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SVERIGES STÖRSTA 
MATBUTIK PÅ NÄTET

Vi har allt för både vardag och fest

Förenkla ditt liv 
med MatHem.se 
Få all din mat levererad 
direkt hem till dörren. 
Beställ idag, få leverans 
redan imorgon. 

                Välj bland 10 000         fräscha varor i vårt                 stora sortiment!

Topp 100 
5 år i rad

MatHem bakom  
kulisserna

Bufféspecial!
Nya supertrenden:
  Cleanse
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 Citera oss gärna, bara källan anges.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Välkommen 
till MatHem.se 

Sveriges största matbutik på nätet!

Du väljer själv leveranstid, 
7 dagar i veckan.
Beställ idag, få hem maten redan imorgon! Kom ihåg 
att du kan ändra i din order ända fram till kl 23:59 
kvällen före leverans. Vid morgonleveranser kan du 
ändra fram till kl 14.00 dagen före.

Skippa biltullar, parkeringsstrul och köer, och lägg 
tiden på roligare saker. Ingen hiss hemma? Det är 
lugnt, våra starka chaufförer bär upp allt till din dörr.

Hos oss hittar du ett brett sortiment med allt från 
dagligvaror till delikatesser och ett stort ekologiskt 
utbud. Våra bilar är utrustade med kyl och frys vilket 
innebär att vi kan garantera en obruten kyl- och 
fryskedja av våra varor. Fräscht ända fram till dörren!

Vi har tusentals  fräscha varor 
och ett stort ekologiskt utbud.

Slipp kånka och köa – förenkla 
din vardag redan imorgon.

ÖPPETTIDER
Vardagar 07:00-23:00 
Lördagar 07:00-18:00 
Söndagar 07:00-23:00

KONTAKTA KUNDTJÄNST
info@mathem.se

020 - 15 10 10

ekologiska såser direkt 
från himmelstalund

Det godaste kommer alltid först. Nu kan du hitta dina 
favoritsåser som ekologiska i smakerna Bearnaise, Aioli, 
Bearnaise Hot och Jalapeño. Välkommen till kyldisken!

LOHM0030_Annons_210x280_MatHem.indd   1 2015-03-19   11:36
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Ta emot frukosten 
i morgonrocken

Elsass kaffe 
Ett ekologiskt premiumkaffe med schyssta 
villkor för både bönderna och de lokala 
mikrorosterierna. Elsass kaffe lämnar dig 
inte bara med en god smak i munnen, utan 
med en härligt glad känsla i magen också. 
Ett måste för kaffefantasten!

Crunchy Granola från Renée Voltaire
Att rosta sin egen granola är så enkelt och så gott! 
...men i ärlighetens namn, det är ju betydligt mycket 
smidigare att klicka hem en färdig granola från oss.

Charkisar från vår deli  
I vår deli hittar du ett stort utbud av allt från 
goda skinkor till smakrika salamikorvar. Perfekt 
på vilken frukostfest som helst!

MatHems chaufförer påbörjar sina leveranser redan klockan 
05:00 på vardagsmorgnar. Perfekt när du vill ha purfärska 
varor levererade direkt till frukostbordet. Eller varför inte passa 
på att få hem hela middagen redan innan du går till jobbet? 

RECEPT MARI BERGMAN   TEXT JULIA OLSSON   FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL

REKVISITA BY MUTTI

Pannkakor
50 gram smör
1 ägg
1 dl grädde
2 dl vatten
3 dl vetemjöl
3 ½ tsk bakpulver
1 tsk salt

1 ½ msk socker
Smör, till stekning  

Topping
Lönnsirap
Blåbär
Hallon

  Smält smöret. Blanda det med ägg, 
grädde och vatten. Rör ihop de torra 
ingredienserna. Blanda ner i smeten och rör 
tills den blir slät. Om du hinner, låt gärna 
smeten vila en stund.

  Stek i medelvarm panna 
med smör ungefär 1–2 minuter 
på varje sida. Pannkakorna ska 
vara tjocka.    

  Servera med bär och 
lönnsirap.

tillagningstid 20 minuter, 
4 port, 8 st pannkakor

 Härligt fluffiga, tjocka och söta pannkakor. 
Toppa med färska bär och lönnsirap så har 
du snabbt fixat en riktig lyxfrukost.

Rött te är egentligen inte alls något te, utan 
görs på blad och stam från rooibosbusken, 
men eftersom produktion och tillredning 
är så lika, kallas det ofta te ändå. Rött te 
är det enda teet helt utan koffein.

Roiboos kan dra längre än te eftersom 
det inte innehåller några beska ämnen.

Vi på MatHem gillar verkligen te och har 
därför fyllt butiken med över 200 olika 
sorter. Men det är inte alltid helt lätt 
att förstå skillnaden mellan alla olika 
varianter och veta vilket te som passar 
bäst när. Här lär vi dig grunderna.

Lilla teskolan American
Pancakes

Vitt te är det minst behandlade, vilket 
bevarat dess näringsämnen bättre. Teet är 
rikt på antioxidanter och verkar inflamma- 
tionshämmande. Dessutom innehåller det 
höga halter av det rogivande ämnet teanin.

Vita teer bör dra länge för att utvecklas 
fullt ut. Vattnet bör vara mellan 70-80°.

Grönt te skiljer sig från annat te i att 
bladen upphettas direkt efter skördning. 
Det avbryter oxideringsprocessen, vilket 
också bibehåller många av bladens 
nyttiga ämnen.

Gröna teer blir lätt beska av att bryggas 
i allt för hett vatten. Temperaturer runt 
80° är lagom.

Svart te får sin färg av att bladen vissnar 
och oxideras innan de torkas. Processen 
gör att en del hälsosamma ämnen går 
förlorade, men också att koffeininnehållet 
blir större än i andra teer.

Svarta teer ska bryggas med hett vatten, 
gärna mellan 95-100°.

Nybakat bröd från Bonjour 
Nu kan du grädda ditt favoritbröd hemma! Med 
Bonjours frusna mat- och fikabröd får du nygräd-
dat bröd precis när det passar dig. 
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TEXT JULIA OLSSON  FOTO MADDZAN LINDBLAD

”Det var renoveringen som fick oss över tröskeln till att 
börja använda MatHem. Hela villan låg täckt av byggdamm 
och vi behövde en extra hand för att få ihop det. Men 
oavsett renovering eller inte, kommer vi garanterat 
fortsätta med MatHem nu. Det är helt enkelt mycket 
mysigare att få tid över till att fokusera på familjen, istället 
för att stressa iväg till affären om kvällarna” berättar Frida 
Svärd samtidigt som hon provsmakar låtsassockerkakan 
tvååriga Jack har bakat. Hon slänger sedan ett öga på bara 
någon vecka gamla Kevin som ligger och sover precis intill, 
innan hon fortsätter.

”I början trodde vi nog också att det skulle bli mycket 
dyrare att handla på MatHem och vi såg det hela som 
en testperiod. Men när vi jämförde, så märkte vi ganska 
snabbt att priserna låg på nästan exakt samma nivå som 
den butik vi brukade åka till. Att vi då dessutom spar tid 
och slipper åka och handla och släpa maten själva, gör 
MatHem till ett klockrent alternativ för oss.”

En livlig tvååring, en busig hund och en stor villa som inte riktigt 
vill bli färdigrenoverad. Toppa det med en nyfödd liten bebis och 
det är ett under att familjen Svärd ens lyckas borsta tänderna 
om dagarna. Ännu mindre handla mat och allt det där andra som 
krävs för att få vardagen att fungera. 

Namn:  Fredrik och Frida Svärd, barnen Jack och Kevin 
Ålder:  30 år, 29 år, 2 år och 2 veckor.
Bor:  Huddinge, Stockholm.
Yrke:  Snickare, Förskolelärare.

Tryffelchips, hönsfärs och Pampers månadsbox är favoriterna.

Det tar en minut att skapa 
ett konto på MatHem.se och 
du kan börja handla direkt. 

”Mycket mysigare att fokusera på 
familjen istället för att stressa iväg till 

matbutiken om kvällarna.    

3. Du kan utgå från tidigare 
ordrar, spara inköpslistor, 
sortera dina varor som favoriter 
och sätta upp abonnemang 
med varor du handlar ofta.

5. MatHem.se får ständigt 
nya extrapriser!

1. Sök efter varor i sökfältet.

2. Förutom matbutiken hittar 
du bland annat delikatess-
avdelningen, matinspiration 
och recept i huvudmenyn.

4. Hitta varor i menyn.

5 tips till 
dig som vill 
komma igång!

Villarenoveringen fick
familjen Svärd att börja
handla på MatHem.se
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1 dl svarta vinbär
2 msk lucuma
1 dl vatten
2 msk skalade hampafrön

1 st avokado
½ st banan
½ st apelsin
1 msk optimalispulver
2 msk hampafrö
1 dl vatten
1 msk bipollen

1 dl hallon
½ st banan
1 kiwi
1 dl vatten
1 tsk vetegräs
1 dl vaniljyoghurt

  Lägg alla 
ingredienser i mixern 
och mixa till en jämn 
smoothie. Om du vill ha 
den sötare kan du lägga 
till mer lucumapulver 
eller honung.   Skala avokadon, bananen och 

apelsinen. Skär i bitar och mixa med 
optimalispulver, hampafrön, och vatten. 
Häll upp i glas och strö bipollen över.

  Skala bananen och 
kiwin. Skär i bitar och lägg i en 
mixer tillsammans med hallon, 
vatten, vetegräs och yoghurt. Kör 
till en jämn smoothie.

Svartvinbärssmoothie 
med lucuma
tillagningstid 5 minuter, 1 portion

 C-vitaminbomb naturligt sötad med 
lucumapulver. Hampafröna tillför protein.

Avokadosmoothie 
med superingredienser
tillagningstid 5 minuter, 1 portion

 Detta är en otroligt nyttig smoothie 
med protein från hampafrö, antioxidanter 
tack vare optimalispulvret och frukten 
samt nyttiga fetter från avokadon. Ge en 
lite extra boost till immunförsvaret ge-
nom att toppa smoothien med bipollen.

Hallonsmoothie 
med vetegräs
tillagningstid 5 minuter, 1 portion

 Denna smoothie är perfekt som en 
kickstart på morgonen eller som en 
extra boost på eftermiddagen.

Drick dig piggare 
med våra enkla tips!

Att pressa sin egen juice eller att mixa sin egen 
smoothie har blivit nästan lika vanligt som att brygga 
sitt morgonkaffe själv. Det tycker vi är toppen! Ta del 

av våra heta tips och fyll din nästa MatHem- 
leverans med massor av gott att pressa och mixa.

RECEPT MIA TROBERG ELONQ  RECEPTFOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL

TEXT JULIA OLSSON

"Mixa bladgrönsaker separat och blanda i din färsk- 
pressade juice i efterhand för att slippa trassel i filtret.”

Instagramfenomenet Yoga Girl, eller Rachel Brathen 
som hon egentligen heter, pressar sin gröna juice på: 
2 stora nävar bladspenat,  2 stora nävar grönkål, 
1 gurka, 2 äpplen, 1 citron  och 2 cm ingefära.

Läs mer om Rachel och hennes väg till ett hälsosammare 
liv i boken ”Yoga Girl - att finna lycka, skapa balans 
och leva med ett öppet hjärta” (Bonnier Fakta)

Yoga Girl tipsar!

Färsk gurkmeja
Antiinflammatorisk, antioxiderande, kolesterol- 
sänkande och skyddande mot alzheimers och 
cancer. Färsk gurkmeja tillskrivs många hälso- 
egenskaper och är just nu trendigare än trendigast.

Nötdrycker  Alpro
Kokos-, mandel- och hasselnötsdryck. Sorti- 
mentet kryllar nu av flera olika spännande 
alternativ till mjölk. Supergott i en smoothie!

Mighty Greens Alpha Plus
Vetegräs, spirulina och chlorella är bara några 
av nyttigheterna i Mighty Greens. Rör ner en 
tesked i din färskpressade juice.

Kanelbasilika
Har du smakat kanelbasilika? Klicka hem en 
kruka redan idag och mixa ner i din smoothie för 
en helt ny smakupplevelse.

Proteinrika hampafrön  Go For Life
Mixa ner i din smoothie för en extra boost av 
nyttiga fett- och aminosyror.

Vi levererar alltid 

superfräscha varor!

Übernyttigt bipollen  Go For Life
Ökade energinivåer, stärkt immunförsvar och 
en stimulerad matsmältning - det finns ingen 
hejd på Bipollens alla hälsofördelar. Det lilla 
kornet gissas av experterna snart gå om chia-
fröt i popularitet (läs mer om chia på s.45).

Avokado
Fullproppad med nyttigheter och med en 
härligt tjock konsistens passar avokadon 
perfekt att mixa ner i din smoothie.
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Alltid fräscha varor 
– MatHems garanti till dig!
När du handlar mat från oss, kan du vara säker på att alltid få 
hem varor av bästa kvalitet. Vi erbjuder pengarna tillbaka om 
du mot förmodan inte skulle vara nöjd med någon produkt.

Vi garanterar bra Bäst före-datum
Du ska känna dig trygg med att alltid få hem bästa möjliga 
datum på allt du beställer. På MatHem.se kan du därför läsa 
mer om exakt hur långa datum du kan förvänta dig på några 
av de vanligaste produkterna.

All färsk fisk förpackas samma 
dag som den levereras hem till dig
Precis som med brödet, så beställer vi endast hem 
exakt den mängd färsk fisk som vi vet kommer gå åt 
inför varje dag. Du kan därmed vara trygg med att den 
fisk du mottar i din MatHem-leverans har filéats och 
förpackats samma dag som den levereras hem till dig. 

Fräschare frukt än du kan plocka själv
Vårt mål är att ha Sveriges fräschaste och bästa frukt & grönt. Är 
du inte nöjd får du pengarna tillbaka. På MatHem jobbar endast 
personal specialutbildad i att plocka den allra bästa frukten till 
dig. Allt plockas med handskar och som kund slipper du frukt 
och grönt som hundratals kunder innan dig klämt på.�.
�.

Alltid färskt bröd i din leverans
Vi beställer endast hem exakt den mängd bröd vi vet 
kommer gå åt inför varje dag. Det gör att inget bröd 
någonsin blir liggandes och att du alltid kan vara 
säker på att få färskt bröd med i din leverans.�.

�.

Färdigmat som 
du inte trodde fanns

Jeppe Åkermyr  
Påhittig kock, Findus

Jeppe Åkermyr

”Till SMAK har jag fi xat fram fyra helt nya och sköna rätter. Torskrygg, kyckling, 
lasagne och ricottabiffar. En av hemligheterna är att maten är uppdelad, och 
värms olika länge. Då blir allt riktigt, riktigt bra tillagat. Grönsakerna och pastan 
blir grymma, kycklingen saftig och torskryggen perfekt.”

Tips! Fin frukt  
& grönt längre

Håller längst i kylskåp och
påverkar mognadsprocessen 

hos andra frukter.

Mognar snabbare bredvid äpplen. 

Förvara omogen avokado i rums-

temperatur och mogen i kylskåp.

Får aldrig ligga 
i kylskåp – då 
svartnar de.

Håller ofta längst i ett lagom kallt 

kylskåp. Basilika är ett undantag 

som trivs bäst i rumstemperatur.

Tappar smak i kylskåp!
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Schysst ekodricka 
Danska Bornholms Mosteri har inte nöjt sig 
med att göra en frisk och fräsch ekologisk 
juice. De har även som policy att anställa 
minst 50 % socialt utsatta. Schysst för alla!

Charkisar från glada djur
Glenn Strömberg har ett stort sortiment av 
högkvalitativ ekologisk chark. Du hittar alla 
produkter i vår deli.

25%: Så mycket ekologiska produkter köper ni kunder på 
MatHem.se, vilket är mer än fyra gånger så mycket som 
snittet för matbutiker i Sverige (6%). Det gör oss glada!

Våra kunder 
älskar ekologiskt!

Glasslyx för alla
Förutom att vara fantastiskt god och krämig, är 
Järnaglassen gjord på 100 % naturliga ingredienser 
och rakt igenom ekologisk. Lyx på alla sätt och vis!

"Vi har det bredaste ekologiska 
sortimentet av alla dagligvarubutiker 

i Sverige. Vi lyssnar på er kunder 
och utökar ständigt sortimentet!"

Per Sandström, Sortimentsansvarig på MatHem.se

Ekologisk hudvård 
Citrus Refreshing Body Oil, Pomegranate Firming 
Day Cream och Almond Soothing Facial Oil är 
bara några av alla godbitar du hittar i Weledas 
stora utbud av naturliga hudvårdsprodukter.

Ekologisk frukt och grönt!
Vår frukt- och grönsaksavdelning fylls ständigt 
på med spännande nyheter. Just nu är 
ekologisk blekselleri, ekologiskt granatäpple 
och ekologisk lime några av favoriterna – 
perfekt till både juice, drinkar och matlagning!

Glada eko-
frukter och 
grönsaker!

Sedan i höstas har vi 
dubblerat vårt utbud av 

ekologiska produkter – allt 
tack vare er kunder!

Leverans
7 dagar i veckan!

EKO-glada kundhälsningar!

ZOÉGAS COFFEE BY WOMEN

VI STÄRKER KVINNLIGA 
ODLARE FÖR ATT SÄKRA 

KAFFETS FRAMTID.

#COFFEEBYWOMEN

Nu intensifi erar vi på ZOÉGAS arbetet för att 
fl er ska kunna odla kaffe på ett hållbart sätt. 
Målsättningen är att alla våra blandningar 
ska rostas på ansvarsfullt odlade kaffebönor 
per sista december 2015. Ett annat mål vi 
satt upp är att minst 30% av deltagarna i 
våra utbildningsinsatser ska vara kvinnor. 

För oss på ZOÉGAS är det jätteviktigt att 
 sprida kunskapen om att driva kaffeplantage 
på ett hållbart sätt, även till kvinnor. 
Allt för att så många kaffebönder som  möjligt 
ska vilja fortsätta odla kaffe. På så sätt kan vi 
gemensamt säkra tillgången till bra kaffe även 
i framtiden. Läs mer på zoegas.se
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Vi är Sveriges största matbutik på nätet, men visste du att du även 
kan beställa hem apoteksvaror, tidningar och hälsokost från oss? 
Saknar du något i sortimentet? Kontakta oss på info@mathem.se.

Vi har allt du behöver för ditt barn och din baby

Hos oss hittar du även husgeråd i form av 
handdukar, skålar, knivar och mycket mer

På MatHem.se hittar du ett brett sortiment 

av laktos- och glutenfria produkter.

Djurmat och tillbehör för dina 
små älsklingar

Visste du att vi har ett stort 
sortiment av tidningar?

Linsvätska, hälsokost, 
och dammsugarpåsar 

– du hittar allt 
hos oss!

Klicka hem dina apoteksvaror sängliggandes

Passa på att klicka hem allt du behöver!

Ge lite extra skydd

NAN Pro 3 och NAN Junior 4 är 
självklart berikade med vitaminer & 
mineraler* men innehåller dessutom 
Bifidus BL – en aktiv bakteriekultur.

Läs mer på nestlebarnmat.se

* järn, sink, vitamin A och C
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MatHem på jobbet
Våra företagskunder använder 
oss vid alla möjliga (och omöj-
liga) tillfällen. Vi har levererat 
mat till allt från TV-inspelningar, 
events och kick-offer, till avan-
cerade konstprojekt.

Vanligast är ändå kaffe, frukt 
och fika till kontoret, men 
många passar också på att 
få toapapper, städartiklar 
och handtvål levererat direkt 
till dörren. Med ett praktiskt 
abonnemang ordnar vi regel-
bundna leveranser precis 
så ofta det behövs.

Hur kan vi förenkla för 
dig även på jobbet? 

Se rekommenderade varor: 
mathem.se/inspiration/foretag 

Kontakta kundtjänst för mer 
information: 020-15 10 10

Leverans till 
sommarstugan

Lediga dagar på landet? 
Njut av att få maten 
utkörd även dit. Vi lever-
erar till ett stort antal 
fritidshus och bryggor, 
vilket dessutom utökas 
inför semestertider. Gå in på MatHem.se för att 
se vad som gäller för just din semesteradress.

Visste du att en 
enda åkning med 
en MatHembil 
motsvarar ungefär 
30 personbilar 
som rullar till olika 

butiker? Det kallar vi 

smart veckohandling!

1 miljon leveranser!
I början av mars firade vi 1 000 000 
levererade order. Den miljonte 
kunden fick sin order gratis samt 
en påse med utvalda delikatesser.

Din matbutik i fickan
Varför inte passa på att handla på väg hem från jobbet? 
MatHem.se fungerar nu lika bra i mobil och padda. 35% av 

våra kunde handlar 
idag sin mat via mobil 

eller padda

Nyhet!

Baguette
En klassisk fransk halvbaguette.  
Luftig och med krispig skorpa.

Smörcroissant
Populär och frasig croissant från 
Frankrike bakad på äkta smör.

Ciabatta Fitness
En samkrik ciabatta med nyttiga frön.

Fler grädda hemma produkter 
hittar du på mathem.se

Lyxa till frukosten med nybakade 
baguetter och smörcroissanter med 
familj och vänner. Produkterna 
tinas ca 30 min och sedan är det 
bara att grädda direkt i din ugn  
– enkelt och gott!

vaasan sverige ab 

tel 08–619 34 00
fax 08–619 34 40

box 47 619
117 94 stockholm
order 08–619 34 34
www.vaasan.se

Vem kan motstå en 
nygräddad kanelbulle? 

Några storsäljare  
och nyheter:

Nyhet!

Baguette
En klassisk fransk halvbaguette.  
Luftig och med krispig skorpa.

Smörcroissant
Populär och frasig croissant från 
Frankrike bakad på äkta smör.

Ciabatta Fitness
En samkrik ciabatta med nyttiga frön.

Fler grädda hemma produkter 
hittar du på mathem.se

Lyxa till frukosten med nybakade 
baguetter och smörcroissanter med 
familj och vänner. Produkterna 
tinas ca 30 min och sedan är det 
bara att grädda direkt i din ugn  
– enkelt och gott!

vaasan sverige ab 

tel 08–619 34 00
fax 08–619 34 40

box 47 619
117 94 stockholm
order 08–619 34 34
www.vaasan.se

Vem kan motstå en 
nygräddad kanelbulle? 

Några storsäljare  
och nyheter:
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Rispapper

Chilipeppar

Avokado

Rullar
2 morötter
1 gurka
1 röd paprika
2 avokado 
300 g sashimilax
½ kruka koriander
1 dl hackade jordnötter
2 dl mungbönsgroddar 
250 g mango, tärnad
12 st rispapper

Dipp
2 msk risvinäger
1 msk fisksås
1 msk sesamolja
1 msk söt sojasås
Skal från 1 lime
Saften från ½ lime
1 tsk finhackad chilipeppar
1 tsk finhackad ingefära

  Skala och skär morötterna i smala 
stavar. Skölj och skär gurka och paprika 
i smala stavar. Skär avokado och lax i 
små kuber. Grovhacka koriander och 
jordnötter. Skölj groddar.

  Lägg upp alla ingredienser i skålar.

  Blanda ihop alla ingredienser till 
dippsåsen.

  Värm vatten i en vid kastrull eller 
stekpanna så att det blir lite ljummet. 
Doppa ett rispapper i taget så att det 
blir mjukt men var försiktig så att det 
inte blir för mjukt. Lägg ut rispapperet 
på en fuktad handduk och fyll med 
alla godsaker. Rulla ihop och gör 
likadant med resterande rispapper. 
Lägg upp vårrullar på ett fat och 
doppa i den goda dippsåsen.

Rispappersrullar 
med chili- och 
ingefärsdipp
tillagningstid 45 minuter, 4 portioner,  
ca 12 rullar, recept mari bergman  
foto susanna livijn wexell

 Rispappersrullar – det nya fredags-
myset! Låt gärna var och en komponera 
sin egen rulle med sina favoriter.

Enkelt!
Testa något nytt 

istället för helg- 

favoriten Tacos

Färsk koriander

Böngroddar

Färsk mango

Sesamolja, fisksås och 
risvinäger

Sashimilax från Fröya

Garanterat 

fräsch frukt!

När du köper frukt och grönt hos 

oss slipper du varor som hundratals 

kunder innan dig klämt på. Vår 

specialutbildade personal plockar 

dessutom allt med handskar på.

Spännande 
helgmys för 
hela familjen
Festligt, gott och annorlunda, men också minst lika 
lättlagat som en klassisk tacomiddag. Vi har valt ut 
några av våra favoriter i sortiment – redo att klickas 
hem med din nästa beställning.

Padronchili 
Gör som spanjorerna: hetta upp rejält med 
olivolja i en stekpanna och fräs padronchili på 
hög värme i ca 1 minut. Strö över rikligt med 
flingsalt och njut av resultatet!

Kumquats och limequats
De små citrusfrukterna är perfekta till 
dekoration av både bakverk och drinkar. 
Testa att frysa in ett gäng för att sedan 
skiva ner direkt i drinken – supergott!

Kanelbulleglass 
Nu behöver du inte längre åka till USA för att få 
tag på Ben & Jerrys hypade kanelbulleglass.

Kondenserad mjölk 
Världens godaste kolasås, Dulche de leche, gör 
du genom att koka en burk oöppnad 
kondenserad mjölk i 2-4 timmar. 
Kolasåsens tjocklek avgörs av koktiden. 
Strö lite flingsalt över såsen för extra 
WOW-faktor!

Pop-A-Cob
"Kul, häftigt och annorlunda!” Så sa MatHems 
VD, Tomas Kull, efter att ha testat Pop-a-Cob 
- en hel majskolv som poppas direkt i micron. 
Du har garanterat aldrig sett något liknande!

Mer lakritspulver åt folket!
Om du, liksom vi, är tokig i lakrits, så är 
lakritspulver precis rätt grej för dig. Testa att 
blanda med glass, hälla ner i våffelsmeten, 
eller varför inte mixa ner i en smoothie? Det 
är bara fantasin som sätter gränser.

Öländska Bönchips
Från soliga Öland kommer dessa krispiga chips 
gjorda på ekologiska bönor. Perfekt för dig som 
vill hitta ett lite sundare snacksalternativ! ...och 
alla andra med för den delen.

Frukt ÄR godis
Yoyos är härliga handsnurrade rullar av 
torkad frukt – inget annat! Mogen frukt 
plockas och mixas, för att sedan torkas i 
ugn på låg temperatur.
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Trendspaning: 

Snackwave

9 av 10 kunder rekommenderar MatHem.se 
till en vän. Det kallar vi nöjda kunder!{ }MatHem

Fenomenet som hyllar allt som har med 
snabbmat att göra. Text: Julia Olsson

De senaste åren har snabbmatens image fått 
en uppgraderad status. Från att ha varit något 
lite pinsamt och skämmigt, till att bli något 
att visa upp och stoltsera extra mycket med. 
Och nu ska vi inte bara äta den. Vi ska klä oss i 
snabbmat, ha prylar med snabbmat och inreda 
hemmet med snabbmat.

Fenomenet omnämns som Snackwave, ett 
begrepp myntat av ett gäng bloggare som är 
noga med att förtydliga att det inte bara handlar 
om en snabbmatsvurm. Långt ifrån. Det är ett 
totalt nörderi i en estetik fylld av bilder på korv 
med bröd, donuts, hamburgare, läsk, stekta ägg 
och så vidare.

Modemärket Moschino är ett av exemplen. Förra 
året släppte de en hel kollektion av kläder med 

tryck och former inspirerade av hamburgare, 
pommes frites och läsk. Kläderna syntes på super-
kändisar som Rihanna, Katy Perry och Beyonce. 
McDonalds var inte sena att haka på och släppte i 
våras en egen serie med just hamburgermönster. 
Kollektionen bestod av allt från regnjacka och 
gummistövlar till sängkläder och tapeter.

Det finns många förklaringar till varför ett fe-
nomen som detta slår just nu. Kanske fungerar 
det som en motpol till den ständigt tilltagande 
hälsotrenden. Det ligger också helt rätt i tiden som 
en slags frihetstanke för att kvinnor numera (änt-
ligen!) får göra som de vill och inte längre behöver 
skämmas för att de älskar snabbmat. Tvärtom. 
Nu får och ska det istället lyftas upp och hyllas. 
Parallellt har en trend med humor kunnat ses hos 
de stora modehusen, vilket verkligen öppnat upp 
för en trend som Snackwave att få fäste.

Vi följer trendens framtid med spänning.

TIPS: Googla 
Snackwave för ännu 

mer läsning och 
roliga bilder.What kind of

BREAKER 
are you?
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Som kund hos MatHem.se har du inte bara tillgång till ett stort sortiment 
av fräscha varor och generösa leveranstider. Vi bjuder också in till aktiviteter 
såsom biobesök och matlagningsevenemang, samt låter dig ta del av 
förmånligare priser hos våra samarbetspartners.

MatHem bjöd in till tennis på högsta nivå under 

If Stockholm Open och Champions Return

MatHems kunder fick ett exklusivt special-
pris på föreställningen Svarte Orm

Specialerbjudande Orup – Viva La Pop

Titt som tätt skickar vi ut små 
presenter till er kunder

Nästan varje vecka skickar 
vi ut härliga smakprover från 

våra leverantörer – gratis

MatHems kunder får 
chansen att gå på exklusiva 

förhandsvisningar där vi 
fyller hela salonger

Medlemsförmåner

”DET JAG KAN GÖRA MED 
SVENSK MAJSKYCKLING
KAN DU OCKSÅ GÖRA”

Färsk majskyckling
från Guldfågeln.

NYHET!

GULDFÅGELNS MAJSKYCKLING är en 
fantastiskt fin råvara som du kan göra mycket 
gott med. Jag använder ofta majskyckling  
i mina recept och vet att många uppskattar att 
köttet är extra saftigt och har en mild sötma.
 Med Guldfågelns färska, svenska majs- 
kyckling blir det nu möjligt för fler att unna 
sig det där lilla extra.
Jag har skrivit ner några 
av mina bästa recept 
i en receptfolder 

som du nu hittar både i din butik och på
guldfågeln.se/majskyckling.
 Lycka till! Och njut av en ny svensk 
delikatess. Den färska, svenska majs-
kycklingen från Guldfågeln finns 
både som hel kyckling, bröstfiléer
och klubbor.

TOMMY MYLLYMÄKI

Guldfågeln___Mathem_v17_210x280mm.indd   1 2015-03-20   14:40:05
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Vårens och sommarens 
alla fester och middagar

Buffé, student, dop, bröllop och midsommar – våren och 
sommaren är fyllda av tillfällen att fira. Låt dig inspireras av våra 

favoriter som passar lika bra till den stora som lilla festen.

RECEPT MARI BERGMAN, MIA TROBERG ELONQ   FOTO WOLFGANG KLEINSCHMIDT

STYLIST ELISABETH JOHANSSON  RETUSCH ANDREA PALM  

AD SUSANNA LIVIJN WEXELL  TEXT JULIA OLSSON

ASSISTENT MADDZAN LINDBLAD

Sommarrullar med 
rökt lax och pep-

parrotsdipp

Grillad avokado 
med chiliräkor och 
het grönsaksshot

Socker- och chili- 
grillad lax med 

vacker betsallad

Sommartårta med fläder-
marinerade jordgubbar, 

hallon och vinbär

Grillad fläskfilé och Cajun-
sallad med grillad majskolv, 

paprika och färskpotatis
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Extra stora nordhavsräkor
Stora, härliga räkor från Lobster, fiskade 
i Nordost-atlanten. Perfekta att ta ur 
frysen när du behöver slänga ihop en 
läcker spontanmiddag.

Nya norska succéfisken Fröyalax
En färsk laxloin av bästa sashimikvalitet. 
Fiskas i Norge, och packas in max fyra 
timmar efter fångst. En riktig havsdelikatess 
som är lika god att äta rå som lätthalstrad!

Njut av 12 härliga ostron 
Ostron passar både till fest och 
vardagslyx. Godast tycker vi det 
är att sluka dem råa!

Läckerheter från havet sätter guldkant på vilken 
fest som helst. Givetvis fraktas allt med kyl- och 
frysbilar i en obruten kedja så att de hålls fräscha 
hela vägen hem till din dörr.

Kammusslor  Lobster
De lyxigt goda kammusslorna, eller 
pilgrimsmusslor som de också heter, 
halstras snabbt i pannan. Goda att 
serveras som förrätt med vinaigrette.

Vi har många sorters 
fantastiska musslor!
Beställ hem fräscha musslor och laga 
egna moule frites. En riktig klassiker.

På MatHem.se hittar du recept som till exempel grillad avokado 
med chiliräkor och het grönsaksshot.

Lyx med handpillade räkor  
Precis lika gott som om du skulle 
skalat dem själv! Förutom den tid du 
sparar, slipper du dessutom skalrester 
och räkdoft.

  Rullar: Du kommer att behöva 16 
st strimlor av vardera ingrediens, två 
i varje rulle.

  Skala och skär morötterna 
i tunna strimlor, ca 10 cm långa. 
Halvera gurkan på längden och gröp 
ur det vattniga. Skär även gurkan i 
10 cm långa strimlor. Dela sparrisen 
så att de blir 10 cm långa och dela 
dem sedan på längden en gång. Skär 
av gräslöken så att du får strån som 
är lika långa. Dela varje laxskiva på 
längden. Lägg upp alla ingredienser 
på ett fat och gör rent skärbrädan.

  Värm vatten i en vid kastrull eller 
stekpanna så att det blir lite ljummet. 
Doppa ett rispapper i taget så att det 
blir mjukt men var försiktig så att det 
inte blir för mjukt. Lägg ut rispapperet 

på en fuktad handduk och varva 
morotsstavar, gurka, sparris, gräslök 
och laxskiva i mitten av papperet. Två 
av varje ingrediens. Vik ena halvan 
av papperet över fyllningen och vik 
sedan in kanterna. Rulla samman och 
var noga med att papperet klistrar 
samman så att rullen inte öppnar sig. 
Lägg rullen på ett fat och täck med en 
fuktad kökshandduk. Upprepa med 
resten av rispapperna.

  Dipp: Skala rödlöken och dela 
den i mindre bitar. Skala vitlöken och 
skala och riv pepparrot. Lägg alla in-
gredienser i en matberedare och mixa 
till en slät dipp. 

  Skär risrullarna diagonalt och 
lägg upp på ett vackert fat. Servera 
tillsammans med pepparrotsdippen.

Rullar
4 st små morötter
½ gurka
1 knippe sparris
½ kruka gräslök
200 gram kallrökt lax
8 st rispapper
 
 

Dipp
¼ rödlök 
1 vitlöksklyfta 
1 msk riven pepparrot
1 avokado 
250 g tinade gröna ärtor 
2 msk citronsaft
1 msk lantbuljong
1 nypa flingsalt 
2 krm svartpeppar

Sommarrullar med rökt
lax och pepparrotsdipp
tillagningstid 40 minuter, 8 rullar 
recept: mari bergman och mia troberg elonq

 Klassiska svenska smaker i ny tappning. Passar perfekt 
som en liten förrätt eller som en del på ett buffébord.

Festligt med fisk 
och skaldjur på bordet

Garanterat fräscht
När du beställer färsk fisk och skaldjur från oss får 
våra fiskleverantörer beställningen  på morgonen 

samma dag som din leverans. Varan skickas sedan till 
oss och packas direkt till dig. På så vis kan vi garan-

tera färskheten. Dessutom filéas enbart den fisk som 
ni kunder beställt och svinnet blir minimalt. Bättre för 

dig, bättre för naturen. Smart va?

Svenska havskräftor 
– en riktig delikatess
Ju enklare desto godare. Servera kräft-
orna med en bit bröd och aioli. Klart!
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  Vacker betsallad: Skala 
betorna och skär dem i tunna 
skivor med hjälp av en mandolin 
eller i en matberedare. Häll av oljan 
från kronärtskockorna och skölj 
ruccolasalladen.

  Senapsvinägrett: Vispa ihop 
olja med balsamvinäger och senap 
till en slät konsistens. Finhacka och 
tillsätt dillen. Smaka av med salt 
och peppar.

  Blanda ihop betor, 
kronärtskockor och ruccola med 
vinägretten men spara några betor 
till topping.

  Lax: Ta bort ev skinn från 
laxfilén och skär den i kuber. Gnid 
in laxkuberna i oljan. Blanda ihop 
chiliflakes, socker, flingsalt och 
peppar på en tallrik. Vänd laxkuberna 
i chiliblandningen. Hetta upp en 
grillpanna och grilla laxkuberna ca 
1-2 minuter på varje sida.

  Lägg upp salladen på ett fat 
och toppa med laxkuber och några 
vackra betor.

Vacker betsallad 
4 st polkabetor
4 st gulbetor
4 st rödbetor
Ca 600 gram kronärtskockor i olja
100 gram ruccola

Senapsvinägrett
4 msk olivolja
1 ½ msk vit balsamvinäger
1 ½ msk grovkornig senap
2 nypor salt och svartpeppar
1 kruka dill

Lax
800 gram färsk laxfilé
1 msk olivolja
½ msk chiliflakes
1 msk socker
1 msk flingsalt
½ msk svartpeppar från kvarn

Socker- och chili-
grillad lax med 
vacker betsallad
tillagningstid 30 minuter, 
8 portioner, recept: mari bergman 
och mia troberg elonq

 En fräsch, lätt och vacker sallad 
till buffébordet som får lite sting 
av den heta laxen.

En bra tumregel när du komponerar en ostbricka, är att välja de ostar 
just du gillar bäst. Svårare än så behöver det inte vara. För att även 
dina gäster ska hitta en favorit kan det också vara smart att välja 
några olika sorter och inte satsa allt på ett kort.

1. Gruyère
Med sin lite söta och nästan 
fruktiga smak skapar den hårda 
klassikern balans på ostbrickan.

1. 2. 3. 4.

3. Manchego
Rund, mild och smakrik har 
spanjoren i osthyllan blivit mångas 
favorit. Och den fårmjölksbaserade 
osten bara ökar i popularitet.

2. Tryffelbrie
Alla älskar tryffel. Eller nej, kanske inte 
alla, så se till att bjuda så många som 
möjligt som inte gör det. Då blir det 
desto mer tryffelbrie över till dig ;)

4. Cambozola
Svårt att välja bland alla goda ostar i 
delin? Då är den krämiga Cambozolan 
det ultimata alternativet för dig. En 
blå- och vitmögelost i kombination.

Komplettera festen med 
ett gäng riktig goda ostar!

5 goda tillbehör:
Havssaltade Kex 
Grön Tomatmarmelad
Fikonmarmelad 
Valnötter
Ekologiska päron

Tips! Tänk på att ta fram 
ostarna i tid. Det krävs 
ofta minst 3 timmar för 
att smakerna ska hinna 

utvecklas ordentligt.

En måltid utan ost är 
som en skönhet med 

blott ett öga

{ {
Den bästa svenska grillsommaren!

Nu öppnar vi grinden till de svenska trädgårdarna 
och bjuder in till fest. Våra nyheter BBQ Classic 
Minutfi lé, med Sweet & Smokey glaze, och BBQ 
Chili Minutfi lé, med Honey & Chipotle glaze går 
snabbt och enkelt att grilla och passar till alla till-

fällen. När det är dags för en större fest är BBQ 
Smoke Grillmix perfekt. Tillsammans med våra 
saftiga kryddmarinerade BBQ Chipotle kyckling-
ben ställer du garan terat till med årets grillfest i 
sommar. Grilla på!

KYCKLING     BBQ

C304914_KF_BBQ_Grill_MatHem_210x280.indd   1 2015-03-30   13:40
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1. Låt det ta sin tid
Räkna med minst 30 min innan grillen 
är ordentligt varm. När kolens/ bricket-
ternas yta är grå och du inte längre kan 
hålla handen över grillen mer än någon 
sekund är det dags. Inte tidigare!

Utnyttja tiden till att förbereda resten 
av maten och att underhålla gästerna. 
Och glöm för guds skull inte bort den 
obligatoriska grillölen.

2. Ta hand om gallret
Med ett rent galler undviker du att ma-
ten fastnar. Det görs enklast direkt efter 
grillningen, så fuska inte! Men om du 
ändå slarvat: värm gallret över glöden i 
cirka 5 min och rengör med stålborste.

Värm det rena gallret ordentligt innan 
maten läggs på och pensla eventuellt 
med lite olja. Om du ska grilla fisk eller 
grönskar kan ett tips också vara att gni-
da in gallret med lite citronsaft.

3. Saftigare kött
Salta inte kraftigt långt i förväg. Det drar 
ut vätskan och gör köttet torrt och tråkigt. 

Vänd endast köttet EN gång för att inte 
tappa köttsaft. 

Låt köttet vila i några minuter innan serve-
ring, för att suga in köttsafterna ordentligt. 

3

Tips inför 
grillsäsongen

grill- 
trender

33

800 gram fläskfilé
Olivolja

Salt 
Svartpeppar

Grillad fläskfilé
tillagningstid 30 minuter, 8 portioner

recept: mari bergman och mia troberg elonq

 När man grillar fläskfilé är det viktigt att inte 
grillen är för varm för då blir ytan bränd. Lägg 
kolen runtom och inte i mitten av grillen. Se till 
att grillen är varm innan du lägger på fläskfilén.

Mer grönsaker på grillen

Äta mindre kött, 
   men av finare kvalitet

Grillning på indirekt värme

Recept och ingredienser till Cajunsallad med grillad majskolv, paprika och färskpotatis hittar du på MatHem.se

Folkets favorit 
Fläskfilé Rapsgris 500g Scan

Fläskfilé är det mest 

sökta köttet på nätet!

Starta grill-
säsongen med 
folkets favorit!

  Putsa fläskfilén från fett och senor. Gnid in den 
med lite olivolja och salta och peppra ordentligt.

  Grilla ca 7-10 minuter på varje sida. Använd 
gärna en köttermometer. Innertemperaturen ska 
vara 65- 67°C men tänk på att temperaturen stiger 
några grader efter att du slutat grilla.

  Låt gärna fläskfilén vila under folie ca 15 minuter 
innan du skär upp och serverar den.

Trendnissen
Secreto Fryst ca 700g 

Iberico

Hamburgerälskaren
Högrevsfärs 
500g Garant

EKO-vurmaren
Entrecote i Bit EKO/

KRAV 1kg Myrö Gård

Italien-lovern
Salsiccia ca 350g Val 

Rendena

Finsmakaren
Pärlhönsbröst Import 
Fryst ca 400g Åke P

Viltentusiasten
Renytterfilé Fryst ca 

300 g Åke P

Vem är du? Vi har kött för alla:
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Festliga drycker
Både vackra, goda och 
festliga. Dryckerna från 
Belvoir fruit farms är 
ett toppen alkoholfritt 
alternativ att servera 
till festen.

Storsäljaren
Carlsbergs alkoholfria 
öl är en riktig favorit. 
Det har inte bara hänt 
en gång, utan flera, att 
festdeltagare misstagit 
den för en ”vanlig” öl.

Trendig dricka
Den alkoholfria trenden växer sig bara starkare 
och starkare, och utan varken konstgjorda 
tillsatser eller tillsatt socker, är dryckerna från 
BEO ett uppfriskande alternativ i den kategorin.

Ett schysstare öl
Not For Sale Ale är inte 
bara en riktigt god öl, utan 
också ett sätt att bidra i 
kampen för en värld där 
ingen människa är till salu. 
100% av vinsten går till 
kampen mot trafficking.

Alkoholfritt bubbel
Det mousserande 
alkoholfria rosévinet från 
Chapel Hill hör hemma 
på vilken fest som helst. 
Servera som den är med 
frusna jordgubbar eller i 
en uppfriskande drink

Hantverksbryggd läsk
De hantverksbryggda dryckerna från Fentimans är något 
alldeles eget i smak. Alla smaker baseras på färsk ingefära 
och smaksätts endast med naturliga tillsatser.

Receptet på sommartårtan med flädermarinerade jordgubbar och bär hittar du på MatHem.se

Dryckestips 
för alla smaker

100 % naturliga ingredienser
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Bakom 
kulisserna på 

MatHem

Vi plockar all frukt och grönt med 
handskar för garanterat fräscha varor

All frukt och grönt 
förvaras i kylrum och 

kontrolleras noga innan 
den packas till dig

Våra lager är över 21000 m2 
varav 4500 m2 är kyla 

och 100 m2 är frys

Gör en 
fräsch

 Godmorgon-
smoothie!

Du hittar fler recept och inspiration på
www.godmorgonval l ing.se 

Gör så här:
2 portioner smoothie

1 dl GMV

2 dl naturell yoghurt

1 apelsin

1 banan

200g jordgubbar

Mixa GMV och yoghurt väl 

och tillsätt sedan resterande 

ingredienser. Mixa allt och 

häll upp i glas.

MatHem

37WWW.MATHEM.SE



Full aktivitet i vårt 
stora kylrum 

I frysen är varma kläder 
ett måste då temperaturen 

är -23 året runt

Genom headset får vi 
instruktioner om vilka varor 

som ska plockas till dig

En god start på dagen 
med Nestlés fullkornsflingor

Granolabars med nötter
Gör så här:

Sätt ugnen på 170 grader. Lägg dadlarna i en liten 
kastrull, täck med vatten och låt koka upp. Häll 
av vattnet och mixa till puré i en matberedare eller 
med en stavmixer. Smörj en fyrkantig form med olja. 
Blanda Fitnessflingor, nötter, torkad frukt, havrekli, 
linfrö, kanel och salt i en bunke. Rör sedan ner 
dadlar och sirap eller honung. Tryck ut blandningen 
i den smorda formen och ställ sedan in den i 
ugnen i ca 25 minuter tills färgen är gyllenbrun och 
kanterna har stelnat. Låt svalna på galler och skär 
sedan försiktigt till ca 8 bars.

Ingredienser (ca 8 st):

2 ½ dl färska dadlar
2 ½ dl Fitnessflingor
2 ½ dl grovhackade hasselnötter
1 dl grovhackade macadamianötter
1 dl russin
1 dl torkade tranbär
1 dl torkade blåbär
2 msk havrekli
3 msk krossade linfrön
1 tsk kanel
½ tsk grovt salt
3 msk sirap agave eller honung

MatHem
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Vad händer efter att 
du har lagt din order?

1. Du lägger din order. 

9. Om bilen med din order 
eventuellt blir försenad i trafiken, 

får du ett nytt sms med en ny 
beräknad leveranstid.

10. Din order levereras ända 
fram till din dörr av någon 
av våra trevliga chaufförer!

2. Vi skickar iväg beställningar till våra 
bageri-, fisk och delikatessleverantörer 

som packar exakt antal dagsfärska varor 
och skickar till oss. På så vis blir det 

minimalt med svinn! 

3. Vi planerar dagens 
körschema för att 

optimera leveranserna och 
minimera utsläpp.

4. Du får ett SMS 
med din beräknade 

leveranstid.

5. Om någon av de varor du beställt 
mot förmodan inte skulle ha 

levererats till oss, ringer vi upp dig 
och föreslår en ersättningsvara. 

8. Vi lastar in din order i någon av 
våra kyl-och frysutrustade bilar. Det 
innebär att kyl- och fryskedjan aldrig 

bryts = garanterat fräscha varor!

7. Du får en bekräftelse 
per mail om att din 
order är plockad.

6. Vi plockar din order.

Visste du att en vuxen människa består av 65 procent vatten? Och att bara några få procent 
vätskebrist räcker för att få oss i obalans? Därför är det viktigt att hålla koll på vätskebalansen vid 
varmt väder, stress, sjukdom eller fysisk aktivitet. Tänk på vikten av vätska i sommar.

Resorb är en receptfri vätskeersättning som återställer kroppens salt- och vätskebalans. Skulle du bli sjuk på resan är Resorb det perfekta resesällskapet.
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Cleanse-programmet 
innehåller generöst med mat 
och spännande recept som 
man lätt kan stoppa in i sin 
vardagliga kost framöver. 
Mari Bergman, kock och närings- 
terapeut på MatHem och Tasteline.

  7 dagar för 1 person

  5 mål om dagen + renande teer

  Ca 80 % eko    Lättlagat

Nya supertrenden! 
Beställ Tastelines 7 dagars 
cleanse-program på MatHem.se

Bli piggare, gladare och fräschare på 7 dagar med Tastelines 
Cleanse-program. Testa en vecka med 150 kr i rabatt! 
TEXT MARI BERGMAN  FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL

Skriv in koden vid utcheckningen för att ta del av erbjudandet. 
* Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12 2015 med reservation för event-
uell slutförsäljning. Observera att koden endast kan nyttjas en gång/
person och att den ej kan kombineras med andra erbjudanden.

Prova-på-rabatt!
150 kr rabatt med 
koden CLEANSE.

Tastelines Cleanse-program är en 
riktigt kickstart och boost för både 
kropp och knopp! Vi har satt ihop 
ett helt program med tips, pepp och 
härliga recept för en hel vecka som 
ger dig inspiration och en knuff på 
vägen till en hälsosammare livsstil. 
Recepten i programmet är baserade 
på rawfood med härliga grönsaker, 
frukter, nötter, frön, renande juicer, teer 
och många nya spännande produkter. 
Vad är nu rawfood kanske du undrar? 
Jo, rawfood är råvaror som inte har 

hettats upp till mer än 42-47 grader 
C. Vilket innebär att man optimerar 
intaget av alla vitaminer, mineraler och 
goda fettsyror som i sin tur boostar 
kroppen med ny energi. Det finns flera 
fördelar med att genomgå en cleanse 
och målet med vårt program är att 
du ska känna dig friskare, piggare, 
gladare och lättare i kroppen efter din 
cleansevecka. Beställ och läs mer om 
Cleanse-programmet på: 
www.mathem.se/matkassar/
tastelines-cleanse-program-7-dagar.

Pumpakärnor för mer lyster 
Pumpafrön är proppfulla med nyttigheter som 
stärker immunförsvar och minskar inflamma-
tioner samtidigt som de ger dig frisk, ung hy 
och glansigt hår! 

Svenska superbär 
Vanliga blåbär som går att hitta i de flesta 
svenska skogar är antioxidantrika superbär 
som skyddar mot åldrande och förbättrar 
cirkulationen. 

Inte bara en het rackare 
Chili ger inte bara en sprakande hetta i 
maten. Dessutom bidrar den lilla starka 
pepparfrukten till att lindra smärta, hålla oss 
friska och öka fettförbränningen en aning.

Uppiggande energibar  Raw Bite
Nötter och frukt. Mer komplicerat än så 
behöver det inte vara för att få till en rikigt 
god energibar. Testa bara dessa raringar som 
vi precis tagit in i sortimentet.

Veggie Burger  Renée Voltaire
Se till att alltid ha ett paket Veggie burgers 
stående i skafferiet, så kan du enkelt slänga 
ihop en sund middag när andan faller på.

Raw food-glass Lilly o Hannas
Kan man göra god glass utan grädde och 
ägg? Självklart! Prova bara dessa löjligt goda 
rackare gjorda på cashewnötter.

Mandelsmör  Kung Markatta
Ekologisk, utan tillsatser och full med fibrer. För 
att inte tala om hur god den är! Utsökt på kex 
eller helt enkelt som dipp till grönsaksstavar 
eller äppelskivor.

Drick mer grönsaker  Brämhults
Vi behöver antioxidanter, vitaminer och mineraler 
i våra stressade liv. Rödbetor och vetegräs är 
några av grönsakerna som pressas till juice för att 
enkelt kunna ge en riktig hälsoboost.

Raw food-kex  Renée Voltaire
Handgjorda kex med linfrö, pumpakärnor och 
goda kryddor. Passar utmärkt till både vardags 
och fest!

Cleanse-te  Pukka
Ett te med en unik blandning hälsosamma örter. 
Nässlor och maskros är rengörande och ger 
näring till huden medan fänkål och peppar-
mynta ger teet en söt och uppfriskande smak.

Cleanse-programmet innehåller 

60 härliga varor som också går 

att köpa separat hos oss!

Avgiftande ingefära
Den höga halten antioxidanter ger ingefära 
antiinflammatoriska egenskaper samt en 
stärkande effekt på immunförsvaret. Dess-
utom fungerar den avgiftande för kroppen.

Raw gröt Renée Voltaire
En av de produkter våra kunder uppskattat 
mest i cleanse-programmet, är den snabba 
gröten som kan ätas när och var du vill. Det 
enda som behövs är en sked och lite vatten!
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½ dl chiafrön
1 ¾ dl mandelmjölk

Topping
½ ask färska bär
1 dl mandelmjölk 

  Blanda ihop chiafrön med 
mandelmjölk. 

  Rör runt efter ca 10 min och 
låt sedan stå kallt i minst 40 min.

   Servera med färska bär 
och mandelmjölk.

Gör egen 
chiapudding

Testa att göra egen chiapudding! De vatten-
lösliga kostfibrerna i chiafrön absorberar 

vatten och bildar ett gel. Den egenskapen kan 
användas för att göra en chiapudding.

Recepten  

finns även på  

MatHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

TREND: 
Chiafrön – 
populärast 
på MatHem
Intresset för det nyttiga super-
fröet är skyhögt just nu. Det 
märks tydligt i besöksstatistiken 
på MatHem.se där chiafrön är en 
av våra mest besökta produkter.
TEXT JULIA OLSSON  RECEPT MARI BERGMAN

Chiafrön - både nyttiga och goda!

Fullproppad med både vita- 
miner, mineraler, antioxidanter, 
omega 3, kostfiber och protein 
är chiafröt verkligen ett super-
frö som gör rätta för sitt namn.

Chiafrön användes som stapelvara i 
centrala Mexiko redan för tusentals år 
sedan. Men som så mycket annat bra, 
föll det mer eller mindre i glömska tills 
för ett par år sedan. Då var det äntligen 
dags att återupptäcka superfröet med 
alla dess fantastiska egenskaper.

Fröna är fullproppade med vitaminer, 
mineraler, antioxidanter och omega 3. 
Antioxidanter bidrar till att förhindra 
fria radikaler, vilka annars kan leda 
till påskyndat åldrande och på sikt 
även cancer. Superfröet är dessutom 
en av världens bästa omega 3-källor. 
Viktigt för hjärnfunktionen och 
hjärnutvecklingen hos barn.

Det är också ett livsmedel rikt på 
både kostfibrer och protein, vilket våra 
magar tackar lite extra för. Fibrerna 
får tarmfarten att bromsas ner, vilket 
leder till en jämnare blodsockernivå 
och att vi slipper kraftiga upp och 
ner-gångar i både energi och humör. 
I kombination med att fröet är så 
proteinrikt håller det dig dessutom 
mätt och belåten längre.

Mer om chia:

Chiapudding 
med bär och 
mandelmjölk

Renée VoltaireGrainway Sellton Risenta The chocolate 
raw company

Pssst! På MatHem.se 
hittar du chiafrön från 

flera olika märken.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CarbZone-Mathem-outlines.pdf   2015-03-12   13:17:52

45WWW.MATHEM.SE

MatHem



K arolin och Tomas Kull var helt 
vanliga småbarnsföräldrar som 
kämpade med att få livspusslet att 

gå ihop. Det fanns ingen tid att göra smarta 
och effektiva resor till stormarknaden, 
utan en av dem rusade ofta in i närbutiken 
strax innan stängning och rafsade åt sig 
middagsmaten.

”Maten var ett problem för mig, särskilt 
när barnen var små. Om jag någon gång 
skulle vara duktig och åkte iväg för att 
storhandla slutade det oftast med att jag 
stod helt utmattad vid kassan och hade 
glömt något viktigt, som ägg. Oftast köpte 
jag också alldeles för mycket, vilket var 
extra jobbigt för mig eftersom jag verkligen 
avskyr att slänga mat. Istället blev det att 
Tomas eller jag handlade i butiken där vi 
bor nästan varje dag. Det tog förstås mycket 
tid och blev dyrt”, säger Karolin. 

En dag kom Tomas hem och berättade för 
Karolin om sin nya idé; en matbutik på nätet.

”Tänk att kunna sitta hemma i lugn och 
ro och planera och beställa maten precis 
när man vill, kanske sent på kvällen när 
barnen somnat”, sa Tomas till Karolin, som 
nappade direkt.  

Lösningen de såg framför sig var kunna 
erbjuda fräscha varor som hanterats 
varsamt och med kort väg från producent 
till kylskåp. Maten skulle kunna beställas 
när som helst på dygnet, och sedan 

levereras vid en tid som passar kunden. 
”Vi ser det som att vi ger kunderna 

tid till något bättre när du handlar på 
MatHem. Tid till familjen, vännerna, 
fritiden eller kanske jobbet”, säger Tomas, 
som nu är VD för MatHem.

Att handla sin mat på nätet är en 
supertrend. Antalet kunder ökar snabbt 
i takt med att allt fler vill testa. Och när 
dessutom mer än 9 av 10 kunder är så 
nöjda att de rekommenderar MatHem till 
sina vänner så växer försäljningen så det 
knakar och nu är MatHem Sveriges största 
matbutik på nätet. En total succé och en 
saga som blivit sann för Tomas och Karolin, 
som slitit stenhårt för sin idé att alltfler 
människor ska spara tid genom att handla 
mat på nätet.  

I genomsnitt lägger svensken 
mellan tre och fyra timmar i 
veckan på att handla i matbutiken.

”Om man slår ut den siffran 
så landar man på ungefär fyra 
veckor per år som spenderas på 
att handla mat. Den tiden kan 
användas roligare och bättre, 
som att motionera eller gå på 
bio. Eller varför inte se det 
som att du får fyra veckors 
extra semester per år genom 
att handla din mat på 
nätet!”, säger Tomas Kull.

Tänk att kunna sitta 
hemma i lugn och ro och 

beställa maten precis 
när man vill

Våra favoritvaror 
på MatHem.se:
1. Linfångad tonfisk
2. Buffalomozzarella
3. Ekologisk avokado
4. Langres från ostdelin
5. Salsicca med tryffelsmak

”Vad ska vi ha till middag? Hinner du handla på vägen 
hem?” Så lät det nästan varje dag hos familjen Kull. De 
hade som så många andra svårt att få tiden att räcka till. 
Så föddes idén om en matbutik på nätet.

MatHem.se
– Vi vill ge alla 4 veckors extra semester

1 pkt Pluma Scan Rapsgris
2 msk sesamolja
1 msk sesamfrön
1 msk hackad oregano

2 lime rivet skal och saft
1 msk ostronsås
800 g pak choi
½ dl finstrimlad ingefära

1 msk rapsolja
2 nektariner
rapsolja

GRILLAD SESAMMARINERAD PLUMA, GRILLADE NEKTARINER & INGEFÄRSPACK CHOI

1. Tänd grillen. Blanda ihop marinaden och marinera pluman i hälften, spara resten till glaze.

2. Grilla pluman, innertemp. 65-70°C. Pensla med glaze, låt vila 10 min.

3. Dela pak choi, stek snabbt i rapsolja i het panna. Tillsätt ingefära, salt och peppar.

4. Klyfta nektarinerna, pensla med rapsolja och grilla till fin färg.

5. Skiva pluman tunt. Servera med pak choi och nygrillade nektarinerna.

VÅRT SAFTIGASTE KÖTT
KOMMER FRÅN RAPSEN

Svensk Rapsgris - Saftigare och smakrikare!

MatHem
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Burgare
1 liten zucchini (200 g)
1 stor morot (150 g)
200 g halloumiost
5 kvistar färsk mynta  
   (bladen, hackade)
 

Tahinidressing
1 ¼ dl naturell yoghurt
2 msk tahini (sesampasta)
2 msk limesaft
1 tsk flytande honung
1 nypa havssalt
 
Till servering
Savoykål eller andra stora blad 
Ärtskott, avokado, sallads-
blad, surkål

  Riv zucchini, morot och halloumi på ett rivjärn. Lägg 
rivet i en skål, tillsätt mynta och rör om så att allt blandas. 

  Rör ihop tahinidressingen i en liten skål.
  Hetta upp en torr stekpanna med non stick-beläggning 

på medelhög värme. Forma biffarna med händerna genom att 
pressa ihop ingredienserna hårt mellan handflatorna och låta 
överflödig saft rinna ut mellan fingrarna. Placera burgarna i den 
varma pannan och stek på båda sidorna tills osten har smält 
och binder ihop grönsakerna. Du kan använda stekspaden till 
att försiktigt trycka ihop och forma burgarna medan de steker. 
De ska bli gyllenbruna på båda sidor. 

  Servera i ett stort kålblad med en klick tahinidressing, 
ett par salladsblad, några ärtskott, skivad 
avokado och en sked surkål. Burgarna och 
dressingen kan förvaras i kylskåp 3-4 dagar.

Halloumi- och grönsaksburgare
tillagningstid 30 minuter, 2 portioner

 Vi fick idén till de här burgarna i ett matstånd i en av 
Londons söndagsmarknader. Det är inte bara två stekta 
hallouimiskivor utan en halloumiburgare på riktigt!

Receptet är hämtar ur boken ”Green 
Kitchen Travels”  av David Frenkiel 
och Luise Vindahl (Norstedts)

Vegetariskt 
med Green 
Kitchen Stories
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Wow, vilka goda 
vegoburgare!

Tips! Tillsätt ett 

ägg om biffarna är 

svåra hålla ihop

Inspireras av det dansk-svenska paret David 
Frenkiel och Luise Vindahls världsomtalade 
bloggsuccé!  TEXT JULIA OLSSON

Med Davids känsla för foto och design, och Luises känsla 
för god och hälsosam mat, har de sedan ett par år tillbaka 
drivit den populära matbloggen Green Kitchen Stories 
tillsammans. Lika snygg att titta på, som tillförlitlig att 
laga riktigt god vegetarisk mat efter. När de nu dessutom 
släpper sin andra kokbok, den här gången inspirerad av 
alla deras resor världen över, har vi haft möjligheten att 
lägga vantarna på ett riktigt höjdarrecept.
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Hälsans Kök 
Med sina 25 år i branschen kan Hälsans kök 
det här med vegetarisk mat. Du hittar flera av 
deras smidiga produkter i vårt sortiment.

Vegofavoriten tofu 
Fritera, stek, ät som den är eller låt koka 
med i en gryta. Med flera olika smaker och 
konsistenser kan tofu användas till mycket.

Vegoburgare Anamma
100% vegetarisk burgare av sojaprotein. 
Stek eller lägg i grillpannan: Burgarna 
håller ihop perfekt! Astrid och Aporna

Vad sägs om fejkon, f*skpinnar, göttbullar och 
prinsesskorv? Varorna med de lekfulla namnen 
är helt vegetariska och passar hela familjen.

Glutenfri falafelmix
Tillsätt bara vatten och forma egna falaflar! 
Av hela påsen får du över 1,2 kg färdiga bullar. 
En bra början till en mer vegetarisk livsstil.

På MatHem.se hittar du hundratals vegetariska recept.

Bli vegetarian 
för en dag
Du behöver inte vara vegetarian för att äta 
vegetariskt. På MatHem.se hittar du flera goda och 
lättlagade alternativ som gör det enkelt att variera. 

Sojafärsen – en mångsidig vän 
Sjud först sojafärsen och pressa sedan ur vätskan. 
Tillred sedan som du vill! Perfekt till bland annat 
köttfärssås, paj, piroger, soppor och tacos.

Redaktionens
favorit!

Lätt att 
laga
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Lyxig och 
lättlagad 
vegopasta

Avokadokräm
Skal och saft från 1 citron
Skal och saft från 1 lime
1 kruka basilika 
2 avokado
1 vitlöksklyfta
½ dl olivolja
1 liten chilifrukt
Salt och svartpeppar

Tillbehör
4 port pasta 
250 g edamamebönor, 
   skalade (sojabönor)
50 g riven parmesan

Syrlig avokadopasta 
med edamamebönor
tillagningstid 30 minuter 
4 portioner

 En krämig och snabblagad 
pasta som ger dig mer tid att 
njuta av både sällskapet och 
ljusa kvällar.

  Avokadokräm: Tvätta lime 
och citron. Riv skal och pressa ur 
saft. Lägg hälften av basilikan 
i en mixer tillsammans med 
avokado, lime, citron, finhackad 
vitlök och olivolja. Mixa till 
en slät kräm. Tillsätt därefter 
finhackad chili, salt och peppar.

  Tillbehör: Koka pastan. 
Lägg i edamamebönorna i 
pastavattnet ca en halv minut 
innan pastan är klar. Sila av 
pastan och bönorna och blanda 
samman med avokadokrämen.

  Lägg upp pastan på ett fat 
och strö över riven parmesan 
och resten av basilikabladen. 
Servera gärna tillsammans 
med en god salladen.

RECEPT SANNA BJÖRNBERG  FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL
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3 nya kok- 
böcker för vår 
och sommar!

Följ MatHem på 
Instagram och 

hashtagga  #mathem 
när du instagrammar!

"Om katten själv får välja" #mathem  //Marie

Fjärde detoxdagen av sju. Idag fick vi en väldigt  mum-

sig frulle      #rawgröt #granatäpple #kiwi #banan 

#mathem #reneevoltaire #mandelmjölk //Isak

#mathem //jojo Älskar att få matleverans dirket till dörren      

@mathem #ekologiskt #mathem #nyttigmat 

#grönsaker //Ida

Boom!        Storhandlar i morgonrocken med en kaffe i handen. Maten dyker upp imorgon bitti. Det här gör vi om           #mathem  //Johan

Sol, semester och lata dagar. Låt 
våra tre favoritböcker inspirera 
dig till en härligare sommar.

Sally Voltaires mat av Sally Voltaire 
(Bonnier Fakta)

Fun dining av Elisabeth Johansson 
(Massolit) 

Lisa på Landet av Lisa Lemke 
(Bonnier Fakta)

Woho första gången jag handlat mat på nätet 
och jag älskar det redan. Hej 2015! #mathem 

#ekologiskt //Johanna

Matiga hälsningar 
 från våra kunder
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Gino 
4 små bananer
4 kiwi
½ ananas
200 gram jordgubbar
Ca 40 gram incabär 
    (5 incabär/gino)
8 tsk riven färsk ingefära
4 msk råsocker
8 msk kokosflingor
400 gram riven vit choklad

Tillbehör
Vaniljglass

6 ägg 
200 g mörk choklad 
    (gärna 64%) 

2 msk mjölk
1 dl strösocker
1 ½ dl vispad grädde

  Sätt ugnen på grill (övervärme) 
200 grader. 

  Skär banan, kiwi och ananas 
i mindre bitar. Skölj och skiva 
jordgubbarna. Fördela frukten och 
incabären i 8 portionsformar och 
strö över riven ingefära, råsocker och 
kokosflingor. Toppa med riven vit 
choklad.

  Gratinera i mitten av ugnen 
med ugnsluckan öppen till chokladen 
smälter och får en gyllene färg.
Servera tillsammans med vaniljglass.

  Chokladmousse: Separera äggen (noggrant så att 
ingen gula kommer i vitan).

  Smält chokladen i ett vattenbad, tillsätt mjölken och 
hälften av strösockret. Ta av från värmen.

  Vispa äggvitorna till ett hårt skum/maräng 
tillsammans med resterande strösocker.

  Vispa ner en äggula i taget i chokladen och vänd 
sedan ner vispad grädde.

  Vänd ner den vispade äggvitan och blanda försiktigt.
  Häll upp moussen i glas/koppar och ställ in i kylen i cirka 

2-3 timmar så att moussen får stelna till innan servering.

Gino med syrliga 
incabär och kokos- 
och ingefärstopping
tillagningstid 20 minuter, 
8 portioner

 Ett uppdaterat Ginorecept som 
ger en riktig smakexplosion av 
både sötma, syra och hetta.

Chokladmousse på mörk choklad
tillagningstid 20 minuter plus 3 timmar i kyl, 4 portioner

 Det ultimata chokladmoussereceptet som passar 
perfekt att förbereda till festen i förväg!

Amedei Porcelana 70%  
Den som är sugen på en 
bit riktigt fin choklad, och 
då menar vi verkligen 
riktigt fin, bör testa någon 
av Amedeis chokladkakor. 
För om man ändå ska 
unna sig, tycker vi att 
man lika gärna kan göra 
det med stil.

Lindt Excellence 70%
Du som vet med dig att du 
brukar nalla en bit choklad 
från skafferiet då och då, 
kanske inte bör köpa hem 
den allra dyraste sorten. När 
det kommer till de lite mer 
prisvärda mörka chokladka-
korna är Lindt en riktigt favo-
rit. Bra kvalitet till bra pris.

Marabou Mjölkchoklad
Finchoklad i all ära, men 
när det kommer till kritan 
är det faktiskt Marabous 
klassiska mjölkchoklad 
som är vår mest köpta 
chokladkaka. Och vi kan ju 
inte låta bli att hålla med 
våra kunder – inget slår en 
bit hederlig mjölkchoklad.

5. Sänker blodtrycket
Ökat blodflöde hjälper ditt hjärta på flera 
sätt. Studier visar att en daglig dos mörk 
choklad håller blodtrycket i schack. Kvinnor 
som äter choklad under sin graviditet 
minskar dessutom risken för havande-
skapsförgiftning. Än en gång är det ämnet 
teobromin som ligger bakom effekten.

1. Boostar träningen
En ny studie visar att mörk choklad mot- 
verkar trötthet i samband med träning.  
Ett par rutor av favoritchokladen hjälper 
dig således att ge lite extra på löpmaski-
nen eller bänkpressen. Och det bästa av 
allt: det är en fullt laglig, och njutningsfull, 
form av doping!

3. Motverkar stress
Medan sötsliskiga chokladkakor ger 
sockerchock och viktångest har mörk 
choklad rakt motsatt effekt: den ser till 
att stressnivåerna sjunker. Forskare vid 
Yale University kom fram till detta efter 
en studie där deltagarna åt 50 gram mörk 
choklad varje dag. Efter två veckor hade 
deras stresshormoner sjunkit drastiskt.   

2. Bra för hjärtat
Hjärtat gillar kakao. Att den lilla kakao- 
bönan har en skyddande effekt mot  
hjärt- och kärlsjukdomar är känt sedan 
länge, men nu vet vi också varför: kakao 
hämmar enzymet som är involverat i 
kroppens blodtrycksreglering och vätske- 
balans. Effekten av 75 gram mörk går till 
och med att jämföra med mediciner mot 
högt blodtryck.   

4. Dämpar förkylningen 
Har du åkt på en förkylning med envis 
hosta? Prova då lite mörk choklad som 
komplement till hostmedicinen. Det 
bittra ämnet teobromin, som finns i mörk 
choklad, har visat sig ha en dämpande 
effekt på just hosta. Men kom ihåg att 
choklad även är uppiggande, så ät inte 
för mycket innan läggdags.   

5 skäl att äta 
choklad

Lyx! Pris- 
värd!

Stor-
säljare!

Alla älskar 

choklad!

TEXT LINNEA SWÄRD

Sött, syndigt och 
alldeles underbart

RECEPT MARI BERGMAN  

FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL
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KLASSISK ELLER 
INTENSIV ESPRESSO? 
 SNABBT OCH ENKELT – TILLSÄTT BARA VARMT VATTEN

NYA INTENSO  

EN MER 
INTENSIV 
ESPRESSO

Tidigare i år släpptes 
din och Maria Blohms 
tredje kokbok "Laga 
nytt - pasta, pizza, paj 
& pirog utan gluten" om 

glutenfri mat och i höst är en fjärde på 
väg. Varför just glutenfritt?
– Redan som liten var jag väldigt 
intresserad av matlagning och 
bakning. När jag vid 12 års ålder fick 
diagnosen celiaki (glutenintolerans) 
trodde jag att min framtida karriär 
som kock var över. Efter min 
medverkan i Sveriges Mästerkock 
2011 och TV-programmet ”Mitt kök” 
2011-2012 kände jag att det inte alls var 
omöjligt att kombinera ett glutenfritt 
liv med en karriär inom mat. I april 
2012 kom jag i kontakt med bagaren 
Maria Blohm. Det visade sig att även 
hon var nyfiken på att baka mer 
glutenfritt och vi bestämde oss för att 
göra den första naturligt glutenfria 
brödboken i Sverige. Då fanns inte 
alls samma utbud som idag på gott och 
naturligt glutenfritt.
Vilka recept är svårast att göra 
glutenfria?
– Vår första bok var en glutenfri 
brödbok, "Nytt bröd -baka gott utan 
gluten", och det är nog också de 
recepten som varit svårast att göra. 
Vi hade ingen större erfarenhet av 
att baka glutenfritt och var tvungna 
att börja från noll. Men vi testade 
oss fram och lärde oss mycket. Det 

handlar mycket om att lära känna 
ingredienserna och knäcka koden.
Det låter lite som att man måste komma 
över en tröskel och tänka på ett nytt sätt?
– Precis! De flesta recept utgår ju 
från vetemjöl och det går inte att 
ersätta rakt av med något annat. Det 
finns inget helt likvärdigt mjöl, men 
andra mjöl har andra fördelar. Det 
gäller bara att lära känna dem och 
veta var de passar bäst.
På MatHem märker vi hur intresset 
för glutenfritt bara ökar och ökar. Vad 
tror du det beror på?
– Diagnoserna för Celiaki ökar ju, 
samtidigt som den allmänna trenden 
med glutenfri mat bara växer sig 
starkare och starkare. Men det är 
viktigt för oss att poängtera att 
våra recept inte är framtagna för 
att främja hälsa eller för att det är 
trendigt. Vi är inga läkare och kan 
inte uttala oss om vad som är bra 
eller dåligt för kroppen. Däremot vill 
vi att de som väljer att äta glutenfritt, 
oavsett vilken anledning de har, ska 
ha lätt att hitta bra alternativ som är 
minst lika goda.
Vilken typ av mat föredrar du?
– Att det är gott är det viktigaste, allt 
annat kommer tvåa. Mår man bra så är 
det bra. Jag tror på att man ska lyssna 
på kroppen. När jag var liten gillade jag 
inte pasta och bröd, och undvek gärna 
det. Kanske var det ett tecken redan då 
på att jag borde undvika gluten.

Har du några glutenfria favoriter?
Jag gillar framförallt att använda 
naturligt glutenfria mjöler som 
exempelvis mandelmjöl och majsmjöl. 
De ger bredare smakkombinationer 
än färdiga glutenfria mixer. Det finns 
även många bra glutenfria pastasorter. 
Bönpasta är en riktig favorit. 
Dessutom bra näringsvärde.
Har du något säkert kort som du 
gärna lagar till familj och vänner?
– Limekyckling är en rätt som har hängt 
med mig ända sedan jag var 10 år. Det 
är egentligen ett väldigt enkelt recept 
med kyckling, lime, honung, soja, 
creme fraiche och hönsbuljong, men 
det går alltid hem och man kan vara 
säker på att alla kommer tycka om det.
Och om det måste gå riktigt snabbt. 
Vad lagar du då?
– Till vardags gör jag och min sambo 
gärna sallader av olika slag. Lite 
sallad, betor, pinjenötter, bönor, 
parmesan och färska örter tar bara 
10 min att hacka ihop!
Ikväll åker du till Rom, så avslutningsvis, 
vad ser du mest fram emot att äta under 
din vistelse där?
– Italien är nog det bästa landet om 
man är glutenintolerant. De har 
jättebra glutenfria alternativ till både 
pasta, pizza och tiramisu, och de är 
väldigt kunniga på vad det innebär att 
ha celiaki. Jag planerar helt enkelt att 
äta upp mig ordentligt för att klara 
mig ända till nästa gång.

Den glutenfria kokboksdrottningen om den 
växande trenden och hennes favoritvaror. 
TEXT: JULIA OLSSON FOTO CHRISTINA SUNDIEN

Jessica Frej

Jessica Frej och Maria 
Blohm är aktuella 

med boken ”Laga Nytt” 
(Massonit). 

"Att det är gott är det viktigaste, allt annat kommer tvåa."

Bönpasta – en riktig favorit

Bakverk utan gluten

Jessica gillar framförallt att använda naturligt glutenfria mjöl som exempelvis mandelmjöl och majsmjöl. 

Receptet finns påMatHem.se
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