
1 liten knippa basilika 
400 g blandad vit fiskfilé 
400 g blåmusslor och 
hjärtmusslor, sköljda och 
ansade från skägg 
4 jätteräkor, miljömärkta

Vitlöksbröd:
1 ciabatta 
3–4 vitlöksklyftor 
2–3 citrontimjankvistar 
1 msk olivolja

Sås:
1 vitlöksklyfta 
1 knivsudd saffran 
3 rågade msk naturell yoghurt 
K citron

 Rosta pinjenötterna i stekpannan några minuter, skaka om ofta. Lägg pastan 
i kastrullen med lock, häll på kokande saltat vatten så att det täcker och koka 
enligt anvisningarna på förpackningen. Skiva stjälkändarna av endiverna tunt 
och bryt av bladen och lägg i en skål. Skala och skiva klementinerna tunt och 
tillsätt till skålen tillsammans med babyspenat och dra sedan av myntabladen 
över. Hyvla över lite manchego och strö över de varma nötterna och ställ tillbaka 
stekpannan på medelvärme.

 Blanda vinäger, olivolja och honung i en kopp, smaka sedan av med salt och 
peppar och ställ åt sidan. Skiva chorizon, chilin och rosmarinbladen tunt och lägg 
i stekpannan tillsammans med 1 tsk olivolja och en nypa peppar, pressa sedan i 
den oskalade vitlöksklyftan och rör runt allting tills det är ljust gyllenbrunt.

 Vispa ihop ägget, pressad citron och yoghurt i en skål, finriv resten av 
manchegon och blanda ner. Häll av vattnet från pastan men spara en kopp av 
kokvattnet. Lägg pastan i chorizopannan, dra av från värmen och blanda väl 
med den krämiga såsen, tillsätt lite kokvatten om det 
behövs och smaka sedan av med salt och peppar. 
Dressa salladen och blanda, servera sedan till pastan.

 Skär några djupa kors i ciabattan. Pressa i den oskalade 
vitlöksklyftan, lägg på timjankvistarna och en nypa salt 
och peppar, ringla sedan över extra virgin olivolja. Gnid in 
alltihop i snitten i brödet och ställ sedan i ugnen tills det har 
fått fin färg.

 Dela fänkålen på hälften (spara några blad) och 
lägg i matberedaren tillsammans med ansjovis, ansade 
salladslökar och chili, kör sedan tills det är finhackat. 
Lägg i grytan tillsammans med 2 matskedar olivolja och 
vrid upp värmen till högsta och rör om då och då. Pressa 
i vitlöksklyftan, häll på vinet i kastrullen och låt det koka 
kraftigt en stund. Häll i de passerade tomaterna och 3 
K dl kokande vatten, dra sönder och lägg i det mesta av 
basilikabladen, salta och peppra.

 Skär fisken så att du får fyra lika stora bitar av varje 
sort, lägg sedan både fisk och skaldjur i grytan (släng alla 
musslor som inte stängs när du knackar på dem), lägg 
på locket och låt det koka utan omrörning. Skala vitlöken 
och stöt den i mortel tillsammans med en nypa salt och 
saffranet, rör sedan i yoghurten och lite pressad citron. 
När musslorna har öppnat sig (släng dem som fortfarande 
är stängda) är fisken genomkokt. Smaka av med salt och 
peppar, servera sedan med de återstående basilika- och 
fänkålsbladen, saffranssås och vitlöksbröd.

Samtliga recept är hämtade från Jamie Olivers 
bok ”Middag på 15 min” (Bonnier Fakta)

Max 15 minuter! Mer tid än så behöver 
det inte ta att laga läcker och nyttig mat 
till hela familjen, hävdar Jamie Oliver. 
Här är två snabba recept hämtade från 
hans nya bok ”Middag på 15 minuter”.

{ }
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Syskonen Kerstin och Bengt Nyberg startade Vininspiration för ett drygt 
år sedan. Innan dess hade deras starka, gemensamma vinintresse lett dem 
på många resor till Frankrike. Strövtågen genom det franska vinlandskapet 
slutade i Languedoc, där naturen, människorna och minst vinerna fick dem 
att slå rot. 

– Eftersom vi har jordbrukarbakgrund tycker vi också att det är roligt att 
hålla kontakten med jordbruksnäringen. Att vin är en jordbruksprodukt 
kanske inte alla tänker på här uppe i norr. Eller vilken stor kunskap och 
enormt praktiskt arbete som ligger bakom ett bra vin.

Det faktum att Languedoc och dess viner fortfarande är en vit fläck på 
mångas vinkarta innebar att de såg möjligheterna att sprida kunskapen och 
nöjet till andra svenskar. Idag har Bengt köpt hus utanför Carcassonne och 
reser dit så ofta arbetet som geolog tillåter, bland annat för att kartlägga 
producenterna i trakten och knyta nya kontakter. Kerstin, som är ekonom, 
sköter samtidigt firmans finanser samt försäljningen.

Syskonparet har till att börja med knutit kontakt med de två små, exklusiva 
producenterna Château Guilhem och Domaine de Bubas. Sinsemellan 
representerar de olika typer av viner –men båda är goda exempel på 
inriktningen på produktion av kvalitetsviner i det nya Languedoc.  Dessutom 
har de kontakter på Cave de Malpere, ett av Frankrikes största vinkooperativ.

Till att börja med hoppas syskonen att få fler att upptäcka de goda vinerna 
som produceras i regionen. Men på sikt drömmer de om att locka ned 
besökare till Languedoc och arrangera kurser med vininspiration som tema. 

Titta gärna in på hemsidan, www.vininspiration.com.

"Vårt mål är att importera viner med 
respekt för tradition och miljö från 
södra Europa."

Vininspiration
- en kärlekshistoria till vin och Languedoc

Passion för vin. Kärlek till Languedoc. Och önskan 
att inspirera andra till att upptäcka det vackra 
franska landskapet och dess karaktäristiska viner. 
Det är de viktigaste anledningarna till att syskonen 
Kerstin Nyberg och Bengt Eriksson startat ett 
vinimportföretag tillsammans. 

Annons – i samarbete med Vininspiration
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Lill-Skansenteatern ger föreställningarna 
Staden och Lilla Kott hjälper djuren på Lill-Skansen

30 april–31 augusti 
vardagar kl 11, 12, 14.30 och 15.30

helger kl 10.30, 11.30, 14.30 och 15.30
1–29 september 

helger kl 10.30, 11.30, 14.30 och 15.30

Publiken får också 
vara med!

Lill-Skansenteatern ger föreställningarna 
Staden och Lilla Kott hjälper djuren på Lill-Skansen

30 april–31 augusti 
vardagar kl 11, 12, 14.30 och 15.30

helger kl 10.30, 11.30, 14.30 och 15.30
1–29 september 

helger kl 10.30, 11.30, 14.30 och 15.30

Publiken får också 
vara med!

nya Lill-Skansen
Öppet varje dag året runt!

Nu kan du titta på katter, kaniner, paddor och marsvin med mera inomhus!

A
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Efterlängtade primörer, syrliga citroner och friska örter. Exklusivt för 
MatHem bjuder Tasteline på vårens bästa bufférecept. Så duka 
upp med finaste linnet och bjud vänner och familj på en drömgod 

fest. 

RECEPT Linnea Swärd, mia TroBerG eLonq 

FOTO Linnea Swärd

Lätt att laga, lätt att umgås

Buffépremiär
Recept för 10 
personer på buffé
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French 75

SmÅPLocK

Tonfisksnittar
20 st, tillagningstid 15 minuter

 Snabblagat och jättegott! Gör en dubbel sats 
och använd som pålägg efter festen.

2 burkar tonfisk i olja
4 msk majonnäs
4 msk finhackad gräslök
2 msk finhackad rödlök

1 dl crème fraîche
Salt och peppar
5 rågkusar eller annat rågbröd
4 msk gräslök

  Skär varje rågkuse i fyra bitar.  
  Blanda ihop majonnäs, avrunnen tonfisk, gräslök, 

rödlök, crème fraîche och smaka av med salt och peppar. 
  Klicka tonfiskröran på brödet. Dekorera med tomat 

och gräslök.

SmÅPLocK 

Tapenade på sardeller och 
soltorkade tomater
tillagningstid 10 minuter

 en fantastisk smakexplosion med rejäl sälta, 

perfekt till fördrinken.

Tapenade:

1 vitlöksklyfta

200 gram soltorkade

tomater i olja

4 sardellfiléer

100 gram parmesanost

1 citron, skal och saft

200 gram färskost

Flingsalt

Svartpeppar

Servera med:

Surdegsbröd

  Pressa vitlöken och mosa sardellerna med en gaffel. 

Riv parmesanosten och mixa allt i matberedaren. Bred ut 

på surdegsbröd och strö över flingsalt.

drinK 

French 75
1 glas

 Sötsyrlig drinkklassiker.

2 cl gin
2 cl färskpressad citron
2 cl sockerlag
Champagne eller Prosecco

  Gör sockerlagen i förväg: koka upp 
lika delar socker och vatten och låt svalna. 
Blanda med citronjuice, gin och skaka med is. 
Häll upp i glas och toppa med champagne.
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BuFFéräTT

Succépaj
tillagningstid: 1 timme

 Saftig och vacker paj som gör skäl för sitt namn.

Pajdeg:
100 gram smör
2 dl vetemjöl
2 msk vatten

Fyllning:
1 zucchini
Salt
1 rödlök

1 ask körsbärstomater
1 msk dijonsenap
1 msk mannagryn
3 ägg
2 dl vispgrädde
Salt och svartpeppar
1 kruka basilika
1 vitlöksklyfta
150 gram fetaost

  Gör pajdegen: Tärna smöret och nyp ihop med 
vetemjöl till en grynig massa, tillsätt vatten och blanda 
hastigt ihop till en deg. Plasta in och låt vila en stund i kylen.

  Sätt ugnen på 200 grader. Skiva zucchinin tunt och 
salta på båda sidor. Låt skivorna vila på en bricka i 15 
minuter så de vattnas ur. Skölj och torka av.

  Klä en pajform med degen, nagga med gaffel och 
förgrädda i 10 minuter.

  Skiva rödlöken tunt och halvera tomaterna.
  Bred dijonsenap på pajbotten, och strö över 

mannagryn. Grynen hjälper till att suga upp vätska från 
grönsakerna. Lägg ut hälften av löken och tomaterna.

  Vispa ihop ägg, vispgrädde, salt och svartpeppar. 
Finhacka basilika och blanda i. Pressa i vitlök och häll 
blandningen i pajskalet. Smula på fetaost.

  Lägg ut zucchini och resterande rödlök i fina mönster. 
Avsluta med körsbärstomater och grädda pajen i 30 minuter, 
eller tills den har stannat (täck med folie om den börjar få för 
mycket färg i slutet). Låt vila en stund innan du skär upp.

BuFFéräTT

Sesamstekt lax med örtcrème
tillagningstid 20 minuter

 Knaprig yta som passar perfekt till den pigga crèmen. 

Lax:
500 gram laxfilé
2 dl skalade vita sesamfrön
K tsk salt 
1 tsk svartpeppar
Olja och smör att steka i

Garnering:
Persilja
Krasse

örtcrème:
1 kruka basilika
K kruka persilja
1 lime, skal och saft
200 gram färskost
1 dl crème fraîche
Salt och svartpeppar

  Gör örtcrèmen först: Mixa samtliga ingredienser till 
en fin crème och ställ svalt.

  Skär laxen i kuber. Blanda sesamfrön med salt och 
svartpeppar och vänd laxkuberna i blandningen så att de 
blir täckta av frön. Stek hastigt på alla sidor, och låt hellre 
laxen vara lite rosa i mitten än att översteka den.

  Klicka på örtcrème och servera!
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BuFFéräTT 

Rostbiff salsa 
verde
tillagningstid 1 K timme

 Perfekt rätt när man bjuder många. 
den sköter sig själv i ugnen medan 
du fixar resten av maten.
rostbiff:
1 K kg rostbiff
2 tsk salt 
1 tsk svartpeppar

Salsa verde
2 krukor basilika
1 kruka persilja
4 vitlöksklyftor
1 K dl kapris
2 msk rödvinsvinäger
2 tsk dijonsenap
2 msk olivolja
1 tsk salt

  Sätt ugnen på 125°. Torka 
av köttet och lägg det i en 
ugnssäker form. Krydda runt 
om med salt och peppar.

  Sätt in en köttermometer, 
spetsen ska vara i den tjockaste 
delen av köttet. Stek köttet i nedre 
delen av ugnen ca 1 K timme till en 
innertemperatur på 55-60°. Ta ut 
köttet och låt det vila i folie.

  Mixa ingredienserna till såsen. 
Skiva upp köttet och ringla över 
såsen. Garnera med örter och citron.

BuFFéräTT

Vitlöksrostad 
potatissallad med 
primörer
tillagningstid 45 minuter

 en färgsprakande symfoni av 
primörer med saltsyrlig dressing.

Sallad:
1 kg delikatesspotatis eller 
färskpotatis
4 vitlöksklyftor
4 msk olivolja
Salt och svartpeppar
50 gram mandelspån
250 gram sparris
100 gram rädisor
1 huvud romansallad
1 ask krasse

dressing:
3 sardellfiléer
1 kruka basilika
1 citron, skal och saft
1 vitlöksklyfta
2 msk honung
K dl olivolja
Salt och svartpeppar

  Sätt ugnen på 200 grader. 
Skrubba potatisen. Pressa vitlök 
och blanda med olivolja i en bunke 
och vänd runt potatisen. Lägg på en 
ugnsplåt, salta och peppra generöst. 
Ugnsrosta potatisen i ca 30 minuter, 
tills den är mjuk. Vänd runt den efter 
halva tiden.

  Gör dressingen: Mosa sardellerna 
med en gaffel och finhacka basilikan. 
Lägg i en bunke och pressa i vitlök. 
Vispa ihop med skal och saft från 
citron, honung och olivolja och smaka 
av med salt och svartpeppar.

  Rosta mandelspånen i en het och 
torr panna. Låt svalna.

  Skär bort det träiga på sparrisen. 
Koka upp saltat vatten när potatisen är 
klar och koka sparrisen i 1,5 minut, slå 
sedan av vattnet.

  Skiva rädisorna och riv 
romansallad i stora bitar. Arrangera 
grönsakerna på ett fat och strössla 
över mandelspån och krasse. Ringla på 
dressing.
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Karaktär. Något jag 
och MalaxLimpan har 
gemensamt. Leif Mannerström

Det är väldigt enkelt, utan en bra 
grund faller skapelsen. Malax-
Limpan är ett saftigt bröd som 
passar utmärkt till smörgåsar 
av allra högsta klass. Låt dig 
inspireras av möjligheterna med 
mina tre olika varianter här nedan.
 Prova själv – och du kommer 
märka brödets unika smak, 
karaktär och variationsrikedom.
 Besök din närmsta butik och 
se till att MalaxLimpan � nns i 
ditt kök. 
 Fler recept av Leif Mannerström 
hittar du på malaxlimpan.� 

”En riktig kanonmacka, kombinationen 
 av dessa smaker är fantastisk. Se bara 
 till att ni köper riktig ansjovis, det är 
 viktigt. Servera gärna med en kall öl.”

God smak håller länge.

”En klassiker som alltid är aktuell, 
 och omöjlig att misslyckas med.”

”MalaxLimpan är det perfekta brödet 
 för smakrik ost.”
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BuFFéräTT 

Rödbetssallad 
med getost
tillagningstid 1 timme

 Vacker och smakrik sallad.

Sallad:
2 kg rödbetor, råa
1 stor påse ruccola, 200 g
1 getostrulle, 400 g
1 påse pinjenötter, 75 g
1 kruka timjan
Olivolja
Flingsalt och peppar

  Skrubba och koka rödbetorna 
mjuka. Låt svalna och skala. Skär 
röbetor i klyftor. Lägg ruccolan i 
ett djupt uppläggningsfat.  Placera 
rödbetorna ovanpå.  Skär getosten i 
skivor och lägg på. 

  Rosta pinjenötter i en stekpanna 
och strö över. Klipp över timjan och 
ringla över olivolja. Strö på flingsalt 
och nymalen svartpeppar.

MatHem är verkligen så mycket större än affären runt hörnet. Nu utökar vi vårt sortiment ytterligare 

med en ny husgerådsavdelning. Låt dig inspireras av över 250 smarta, snygga och användbara produkter 

– allt från roliga bakfomar och prisvärda knivset till tryckkokare och stekpannor. Varför inte passa på att 

uppgradera köket inför vårens bufféfest? Här har vi valt ut några särskilt användbara produkter.

Husgeråd på MatHem

SPrinGFormSeT, 3 ST 

Mått: 20-24-26 Cm 

199.00 kr/set

Kid KiTchen KniFe 

Mac
375.00 kr/st 

ciTruSSPraY 2ST 

Léuke 
180.00 kr/st 

Form mini Brownie 

Léuke 
200.00 kr/st 
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deSSerT

Kokoskakor 
med chokladsmör
tillagningstid 30 minuter

 Vacker färgklick på buffébordet. Tio 
stora kakor (som på bilden) eller 20 små.

Kakor
100 gram smör, 
rumsvarmt
1 K dl vetemjöl
K dl strösocker
1 dl kokosflingor

Garnering
Jordgubbar

chokladsmör
125 g mörk choklad
75 g smör, rumsvarmt
2 K dl florsocker
1 ägg

  Chokladsmör: Finhacka chokladen och 
smält i en bunke över vattenbad eller i mikro.

  Tärna smöret och vispa ihop med 
florsocker och ägg. Blanda i chokladen och 
låt svalna.

  Kokoskaka: Sätt ugnen på 175 grader. 
Blanda de torra ingredienserna i en bunke. 
Skär smöret i små bitar och arbeta snabbt 
in med mjölblandningen till en fast deg. 
Dela degen i tio delar (som bilden), eller 20 
mindre och rulla till kulor, lägg dem på en 
plåt med bakplåtspapper och platta till lite. 
Kakorna smälter ut på plåten.

  Grädda mitt i ugnen 8–10 minuter tills 
kakorna börjar bli gyllenbruna. Ta ut och 
låt svalna något. Bred på chokladsmör och 
garnera med jordgubbar. 

deSSerT

Key Lime Paj
12 bitar, tillagningstid 1 timme

 Lättlagad succédessert som 
går att förbereda dagen innan.

Pajbotten
14 st digestivekex
2 msk råsocker
100 g smör, smältFyllning

8 st äggulor
2 burkar kondenserad mjölk, à 397 g
8 st lime (2 dl pressad saft)

Tillbehör
3 dl vispgrädde
2 msk strösocker

  Sätt ugnen på 200°. Smält smöret. Mixa kexen med socker och smält smör 
till en smulig massa. Tryck ut massan i en normalstor pajform med löstagbar 
botten. Grädda pajskalet mitt i ugnen ca 5 min. Sänk ugnsvärmen till 150°.

  Blanda försiktigt äggulor, kondenserad mjölk och limesaft utan att vispa. 
  Häll blandningen i pajskalet och grädda mitt i ugnen ca 40 min.
  Vispa grädden med socker. Låt pajen svalna och dekorera med limeskivor.
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Vinerna som 
förhöjer buffén
Buffébordet innehåller mängder av härliga smaker och 
rätter. Därför är det läge att även bjuda på olika typer av 
vin. Börja gärna med lite bubbel för att sedan fylla på med 
vitt, rött eller rosé beroende på vad som ligger på tallriken. 
TExT uLriKa KarLSSon & camiLLa SeTTLin

Carrington Vintage Brut 

aUstralien, 7748, 69 kr, 750 ml

Budgetfynd som står stadigt mellan 

årgångarna. Publik, inbjudande karaktär av 

bröd, päron och äpplen höjs av pigg syra.

gott till: Smakrika snittar.

Våra nya dryckesskribenter
 Vi säger välkomna till ulrika Karlsson och camilla Settlin, Tastelines dryckesexperter som kommer att bjuda på tips om vin, öl och andra drycker i varje nummer av mathems magasin.

  Ulrika Karlsson har 
både en restaurang- och 
sommelierutbildning och har 
tidigare arbetat på Stock-
holmskrogarna Mathias 
Dahlgren, Bon Lloc och 
Divino. Numera driver Ulrika Krakas krog på Gotland och är flitigt anlitad mat- och dryckesskribent för Tasteline, Afton-bladet och Livets Goda.

  Camilla Settlin är en 
driven krögare och sommelier 
med en fil. kand. i restaurang- 
och måltidskunskap. Första 
egna restaurangen såg dagens 
ljus 2002 och sedan dess har 
det rullat på. Senaste tillskot-
tet är Restaurang Guldkant 
i Västervik där även butiken ost&deli ryms. Därutöver skriver Camilla om vin för Aftonbla-det och Tasteline.

Stoneleigh Pinot Noir Rosé
nya Zeeland, 6435, 99 kr, 750 ml

Château Bonnet
Frankrike, 4151, 89 kr, 750 ml

Flörtig rosé i prima form, här vankas 
röda vinbär, hallon, jordgubbar och 
nässlor. Allt välbalanserat med 
livlig syra. Ursprunget är distriktet 
Marlborough på Sydöns nordöstra del.

gott till: Smakrik fisk, kycklingrätter och 
sallader, gärna med getost eller fetaost.

Ljuvligt elegant med toner av 
passionsfrukt, örter, vinbärsblad 
och krusbär. Bra köp med druvorna 
sauvignon blanc och semillon från 
Bordeaux.

gott till: Sallader, skaldjur och röror.

Kryddigt, medelfylligt rött med frisk 
syra och aromatiska toner av hallon, 
vinbär, torkad frukt och örter. Soliga 
Sicilien är hemvist för vinet och 
druvorna nero d'avola och frappato.

gott till: Det mesta i köttväg, grillat, 
och krämig potatissallad.

6 Sesta Cerasuolo di Vittoria 
italien, 2318, 99 kr, 750 ml

Moncaro 
Verdicchio dei 
Castelli di Jesi 
Classico
italien, 22424, 
195 kr, 3 000 ml

Rocca di 
Montemassi 
Sangiovese
italien, 4586, 
239 kr, 3 000 ml

Casas Patronales 
Rosé Cabernet 
Sauvignon Merlot
chile, 6896, 

179 kr, 3 000 ml

Trotjänare i volym 
som har personlighet och bra balans. 
Druvan verdicchio ger toner av gula 
plommon, lime, päron, jäst och 
krutrök. Angenäm bitter eftersmak.

gott till: Sallader med krämig 
dressing, rökt fisk och grillad kyckling.

Läckra inslag av 
plommon, körsbär, 
örter och bigarråer med viss strävhet 
och god balans. Uppstramande syra 
bidrar till en fräsch helhet. Gjort av 
druvan sangiovese från området 
Maremma i Toscana.

gott till: Charkuterier, hårdost, 
rostbiff och lammstek.

Doften påminner om 
hallon, lakritsbåtar 
och röda vinbär. Smaken är fräsch och 
kryddig med svaga toner av lingon, 
körsbär och hallon. En liten bitterhet 
dröjer sig kvar i avslutet.

gott till: Charkuterier, kyckling, 
färskostar och gott bröd.
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Strandgårdsvägen 9, Nynäshamn. Telefon 08-520 604 00  www.nynashavsbad.se  En mötesplats inom Sodexo Meetings & Events

På ön Trehörningens södra udde en halvtimme söder om Stockholm väntar förstklassigt boende, ett välrenom-
merat kök och Havspaviljongens spa- och badavdelning med stor året-om-varm sittpool på bryggan, bastu på 
klipporna vid havet med flera avdelningar, inomhuspool med champagnebädd, relaxrum och sköna spa-behand-
lingar. Fram till 15 juni erbjuder vi nu dig som Mathem-kund ”Sköna Vårlördag” - ett paket med övernattning 
i dubbelrum, scones med te eller kaffe vid ankomst, ett träningspass innan den väntande fyrarättersmiddagen, 
brunch på söndag samt badrock och tofflor att ta med hem. Pris från 1995 kr per person (ordinarie pris från  
2395 kr). Ange kod ”Mathem” vid din bokning. Välkommen!

Ett erbjudande till dig som Mathem-kund:

Skärgårdsweekend på Nynäs Havsbad  
med spa och gastronomi
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Matskribenten Åsa Swanberg, som bland annat gett ut böckerna ”Smaker 
från Saltå Kvarn” och ”Singel i köket”, brinner för årstidsmat och bakverk.

TExT Jan eKhoLm FOTO woLFGanG KLeinSchmidT

Middag med Åsa

huVudräTT

Halloumi- och biffspett 
med dinkelsallad och örtpesto
4 portioner

dinkelsallad:
3 dl hela dinkelkorn
6 dl vatten
En knippa färsk timjan 
1 citron
K dl olivolja
100 g ruccola
10 rädisor
Hyvlad parmesanost
Flingsalt
Svartpeppar

örtpesto:
1 dl mandel
10 färska salviablad
K kruka färsk basilika
1 näve ruccola
1 vitlöksklyfta
1 citron
Kdl riven parmesanost
K dl olivolja
Salt
Svartpeppar

 dag 1, kväll: dinkelsallad: Blötlägg dinkelkornen i en skål med vatten över natten.
 dag 2: dinkelsallad: Koka dinkelkornen i blötläggningsvattnet i ca en timme, 

tills de är mjuka med ändå fasta. Salta mot slutet av koktiden. Gör under tiden 
dressingen: Hacka timjan fint. Skrubba citronen i hett vatten och riv skalet. Pressa 
ur saften. Blanda skal och saft med olivolja och timjan. När kornen kokat klart, 
häll dressingen över dem medan de fortfarande är varma. Hacka ruccolan grovt 
och skiva rädisorna. Blanda allt med kornen och toppa med hyvlad parmesan. 
Smaka av med flingsalt och svartpeppar. 

 örtpesto: Rosta mandeln i ugn på 200° i ca 7 -8 minuter. Låt svalna en 
stund. Lägg mandel, salvia, basilika och ruccola i en mixer och mixa tills allt 
finfördelats. Tillsätt en pressad vitlöksklyfta. Skubba citronen och riv skalet. 
Tillsätt skalet, riven parmesanost och olivolja och mixa igen. Smaka av med 
citronsaft, salt och svartpeppar.

 halloumi- och biffspett: Skär halloumin i tärningar. Skär ryggbiffen i 2 
cm stora bitar. Varva kött och halloumi på spetten. Salta och peppra och strö 
över oregano. Stek eller grilla spetten och servera tillsammans med örtpesto 
och dinkelsallad.

Halloumi- och biffspett med dinkelsallad och örtpesto Squash- & skinklasagne
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huVudräTT

Squash - 
& skinklasagne
4 portioner

deSSerT

Chokladbullar
ca 20 st

ingredienser:
1 squash, ca 400 g
200 g lagrad ost
250 g keso
K tsk mald muskotnöt
25 g smör
K dl vetemjöl
8 dl mjölk
1 tsk torkad timjan
200 g rökt skinka
250 g lasagneplattor
Salt
Vitpeppar

Till servering:
En god sallad

ingredienser:
50 g jäst
2 dl mjölk
200 g smör
K dl socker
1 ägg
N tsk salt
8 dl vetemjöl

Fyllning:
50 g rumsvarmt smör
1 äggula
2 tsk vaniljsocker
1 dl florsocker
K dl kakao

Pensling:
1 ägg 
Pärlsocker

 Skiva squashen i mycket tunna 
skivor på längden, gärna med osthyvel 
eller mandolin. Lägg skivorna i ett 
durkslag, salta, blanda runt och låt 
stå i 20 minuter. Riv osten och ta 
undan 1 dl till gratineringen. Blanda 
resten med keso, muskot, salt och 
peppar i en bunke. Smält smöret i 
en kastrull. Vispa ner mjölet. Vispa 
i mjölken lite i taget så att mjöl- och 
smörblandningen löser upp sig. Rör 
hela tiden. Låt såsen sakta koka upp 
och sjuda försiktigt under omrörning 
tills den tjocknar lite.

 Rör ner ost- och kesoröran och 
smaka av med timjan, salt och peppar. 
Värm ugnen till 225°. Skölj av och 
torka squashskivorna. Varva ostsås, 
squash, skinka och lasagneplattor i en 
ugnsfast form. Börja och avsluta med 
ostsås och strö över den sparade rivna 
osten. Gratinera i ugn i ca 30 minuter. 
Servera med en god sallad.

 Smula sönder jästen i en skål. Häll på mjölken och rör 
om tills jästen lösts upp. Rör smör och socker smidigt i en 
stor bunke. Tillsätt ägget, jästmjölken, salt och vetemjöl. 
Arbeta snabbt ihop degen. Låt jäsa under duk i ca en 
timme. Blanda ihop ingredienserna till fyllningen och rör 
den smidig.

 Ta upp degen och knåda den lite. Kavla sedan ut den 
till en rektangel. Bred ut fyllningen och rulla ihop till en rulle. 
Placera ut pappersformar i två muffinsplåtar eller på plåtar. 
Skär rullen i ca 20 bitar och lägg dem med snittytan uppåt 
i formarna. Låt jäsa i 1 timme och värm under tiden ugnen 
till 250°. Pensla bullarna med ägg och strö över pärlsocker. 
Grädda i ca 8 minuter.

Hallå där, 
Åsa Swanberg! 
Du är bland annat kokboksförfattare, 
receptkreatör och chefredaktör på 
tidningen Baka. Vad är roligast?
– Det roligaste är att göra många 
olika saker. Jag gillar omväxlingen i 
mitt jobb. Men just att skapa recept, 
tänka fram nya smaksättningar och 
sedan arrangera en fin bild är väldigt 
kul och kreativt.  
Stämmer det att bakning och sötsaker 
är din stora passion?
– Ja, särskilt bakning. Jag älskar att 
baka bröd. Det har jag gjort ända 
sedan jag var tolv år och bakade min 
storasysters recept på solrosbröd för 
första gången. Det öppnade en helt 
ny värld för mig. Idag är bakning en 
del av mitt jobb, men passionen är 
lika stark!
Berätta om de tre recepten du valt 
ut åt MatHem.
– Det är tre favoriter som min 
familj och alla andra som ätit dem 
tycker är otroligt goda och enkla. 
Skinklasagnen är en lättare och 
lite mer somrig variant av klassisk 
lasagne. Halloumi- och biffspetten 
känns festliga, men är enkla att 
göra och går snabbt att grilla. De 
passar både vardag och fest. Och 
chokladbullarna – de gör alltid succé!
Vad händer annars i vår?
– Förutom tidningen ska jag göra en 
vinterkokbok, så i vår kommer jag att 
få uppleva både jul och nyår igen.

"Spetten känns 
festliga, men är 
enkla att göra och 
går snabbt att grilla"

Chokladbullar

Matskribenten Åsa Swanberg har 
bakat bröd sedan hon var 12 år.
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Växthus för alla!

*10% rabatt på MUR växthus
Kampanjen gäller Helios Mur och Serralux Mur.

Serralux Classic Mur

Helios Victorian Mur Special Serralux Elegans Mur

Helios Victorian Mur
SPARA upp till 11.000:-

Orangerie systemet

Junior 8,7 m² Junior Orangeri

Bågväxthus

Antique Orangeri.Arcadia Orangeri. Gigant

Classica

Spalux

CL
AS

SIC
UM VÄXTHUS

KVALITET TILL RÄTT 
PR

IS
 CL

AS
SIC

UM VÄXTHUS

         GARANTI 10 Å
R 

CL
AS

SIC
UM VÄXTHUS

          GARANTI 5 Å
R 

Beställ 2013 års gratis katalog på www.classicum.se  

Öppettider: se www.classicum.se
Telefon: 040-40 51 90

SVEDALA:  Huvudkontor / Visningsträdgård / Butik

SOLNA:  Visningsträdgård, Brunnsvikens trdg. 

BESTÄLL VÅR KATALOG
GENOM ATT SMS:a 
”VÄXTHUS” till 71 120
SMS-tjänsten är kostnadsfri. 
Ev. trafikkostnader kan tillkomma.

Succé kampanjen förlängd t.o.m.18 Maj.
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(ord. pris 845:-)

Köp Le Zie extra virgin olivolja 
eller handgjorda pasta, så får 
du köpa Le Zie stekpanna för

399:-

Le Zie Extra Virgin Olivolja: Samtliga oliver är plockade för hand på 
böndernas egna gårdar och framställningen sker på gammaldags vis, utan 
kemiska tillsatser. Oliverna plockas redan i mitten av oktober vilket bidrar 
till en härligt pepprig, intensiv och fyllig smak. Se vårt filmklipp från 
skörden, eller läs mer om våra produkter på www.lezie.se.

Erbjudandet gäller på www.mathem.se. För att 
läsa mer om våra produkter, besök www.lezie.se.
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Duellen  

Frankrike
vs.Italien

ITALIEN
// Marco Manieri

din nya bok ”italienska för nybörjare” är 
en hyllning till det klassiska italienska 
köket. Varför är det så fantastiskt?

– Det klassiska italienska köket har sitt 
ursprung i vad som kallas ”la cucina povera”, 
det fattiga bondköket. Där jobbar man med 
enkla tekniker och enkla råvaror som blir till 
stora smaker. Det är en större konst än att 
hålla på med emulsioner och suffléer som de 
gör i Frankrike.
men lever inte det italienska köket enbart på 
gamla meriter? har det hänt någonting nytt 
sedan spaghetti vongole gick på export?
– Ja, vad som hänt de senaste 10-20 åren är 
att man hittat tillbaka till det ursprungliga 
bondköket. Det gamla är det nya helt enkelt. Men 
för att förstå våra mattraditioner måste man titta 
på Italiens historia och det faktum att man i stora 
delar av landet levde mycket fattigt ändra fram 
till 60-talet. Först då höjdes levnadsstandarden, 
och därmed också matvanor. 
man brukar säga att Frankrike uppfann gastro-
nomin. Vad har italien uppfunnit?
– Enligt historieböckerna uppstod det 
franska köket när Henri II gifte sig med 
Katarina av Medici från Florens år 1533. 
Hon tog med sig sina egna kockar till 
Frankrike, och när deras mat sedan spred sig 
revolutionerades den franska matlagningen. 
Så jag vill nog påstå att Frankrike har Italien 
att tacka för sin gastronomi.
efter en traditionell italiensk måltid med 
antipasto, primo, secondo och dessert är man 
så mätt att man knappt kan gå. Varför äter ni 
så mycket? 
– Den sammanlagda kvantiteten är inte mer än 
en vanlig trerätters, eller en fransk 18-rätters. Vi 

har bara ett annat upplägg – först kolhydrater 
och sedan protein. Vår uppdelning handlar om 
att inte ha för många smaker samtidigt. Vi vill 
njuta av varje råvara i sin fulla prakt.
ni är duktiga på att ta hand om era grönsaker. 
men när det gäller kött måste du väl medge att 
ni ligger långt efter fransmännen? 
– Inte alls! Medan fransmännen dränker köttet 
i såser låter vi det vara rent, utan tillbehör som 
förvanskar. Vi grillar vårt kött och serverar det 
med en bit bröd och eventuellt någon grönsak. 
Det räcker så.
den franska ostbrickan består av camembert 
från normandie, roquefort, brie och comté. Slå 
det om du kan!
– Inga problem! Italien har parmesanost 
vilket 95 procent av jordens befolkning 
älskar. En ost med den populariteten kan 
Frankrike bara drömma om. Sedan har vi alla 
pecorinovarianter, gorgonzola och taleggio. 
äkta italiensk glass är en vinnare. men vad 
har italien annars att komma med när det 
gäller desserter?
– Här måste jag lämna en walkover. När det 
gäller desserter är vi ett u-land. Vi har tiramisu, 
pannacotta och några bakverk. I övrigt är 
det sorgligt, och det beror på att italienarna 
föredrar färsk frukt till dessert.
de franska krogarna har sammanlagt betyd-
ligt fler michelinstjärnor än de italienska. 
det borde väl betyda att man äter godare på 
krogen i Frankrike?
– Från vilket land kommer Michelinguiden? I 
rest my case. Det är bara korruption!
om det här hade varit en fotbollsmatch mellan 
italien och Frankrike – vem hade vunnit? 
– 5-2 till Italien. Frankrike gick ut hårt med 
traditioner och svulst, men Italien hade ett 
starkt försvar och när anfallarna kom upp var 
fransmännen chanslösa. De hade förätit sig på 
crème brulée och bearnaisesås. 

Rustikt och lantligt eller snofsig gastronomi? Ja, vem har egentligen 
det bästa köket, Italien eller Frankrike? MatHem sammanförde 
kockarna Sébastien Boudet och Marco Manieri för årets mest 
rafflande matduell. TExT Jan eKhoLm

marco manieri
ålder: 39
Bor: Malmö
yrke: Kock och medicin-
studerande.
Aktuell: Med kokboken 
”Italienska för nybörjare”.  
kuriosa: Innan Marco kom 
fyra i ”Sveriges mästerkock 
2012” var han framgångsrik 
musikproducent. Han har 
bland annat jobbat med The 
Ark och Marit Bergman.

Pici di SemoLa
Morelli, 500 g 
59.95 kr/st

En prima 
favorit ur 
det Italienska 
sortimentet 
hos MatHem

56 WWW.MATHEM.SE

http://www.mathem.se/varor/pasta-ovriga-sorter/morelli-pici-di-semola--500g-morelli


SéBaSTien BoudeT
ålder: 37
Bor: stockholm
yrke: Bagare, konditor och 
kock.
Aktuell: Med kokboken 
”Den franske bagaren” och 
bloggen brodpassion.se.  
kuriosa: Sébastien kommer 
från en fransk bagarfamilj, 
uppväxt i Paris och La Sarthe. 
Tidigare drev han bageriet Pe-
tit France på Stora Essingen.

FRANKRIKE
// Sébastien Boudet

du missar sällan ett tillfälle att hylla det 
franska köket. Förklara varför det är så bra.
– Franska mattraditioner grundar sig 

på tillgänglighet och årstider. Till skillnad 
från Italien har vi dessutom en stor mångfald 
som sträcker sig tillbaka till de gamla franska 
kolonierna. Nordafrika, Vietnam och Texas är 
också en del av vår matkultur. Och tittar vi på 
vad de italienska stjärnkockarna lagar så är det 
framförallt fransk mat, eftersom den är mer 
komplex och utmanade. 
men helt ärligt, lever inte det franska köket 
enbart på gamla meriter? 
– Det har varit lite trögt, och det gäller även 
Italien. Men nu kommer en ny generation som 
struntar i töntiga stjärnkrogar och som vill 
förnya maten. Jag är en del av den generationen 
och för oss är nyfikenhet en drivkraft. Vi vill veta 
varför man lagar traditionell mat på ett visst sätt 
och om det går att förbättra det.
det italienska köket är enkelt och rent medan 
ni fransmän gillar att krångla till det. Varför?
–Det italienska köket är baserat på färska 
råvaror som exploderar i munnen när man äter 
det i Italien. Däremot är det svårt att exportera. 
Det franska köket är mer tekniskt. Vi får 
billiga råvaror att smaka fantastiskt, men det 
kräver arbete. Ta kycklinglever eller oxkind till 
exempel. Det kostar nästan ingenting, men låt 
mig confitera det i fyra dagar och det smälter 
i munnen. Ge samma oxkind till en italienare 
och han gör en pasta av det – med dåligt 
resultat eftersom köttet är så hårt.
italien skapade pizzan och parmesanosten. 
Vad har Frankrike skapat som haft lika stort 
genomslag i världen?
– Du menar något som har förstörts av hela 

världen? Vi har gett världen kärlek och passion 
serverat på en tallrik. Det franska köket är 
konservativt, på gott och ont, men fördelen är 
att det bevarats och inte förvanskats. Ingen gör 
coq au vin på kebabkött.
Baguetter och croissanter i all ära, men vad har 
ni annars att komma med när det gäller bröd 
och bakverk?
– Vi sitter på enorm kunskap när det gäller 
brödtraditioner, spannmål och surdegskultur. 
Bröd är livet för oss. På 1700-talet åt varje 
fransman ett kilo bröd om dagen. Under 
den senare delen av 1900-talet förstördes 
brödkulturen, men nu är den på väg tillbaka 
igen. Vi är många som kämpar och bakar med 
lokala råvaror och personlighet.
Vad är grejen med fransmän och gåslever?
– Det handlar om kultur. Uppe i bergen 
levde man förr under tuffa förhållanden 
med långa vintrar. Fettet var då ett sätt att 
bevara kött, därför matade man ankor och 
gäss så att de blev riktigt feta. Visst, dagens 
industrialiserade tvångsmatning kan vara 
hemsk, men ursprunget handlade om tillgång 
och överlevnad. Och ja, jag äter gärna gåslever.
Till skillnad från italienarna kan ni inte göra 
glass. Så vilka är era starkaste kort när det 
gäller desserter?
– Vi är bra på vanilj och kakao och på att lyfta 
upp råvarorna. Även här visar vi vår tekniska 
skicklighet. Bäst är vi nog på små individuella 
bakverk som är lika vackra att titta på som de 
är goda att äta.
om det här hade varit en fotbollsmatch mellan 
Frankrike och italien – vem hade vunnit? 
– Som vanligt vann Italien på straffar. Jag 
är fortfarande bitter över VM-finalen 2006 
och historien upprepade sig igen: italienarna 
ramlade hela tiden, någon skrek något elakt 
om en spelares mamma, det blev bråk, rött kort 
och Italien fuskade sig till seger igen.

macaronS emoTion 
Macarong, 8 st
129.00 kr/st

Sébastians små franska 
smaksensationer i

dessertform hos MatHem
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Hej Eric, du måste ha 
fått din beskärda 
del av vägkrogsmat 
under turnéerna på 
90-talet. Befann sig 

Sverige i ett matmässigt mörker då?
– Ja, det får man nog säga, och 
framförallt utmed vägarna. Fast var 
man lite fiffig och beredd att åka 
omvägar gick det att hitta bra krogar. 
Tyvärr var det alltid busschauffören 
som bestämde, och inte jag, och de 
hade sina regler om körtider och 
sträckor. Därför kunde det vara svårt 
att driva igenom en extra timme på 
vägen. Idag är det betydligt enklare. 
Dels har Sverige genomgått en 
matrevolution, och dels finns White 
Guide och iPhone att ta hjälp av. 
Du har alltid varit väldigt 
matintresserad. Vad pågår just nu i 
familjen Gadds kök, är det surdegsbak 
och korvstoppning?
– Nja, surdegarna kom aldrig in 
i vårt hem. Jag älskar visserligen 
levainbröd, men jag bakar inte. Jag 
tål nämligen inte att ta i mjöl. Det 
ger mig samma rysningar som naglar 
på griffeltavla. Korvstoppning är jag 
däremot sugen på, jag har bara inte 
hunnit än. När det gäller mat kan 
man säga att jag är periodare. Jag har 
nyss avslutat en kinesisk period med 
rätter från Szechuan. Nästa gång vill 
jag prova på mat från Hunan, det är 

en väldigt spännande provins. Annat 
som kommer och går hos oss är 
libanesiskt, mexikanskt med dragning 
åt det indianska och fransk bistromat 
som min fru är väldigt förtjust i.
Hur ofta lagar du middag under en 
vanlig vecka?
– Varje dag, om vi inte går ut och äter. 
Jag gör det av den enkla anledningen 
att jag tycker det är kul. Min fru är 
däremot mindre road. Fast hon är 
grym på pannkakor och klassisk 
fransk potatisgratäng!
Vad lagar du när det är panikbråttom 
och maten måste stå på bordet inom 
en halvtimme?
– Min lax-agne! Smör i botten på 
en panna, färsk spenat i mängder, 
lasagneplattor, lax i bitar och enorma 
mängder parmesanost och grädde 
på det. In i ugnen 12-15 minuter och 
klart! En ljuvlig snabbrätt.
Har du några paradrätter som familj 
och vänner alltid vill att du ska laga?
– Folk tjatar ofta om min chili med 
choklad. Överhuvudtaget får mina 
långkok högt betyg. Gärna den 
klassiska varianten med högrev som 
fått koka i rödvin. Mina puréer är 
också populära, som rotselleripurén. 
Perfekt till just långkok. 
Hur viktig är musiken i köket?
– Under matlagningen är den enormt 
viktig. Jag går in i ett slags meditativt 
tillstånd då, så jag vill gärna ha 

svepande minimalistisk musik, till 
exempel Brian Eno. Det hjälper 
mig att vara koncentrerad. Jag kan 
absolut inte prata när jag lagar mat, 
och jag föredrar att vara själv i köket. 
När maten är klar och gästerna 
kommit tar jag mig ur bubblan, 
förhoppningsvis…
Vad hittar man alltid i ditt kylskåp?
– Sesampasta, det är något jag inte 
kan sluta äta. Alltid parmesanost och 
någon typ av chilipasta, antingen 
hemgjord eller en bra harissa. I 
värsta fall sambal.
Dina tre favoritredskap i köket?
– Min stora pincett, Globalkniven 
med böjbart blad och stavmixern. 
Världens bästa matland?
– Spanien. Där finns både traditioner 
och nytänkande. Jag var i San 
Sebastian i fjol och åt fruktansvärt 
gott. Även de enklare krogarna är så 
bra att man går sönder. Jag älskar stan 
också. Som född i Visby blir jag lycklig 
av gamla städer där havet slår in.
Vad blir det till middag ikväll?
– Det blir rester faktiskt. Jag gjorde 
kyckling med salsiccia igår som 
räcker en dag till. Förmodligen 
är den godare idag. Till detta en 
enkel sallad med rotfrukter och en 
hemslagen majonnäs.

Turnéaktuella soulmannen om vägkrogsmat, 
kinesiska perioder och fobin för mjöl.
TExT Jan eKhoLm

Eric Gadd
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Sesampasta

San Sebástian

San Sebástian, bästa matstaden i bästa matlandet.

Eric Gadd är känd i bekanskapskretsen för sina långkok.

Kryddigt från Szechuan
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Det är det speciella norrländska klimatet som skapat Nyhléns 
Hugosons starka karaktär. Det gör förutsättningarna för djurupp-
födning särskilt bra, men har också drivit fram en orubblig passion 
för ständig utveckling. Resultatet är goda klassiker som Sveriges 
bästa julskinka, välkänd falukorv och ett brett utbud av smörgås-
mat. Men också specialiteter som färska korvar med 96 % kött, 
alspånsrökta delikatesser och våra spännande lufttorkade snacks 
av rökt renkorv, älgkorv och het ölkorv. Hos Nyhléns Hugosons 
hittar du garanterat både nya och gamla favoriter.

Beställ hem norrländsk matglädje från Mathem redan i dag!

Du borde träffa fler
norrlänningar. 

www.nyhlenshugosons.se
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