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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 13:59 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 
Chatta med oss på MatHem.se
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B AC K U P

KITCHENWIZ AB / BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28 / 427 50 BILLDAL / 031-711 36 00 / KITCHENWIZ.SE

natu��iga sma���

nat
u��i

ga rå�a�o�

Färskfrysta 2-portionsrätter perfekta att ha hemma när du 
snabbt vill ha riktig mat av hög kvalitet men inte hinner laga 
den själv. Bara att värma och servera. Tillbehör såsom ris, pasta, 
potatis eller grönsallad överlåter vi till dig att bestämma. Allt 
för att det ska smaka så gott som hemlagat.

Vä��omm�n ti�� Kitc��nWiz! 
JAG ÄLSKAR MAT och hoppas att få dela min matglädje med dig! Jag, Pär 
Hamberger, är köksmästare och har lagat mat på professionell nivå i över 
25 år, både i Sverige och utomlands. Jag vill att ni ska njuta av god mat lagad 
med omsorg och naturliga råvaror. Därför har vi nu tagit fram BACKUP – en 
serie frysta rätter – lika goda och näringsrika som hemlagat! Smaklig måltid!

PÄR HAMBERGER /MATKREATÖR

INGA HALVFABRIKAT – 
BARA ETT RIKTIGT GOTT HANTVERK.

2 PORT
DJUPFRYST
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Enkelt!
Testa något nytt 

istället för helg- 

favoriten tacos

TEXT JULIA OLSSON  RECEPTFOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL RECEPT MARI BERGMAN

Udda frukter 
på MatHem.se

Cassava och yams
De konstiga knölarna är viktiga livsmedel för många runt om i världen. 

Framförallt i Sydamerika och Afrika, där de tillagas ungefär som potatis. 
Testa att byta ut potatisen i ditt vanliga recept för en mer exotisk rätt!

OBS! Cassava och yams är giftiga råa, så se till att alltid koka dem mjuka först

Ätbara blommor
Färgglada blommor gör allt lite roligare. 

När de dessutom går att äta upp 
behöver du inte tänka en extra gång på 
hur de används. Pynta allt från sallader 

och snittar till tårtor och efterrätter.

Matbanan
 Bananen äts inte rå utan kokas, används 
i grytor, steks eller friteras. Som mogen 
antar den en svart färg, men används 
oftast då den fortfarande är grön och 

omogen. Smaken och konsistensen gör 
sig extra bra till kryddstark mat.

Pssst! Du kan också klicka 

hem Renée Voltaires 

färdiga exotiska chips 

från MatHem.se

Acai – superbäret från 
Amazonskogen

Gör som brasilianarna och börja dagen 
med en ”Acai bowl”. Mixa de frysta 

bären med banan och lite mjölk. Söta 
med honung och toppa med granola, 

banan, kokosflingor och färska bär. 
Supergott och supernyttigt!

Fler recept med Acai 

finns på MatHem.se
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Exotiska chips av cassava eller matbanan:   

Skala frukterna och skär i tunna skivor, gärna med en 

mandolin (OBS! Cassavan måste kokas först). Vänd 

skivorna i olja och sprid ut frukten på en ugnsplåt. Var 

noga så att de ligger fritt och inte på varandra. Rosta i 

ugnen, ca 225 grader, i 5-10 min. Salta efter smak.

Kiwai (Kiwibär)
Cute overload! Hur gulliga är inte 

dessa små minikiwisar? Smakar som 
extra söta kiwis och äts hela med 
skalet på. Perfekt som mellanmål, 

efterrätt och till dekoration.

Dekorera tårtan med ätbara blommor!

Färsk kokosnöt
Känns sommar, sol och värme hopplöst 

långt borta? Skär toppen av en färsk 
kokosnöt och sörpla i dig kokosvattnet 
med ett sugrör – precis som om du låg 

på en sandstrand i Thailand!

Naga Jolokia
Världens hetaste krydda 2006-
2011. Lite över 1 miljon scoville.

Trinidad Scorpion
Världens hetaste krydda 2011-2013. 

Strax under 1,5 miljoner scoville. 

På MatHem.se har vi ett brett utbud av heta 
chilifrukter. Scovilleskalan används för att mäta 
styrkan. Vågar du prova den hetaste?

OBS! När man handskas med 
så här stark chili måste man 

vara mycket försiktig. Använd 
skyddshandskar, gärna i latex. Skölj 

händerna och alla verktyg noga 
efter användning. Akta ögonen så 
det inte skvätter eller att du kliar 

dig i ögonen med saft på händerna.

Caroline Reaper
Världens hetaste krydda sedan 2013.
Har uppmätts till 2,2 miljoner scoville.

Vi har världens 
hetaste chili!

Starkast!
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TEXT JULIA OLSSON  FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL

Emilia och Carl är ett sådant par som verkligen utstrålar 
trygghet och värme. Tillsammans med charmtrollet Juni 
bildar de en fantastisk trio som får en att må bra. Men att 
få tid för varandra, samtidigt som både jobb och fritid ska 
hinnas med, är en utmaning även för dem.

"Man har redan så lite tid som familj och det är skönt att 
kunna spara på den. MatHem hjälper oss med det. Det är 
så skönt att kunna storhandla hemifrån, och slippa släpa 
blöjor, barnmat och annat tungt.” 

De tror att en anledning till att många kan ha svårt att 
komma igång med att handla mat på nätet är ovanan att 
inte få välja varor själv.

”I början kändes det konstigt att inte själv få titta och 
klämma, men hade det inte funkat hade vi slutat direkt. Vi 
har alltid fått jättebra frukt och grönt i våra leveranser!"

Med MatHem.se får familjen Dutina mer 
tid för varandra, samtidigt som de slipper 
släpa blöjor, barnmat och annat tungt.

Namn:  Emilia, Carl och Juni Dutina.
Ålder:  29, 31 och 1 år.
Bor:  Bromma, Stockholm.
Yrke:  Psykolog och fastighetskonsult.

Avokado, varmrökt lax och Pampers månadsbox är favoriter.

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

”Vi har alltid fått jättebra frukt och 
grönt i våra leveranser!

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 har 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!

”Det är så skönt att 
storhandla hemifrån”

Laga Stinas kycklingpanna
– tillsätt grönsaker eller laga som den är
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Kronfågels klassiska bordskyckling Stinas har funnits 
på de svenska middagsborden i 30 år. Nu fi nns den i ny 
modern tappning – Stinas kycklingpanna.

Tillaga Stinas som den är eller tillsätt olika grönsaker 
och topping. Titta in på kronfagel.se för recept och 
serveringsförslag.

Smaklig måltid!
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Älskade 
rotfrukter

Jordärtskocka 
– en fantastisk knöl

Färgglada betor gör 
livet lite roligare

Morötter i 
olika färger

Oansenlig till utseendet, men en riktig mathjälte 
som vi gärna frossar i! Vår favorit är att rosta dem 
tillsammans med potatis. Tänk bara på att skära 
jordärtskockorna i något tunnare skivor eftersom de 
behöver lite längre tid i ugnen. 

Gula, polkafärgade och klassiskt röda - betor är 
så otroligt vackra och går att använda till nästan 

allt. När du nu dessutom kan köpa dem i en mixad 
förpackning känns allt genast ännu lite roligare.

Vita, gula, röda, orangea och lila! 
Visste du att morotens ursprungsfärg 

var vit? Den orange färgen ansågs till en början 
bara vara aptitligare, men senare insåg man att 

betakaroten även är nyttigt. På MatHem.se 
hittar du nu morötter i alla möjliga färger.

TEXT JULIA OLSSON  FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL

Tips! Skiva betorna 
tunt och rosta i ugn 
med olja. Ett riktigt 

höjdartillbehör

Använd en tesked 
för att enkelt skrapa 

av skalet

Praktiska rotredskap 

på MatHem.se

Receptet på 
Kycklingklubbor med 

krämiga jordärtskockor, 
potatis och mandel hittar 

du på MatHem.se!

Koka soppa på en spik
...och ett paket soppmix. En behändig liten 
förpackning med morötter, palsternacka, 

rotselleri och purjo. En klassiker i 
grönsakshyllan och supersmidig till höstens 

och vinterns alla sopp- och grytkok.

Rotfruktschips
Tänk att man nästan kan känna 

sig nyttig när man äter chips. 
Tillräckligt nära i alla fall. Ruskigt 
goda är dom i vilket fall, chipsen 

från Rootfruit. Nyheten med 
jordärtskocka är en riktig favorit.

Sötpotatis
Fullproppad med antioxidanter, rik på vitaminer 

och dessutom superdupergod! Vi gillar den 
orange knölen och har den gärna i allt från 

soppor och grytor till sallader och biffar.

Välj ekologisk potatis!
Potatis är en av de varor vi äter allra mest, men 

det är också en av de grödor som besprutas mest 
i Sverige idag. Genom att välja ekologisk potatis 
sprids mindre gifter i vår natur. Du gör skillnad!

Receptet på Rostad sötpotatis-

sallad med stekt sidfläsk hittar 

du på MatHem.se

Bortglömda 
rotfrukts-
älsklingar

Svartrot 

Skala och koka i lättsaltat 
vatten i ca 10 min. Servera med 

smör och salt. Kallades förr i 
tiden för fattigmanssparris.

Majrova
Skär i supertunna skivor 

och smaksätt med citronsaft, 
olivolja, salt och örter.

Rättika 
Byt ut potatis i gratäng och 
potatissallad för ett lägre 

kolhydratinnehåll.

Persiljerot 
Tärna och stek i smör i ca 10 min. 

Servera som tillbehör till 
kött, fisk eller fågel.

Kålrabbi
Egentligen ingen rotfrukt, 

men så himla god att du inte 
får missa den. Skär i stavar 
och strö över lite salt. Ett 

fräscht tilltugg innan maten!
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Recept
Kyckling
700 g kycklingfilé
1 krm salt
1 krm svartpeppar
1 tsk torkad timjan
K msk olivolja
K msk smör

Rödbetor
1 kg rödbetor
2 msk olivolja
1 msk flytande honung
1 krm salt
1 krm svartpeppar
150 g fetaost
2 dl matlagningsyoghurt
K kruka färsk persilja

HUVUDRÄTT

Timjanstekt kyckling 
med fetaostgratinerade 
rödbetor och persilja
tillagningstid 50 minuter 
4 portioner

 Klassiska och enkla smaker 
när de är som bäst.

  Rödbetor: Värm ugnen 
till 200 grader. Skala och skär 
rödbetorna i klyftor. Lägg dem i 
en ugnsfast form och tillsätt olja, 
honung samt salt och peppar 
efter smak. Blanda om ordentligt 
och sätt in i ugnen ca 30 min.

  Kyckling: Dela kyckling-
filéerna och krydda med salt, 
peppar och timjan. Hetta upp 
olja och smör i en stekpanna 
och stek kycklingen ca 3-4 min 
på varje sida tills de är 
genomstekta och har fått fin 
gyllenbrun färg.

  Rödbetor: Ta ut rödbetorna 
efter 30 min och klicka över 
yoghurt och smula över fetaost. 
Gratinera i ytterligare 5 min 
tills yoghurten har smält och 
fetaosten är fint gyllene.

  Lägg upp de fetaost-
gratinerade rödbetorna på ett 
fat och strö över finhackad 
persilja. Servera tillsammans 
med timjanstekt kyckling. 

MatHem

Lättlagad  
och lyxig 
kyckling
RECEPT MARI BERGMAN  FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL
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3 snabba om MatHems 
frukt- och gröntavdelning

  3 olika temperaturzoner
För att optimera kvaliteten är MatHems 

frukt- och gröntavdelning indelad i tre 

olika temperaturzoner: 4, 8 och 18°C.

  Hög varuomsättning
Hela frukt- och gröntavdelningen om-

sätts ca 5 gånger/vecka. Det gör att vi 

alltid kan garantera superfräscha varor.

  Smartare förvaring
Vi behöver inte tänka på att bygga snygga 

äppelberg. Istället kan allt ligga kvar i sin 

originalkartong tills det packas till dig.

Andre Roura, Frukt- och gröntansvarig, 
Robert Lindberg, Kvalitetssäkrare

"Av all frukt och grönt vi säljer 
på MatHem.se, är en tredjedel 
ekologiskt. Att ha så medvetna 

kunder gör oss inte bara stolta och 
glada, det hjälper oss också att utöka 

ekosortimentet ännu mer. Tack!"

Svamp
Förvara alltid svamp i papperspåse och på 

den kallaste och torraste platsen i kylskåpet.

Citrusfrukter
Om du inte planerar äta upp citrus- 

frukterna inom de närmsta dagarna, bör 
de förvaras i kylskåp. De tål nämligen 
bara ett par dagar i rumstemperatur.

Tomater
Förvara aldrig tomater i kylskåp, då tappar de 

snabbt sin smak. Låt dem ligga framme, så 
bidrar de dessutom med en härlig doft i köket.

Avokado
Förvara mogen avokado i 

kylskåp och omogen avokado 
i rumstemperatur. Påskynda 
mognadsprocessen genom 

att placera dem i en plastpåse.

Blastgrönsaker
Ta bort blasten på rödbetor, morötter och 
rädisor innan du lägger in dem i kylen. De 
håller sig fräscha längre när blasten inte 

längre lägger beslag på näringen. 

Håll grönsakerna 
fräscha längre

Äpplen
Förvara på kylskåpets kallaste 
plats. Tänk på att lägga dem 
för sig själva då de påverkar 

mognadsprocessen hos andra.

Rotfrukter
Förvara i en plastpåse längst ner i kylen för 
att undvika uttorkning. Men se till att inte 

packa dem för tätt, då kan röta lätt uppstå.

UTVALT AV WERNERS GOURMETSERVICE

SKÖRDETIDER
NJUT AV HÖSTEN MED

CUVÉE-MUSTER

Cuvée Augusti 
2013

Denna must är gjord på 
sommaräpplen som ger en 

lätt och frisk smak med 
avrundad fruktighet.

Cuvée September 
2013

Höstäpplena från denna must 
ger en djup arom av kryddor 
och frukt med bra syra och 

lång eftersmak.

Cuvée Oktober 
2013

Musten skördas sent och har fått 
hela höstens mognad och smak. 
Musten har en kraftig fruktighet 

och bra syra.
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Krydda ekologiskt
Urtekram har alla kryddor och smaksättare 
du behöver. Förutom nödvändigheter som 

timjan och oregano, gillar vi deras äkta kanel 
och äkta vaniljpulver lite extra mycket.

Våra kunder 
älskar ekologiskt!

Ekologisk njutning
Vem blir inte lycklig av choklad? Chokladen från 

Björn of Sweden är dessutom ekologisk, vilket 
även gör naturen och alla runtomkring glada.

"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 frukt & grönt
Ekologisk jordärtskocka, ekologiska 

kålsorter och ekologiska rotsaker - just nu 
är vi extra glada för att kunna erbjuda så 

mycket ekologiska säsongsvaror.

EKO-glada kundhälsningar!
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!

Färsk ekologisk lyxpasta
Goutera tillverkar äkta italiensk pasta, tillagad 

enligt den italienska hantverkstraditionen 
och med italienska ingredienser. Nu finns den 

dessutom som ekologisk.

Städa miljösmart!
En ekologisk livsstil innebär så mycket mer än 
att bara äta ekologiskt. Därför är vi jätteglada 
att kunna erbjuda Lilly's Ecos produkter med 

ekologiskt städmaterial.

Glasslyx i flera smaker
Förutom att vara fantastiskt god och krämig, är 

Järnaglassen gjord på 100 % naturliga ingredienser 
och rakt igenom ekologisk. Lyx på alla sätt och vis!

17WWW.MATHEM.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.

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, 
dammsugarpåsar och 

batterier – du hittar 
allt hos oss!

Klicka hem dina apoteksvaror sängliggandes.

Hunden Rosa hjälper till att packa upp.
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Passa på att klicka hem allt du behöver!

NÄRING FÖR LIVETS  
ALLA FASER

•  Livsfasindelad foder: Junior, 1+ år, 7+ år
• Anpassad efter kattens unika näringsbehov
• Nytt recept med betydligt bättre smak, doft och konsistens

Om katten själv får välja®

©
M

A
RS 2015

Få 10:- kr. rabatt på  

valfri menybox: använd 

koden Whiskas10 hos 

www.mathem.se

Ge din hund Pedigree® DentaStix®  
– varje dag

Hundar vill inte ha 
löständer ...

Minskar tandstens upp
byggnad med upp till 80% 
– vid daglig användning
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HUVUDRÄTT

Ankbröst med potatiskaka, 
apelsinglace och smörstekt grönkål
tillagningstid 60 minuter, 4 portioner

 En härlig helgmiddag som imponerar på alla. Servera med ett gott vin!

Anka 
500 g ankbröst 
1 krm salt

Potatiskaka 
800 g potatis 
1 purjolök 
2 st vitlöksklyftor 

3 dl vispgrädde 
K dl gräddmjölk 
25 g smör 
1 krm salt & vitpeppar

Apelsinglace 
Saften från en apelsin 
1 msk ljust muscovadosocker 

2 msk vit balsamvinäger

Smörstekt grönkål 
300 g grönkål 
20 g smör 
1 krm salt 
1 krm svartpeppar

HUVUDRÄTT

Ugnsstekt dovhjort med kål- och 
rotfruktspytt, svart vitlökssås 
och smörstekta kantareller
tillagningstid 60 minuter, 4 portioner

 Ett magiskt kött att servera med svartvinbärsgelé.

Dovhjort
700 g dovhjort fransyska
25 g smör
3 krm salt, grovmalet
3 krm svartpeppar, grovmalen
K dl färsk timjan 
Aluminiumfolie 

Svart vitlökssås
25 g smör
3 klyftor svart vitlök
2 msk rödvinsvinäger
1 msk svartvinbärsgelé
3 dl vispgrädde
2 dl gräddmjölk
1 msk brun maizena
K dl färsk timjan
2 krm salt
3 krm svartpeppar

1 krm socker
Steksky från köttet

Kål- och rotfruktspytt 
200 g kålrabbi 
200 g morötter
200 g palsternacka
1 rödlök
2 l vatten
2 krm salt (till vattnet)
2 msk olivolja
25 g smör
Salt och svartpeppar

Kantareller
250 g kantareller
25 g smör
1 krm salt
2 krm vitpeppar 

MatHem

  Dovhjort: Tina dovhjorten i rumstemperatur eller i kyl. 
Torka köttet väl med hushållspapper. Sätt ugnen på 125 grader. 

  Ansa köttet och bryn det runt om i en stekpanna med 
smör. Lägg därefter köttet på ett galler i mitten av ugnen 
med en ugnsplåt under. Stek ca 40-50 min eller tills köttet 
uppnått en innertemperatur på ca 60 grader (använd gärna 
köttermometer). Ta ut köttet och salta, peppra och rulla i 
hackad timjan. Låt vila i aluminiumfolie i minst 10-15 min eller 
fram till servering.

  Sås: Smält smör i samma stekpanna som köttet har 
brynts i. Mosa i den svarta vitlöken och tillsätt rödvinsvinäger, 
rör runt. Tillsätt svartvinbärsgelé, grädde och gräddmjölk och 
låt sjuda i ca 20 min på svag värme. Strö över maizena och 
red såsen till önskad tjocklek under konstant omröring på svag 
värme. Tillsätt hackad timjan och smaka av med salt, peppar 
och lite socker. Om det finns köttsaft från ugnsfolien så häll det 
i såsen. Håll varm till servering.

  Kål- och rotfruktspytt: Skala och grovhacka kålrabbi. 
Skala och slanta morötter och palsternacka. Skala och 
grovhacka rödlöken. Låt kål- och rotfrukterna sjuda upp i saltat 
vatten och sjuda i ca 5 min, häll därefter av vattnet.  Hetta 
upp en stekpanna med olja och smör och stek rödlöken i 
någon minut. Tillsätt därefter kålen och rotfrukterna. Stek på 
medelhög värme tills de fått färg. Salta och peppra efter smak.

  Kantareller: Rensa kantarellerna och stek dem i smör i 
en stekpanna. Salta och peppra efter smak.

  Skär upp köttet vid servering och garnera med hackad 
timjan och de smörstekta kantarellerna.

  Tina ankbrösten ett dygn i kylskåp 
för bästa resultat vid tillagning. Torka 
köttet väl med hushållspapper. Sätt 
ugnen på 125 grader.

  Potatiskaka: Skala potatisen 
och skiva den tunt. Strimla purjolöken 
fint och skala och finhacka vitlöken. 
Lägg potatis i en kastrull med grädde, 
gräddmjölk, salt och peppar. Värm 
upp försiktigt under omrörning, ca 5 
min, eller tills grädden blivit krämig. 
Smörj en ugnsform med ca 10 g smör 
och häll i potatisblandningen. Toppa 
med smörklickar, totalt ca 15 g. Sätt in 
formen i mitten av ugnen och låt stå i 
ca 10 min medan du gör steg två.

  Anka: Skåra ett rutmönster på 
ankbröstens skinnsida och salta lätt. 
Hetta upp en panna och stek ankan 
med skinnsidan nedåt i ca 1 min till 
den får en fin gyllenbrun stekyta. Sänk 
sedan värmen till medelvärme, vänd 
ankbrösten och stek ytterligare ca 2 
min. Lägg över dem i en ugnssäker 
form och häll över fettet från stekpan-
nan. Sätt in i nedre delen av ugnen, 
under potatiskakan och ugnsstek i ca 
20-30 min eller tills ankbrösten har 
en innertemperatur på 65-70 grader 

(använd gärna köttermometer). När 
ankbrösten uppnått önskad temperatur, 
ta ut dem och låt vila i aluminiumfolie i 
ca 15 min. Fettet som blir kvar i formen 
häller du över potatiskakan och höjer 
sedan ugnstemperaturen till 200 grader. 
Grädda potatiskakan ytterligare 10 min. 

  Apelsinglace: Blanda alla ingre-
dienserna till glacen i en kastrull och 
hetta upp under omrörning tills den 
börjar bubbla. Låt sjuda på svag värme i 
ca 5 min och ställ därefter åt sidan.

  Smörstekt grönkål: Hacka grön- 
kålen och hetta upp smör i samma stek-
panna som ankan stektes i. Stek grön- 
kålen lätt i ca 2 min, salta och peppra. 
Lägg över den i en ugnssäker form och 
sätt in längst ned i ugnen i ca 5 min.

  Potatiskaka: Ta ut potatiskakan 
och låt vila i ca 10 min. Stäng av 
ugnen men låt grönkålen stå kvar på 
eftervärme till servering.

  Anka: Hetta upp en stekpanna 
och stek ankbrösten med skinnsidan 
nedåt tills de är krispiga. Skiva upp 
brösten till servering.

  Ringla apelsinglacen över 
grönkålen och servera!

Fredrik Jonsson är matälska-
ren och amatörkocken som 
tog hela Sverige med storm i 
programmet Sveriges mäster-
kock. Här delar Fredrik med 
sig av sina höstiga favorit- 
recept som han lagade till i 
MatHems provkök och som 
fick hela redaktionen på fall.

Fredriks tre 
höstfavoriter!
RECEPT FREDRIK JONSSON  FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL
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HUVUDRÄTT  

Fredriks Kassler-
gryta av rapsgris 
med svart ris och 
rostade gulbetor
RECEPT FREDRIK JONSSON  FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL

  Sätt ugnen på 250 grader. 

  Ris: Koka riset enligt anvisningarna på 
paketet. När det är klart häll några droppar 
rapsolja över och salta efter smak.

  Rostade gulbetor: Skala och skiva 
gulbetorna i tunna skivor. Kärna ur paprikan 
och skär i stora bitar. Lägg gulbetorna och 
paprikan i en bunke och blanda med rapsolja. 
Lägg dem på en plåt (lägg paprikan med ska-
let uppåt) och sätt in i övre delen av ugnen 
och rosta i ca 15-20 min. Ta ut paprikan, vänd 
gulbetsskivorna och rosta i ytterligare ca 
15-20 min eller tills de krympt ihop och blivit 
frasiga. Salta och peppra efter smak.

  Gryta: Rensa champinjonerna och dela 
dem på hälften eller i kvartar beroende på storlek.

  Skala och hacka schalottenlök, skala 
och finhacka vitlök. Finhacka chilin. Skölj och 
strimla purjolöken, ej blasten. Strimla kasslern.

  Hetta upp en panna eller gryta med olja 
och smör. Stek champinjonerna i någon minut. 
Tillsätt därefter chili, vitlök och schalottenlök 
och stek i ca 2 min. Lägg i kassler och purjolök 
och fräs ytterligare ca 5 min.

  Tillsätt soja, vatten, vitpeppar och salt. 
Låt hälften av vattnet reducera bort. Häll 
därefter i grädde, gräddmjölk, lite socker och 
finhackad rosmarin (spara lite till garnering). 
Sänk till medelhög värme och låt sjuda i ca 
20 min. Rör om då och då. Salta och peppar 
efter smak. Skär den ugnsrostade paprikan i 
mindre bitar och strö över grytan.

  Servera med persilja och gulbetor.

 En uppdaterad version av den folkliga 
kasslergrytan – ett av våra mest sökta 
recept. Den perfekta vardagsrätten i höst!
tillagningstid 40 minuter, 4 portioner

Ris 
500 g svart ris 
Rapsolja 
Salt 

Rostade gulbetor 
600 g gulbetor 
1 röd paprika 
K dl rapsolja 
Salt och svartpeppar

Gryta 
250 g champinjoner 
4-5 schalottenlökar 
2-3 vitlöksklyftor 
K - 1 röd chili 

1 purjolök 
600 g kassler, rapsgris 
2 msk rapsolja 
50 g smör 
1 msk soja 
2 dl vatten 
2 krm vitpeppar 
2 krm salt 
3 dl vispgrädde 
1 dl gräddmjölk 
1 krm socker 
2 msk rosmarin 
Salt och svartpeppar  
K kruka persilja

MatHem

DRICKS AV LIVSNJUTARE

CMYK:
C 5, M 94, Y 88, B 22

CMYK:
C 0, M 5, Y 14, B 6

CMYK:
C 29, M 82, Y 50, B 73

CMYK:
C 22, M 23, Y 47, B 57 

CMYK:
C 28, M 48, Y 71, B 73 

MARIESTADS ALKOHOLFRI  |   33 CL

V i tycker att alla som vill ska kunna njuta av god öl, oavsett 
tillfälle eller plats. Därför har vi tagit fram Mariestads 

Alkoholfri, en maltig och humlearomatisk öl som passar 
utmärkt både till mat och i sällskap med goda vänner. Vi 
brygger det med samma smak- och kvalitetskrav som våra 
andra öl för att du alltid ska kunna njuta en Mariestads.

“Den absolut bästa alkoholfria 
ölen som har harmoni och som har 
humlen som får den att stå stadigt 

på fötterna är Mariestads…”
Bengt Frithiofsson

Nyhetsmorgon, TV4
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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.

MatHems kunder fick  specialpris  på 
Wallmans höstshow! 

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.

MatHems kunder fick en exklusiv 
förhandsvisning av föreställningen BOX 

med Henrik Fexeus.

Redaktionens 

favorit!

Medlemsförmåner

VILKA VINGAR 
 FÖREDRAR DU?
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Trendspaning!

OBS. Vid fritering 

uppnås extremt 

höga temperaturer. 

Var försikig!

Landets restauranger har tagit upp kampen 
om de perfekta pommes fritesen till en helt ny 
nivå och gör idag allt för att bräcka varandra. 
Trippelfriterat, tryffelpommes och shoestrings 
är termer det gärna skryts med för att locka 
kunder. En anledning kan vara hamburgarens 
växande status de senaste åren. Idag har varje 
lyxkrog med självaktning sin egen variant på 
menyn och då krävs det också tillbehör som 
håller lika hög kvalitet. 

På flera menyer syns även friterad broccoli, 
svartkål och persilja. Tekniken att fritera gör 
det enklare att få till en variation på texturer, 
vilket är något många kockar eftersträvar. Till 
och med bland efterrätterna syns trenden. 
Länge har vi i Sverige skämtat om att man i 
USA kan äta friterade chokladkakor. Idag syns 
det på allt fler ställen även här hemma. Tycker 
du att det låter galet? Då ska du höra om 
friterat smör, friterad glass och friterad öl, som 

Fritera mera!
Clean eating och raw food i all ära, men parallellt 
med de rådande hälsotrenderna växer också 
intresset för friterad mat. TEXT  JULIA OLSSON  FOTO STEFAN WETTAINEN

bara är några av alla de recept som florerar på 
nätet. Där är det nästan som att det pågår en 
kamp om att komma på de galnaste rätterna 
att lägga i fritösen. 

En anledning till att trenden slår extra starkt 
just nu, är troligtvis för att attityden mot fett 
förändrats de senaste åren. Vi är inte längre 
övertygade om att det är just fettet som är vårt 
största hälsoproblem. Enligt vissa dieter bör 
intaget snarare ökas på än minskas ner.

I den träffsäkra reklambyrån ”Food & Friends” 
spaning inför 2016 pratas det om ”Dirty” som 
en kommande trend. Begreppet innefattar allt 
från småskaligt jordbruk till ruffig layout, men 
går också helt hand i hand med den friterade 
maten. Vi vill och orkar helt enkelt inte vara så 
hälsosamma, fräscha och nyttiga längre. Inte 
hela tiden i alla fall och den friterade trenden 
balanserar det väl.

Har du hört talas om 
friterad glass, friterad 

öl och friterat smör?

Frityrredskap:
Hålslev, termometer och kastrull med 

lock är ett måste om du vill fritera 
hemma utan fritös. Allt det plus olja 
att fritera i hittar du på MatHem.se.

Boktips!
Ylva Porseklevs bok 
”My Fryday” (Massolit 
förlag) är fylld med 
tips, trix och smarriga 
recept för dig som vill 
fördjupa dig ännu mer 
i friteringens konst.
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MatHem.se i 
samarbete med 
hemtjänsten

MatHem-
nyheter i kort

 Det händer mycket 
spännande på MatHem. 
Här är ett axplock av 
vad som är på gång.

NYA LEVERANSOMRÅDEN

Under hösten öppnar vi upp 
för leveranser på flera nya 
orter i Sverige, bland annat 
Linköping, Norrköping och 
Motala. Gå in på MatHem.se 
för att se vad som gäller för 
just de områden där dina 
nära och kära bor.

BARNKLUBBEN

Förmånligare priser, särskilda 
erbjudanden och exklusiva 
inbjudningar till olika familje- 
evenemang. Under hösten 
kommer vi sätta igång med 
MatHems barnklubb. Mer 
info kommer inom kort!

FÖRETAG & FÖRENINGAR

Fotbollscup, föreningsfest 
eller kanske ett klassdisco 
- på MatHem.se hittar du 
storpack till alla tillfällen.

MILJÖSMART HANDLING

Visste du att en enda 
åkning med en MatHembil 
motsvarar ungefär 30 
personbilar som rullar till 
olika butiker? Det kallar vi 
smart veckohandling!

Tack till er kunder som hjälpt oss växa. Halva 
Sveriges befolkning kan nu handla av oss!{ }

Foto: Emelie Grahn

 I Landskrona kommun kör MatHem.se ut maten istället 
för att hemtjänstpersonalen ska behöva lägga en stor del 
av sin tid på att åka och handla. 

Under hösten 2015 startade MatHem.se upp ett nytt 
projekt tillsammans med Landskrona kommun. Syftet 
är att hjälpa 200 brukare inom hemtjänsten att handla 
mat på nätet.

Brukarna har fått egna konton på MatHem.se och 
hemtjänstpersonalen kommer att förses med surfplattor. 
Det kanske kan kännas nytt och annorlunda för personalen 
att handla på en surfplatta men vinningen är stor för 
alla. Jämfört med att åka och handla sparar man både 
tid och pengar, och hemtjänstpersonalen slipper bära 
tunga kassar varje dag. MatHem.se har dessutom sett 
över sortimentet inför satsningen, vilket Mia Troberg, 
MatHems dietist, berättar mer om: 

– Näringsintaget är viktigt för välbefinnandet, orken 
och humöret. För att möta de äldres kostbehov har 
MatHem utökat sortimentet med många nya färdigrät-
ter, allt från husmanskost till indiska grytor. Det finns 
även färdigrätter och storpack av timbaler som är 
lämpliga för personer med tugg- och sväljsvårigheter. 
Nästa steg är att titta på näringsberikade rätter och 
produkter av olika slag såsom drycker, välling och gröt. 
Vi vill skapa matglädje hos de äldre och göra arbetet 
lättare för hemtjänstpersonalen. Kanske kan detta 
skapa möjligheter för att få tid för en pratstund eller en 
kopp kaffe när hemtjänsten besöker de gamla?

Varför handlar jag på MatHem.se?  Jag är inte 
den som tackar nej till härligheter! Det gäller 
allt från att styra upp en middag hemma, till 
att laga mat i TV. Med MatHem kan jag hand-
plocka kvalitetsvaror direkt i mobilen, när och 
var jag vill. Det är ett ypperligt sätt att kunna 
hålla många bollar i luften. // Fredrik Jonsson

De kunder som i somras befann sig i Stockholms 
skärgård kunde knappa in sina koordinater på vår 
hemsida och få sin mat levererad med båt till just 
sin position. Det var jättekul att kunna erbjuda 
en sådan speciallösning och vi har fått otroligt 
fin feedback. Var du en av dem som testade 
funktionaliteten?  Eller har du andra råd, tips och 
funderingar på hur vi kan göra det ännu bättre 
inför nästa säsong? Hör gärna av dig till oss på 
info@mathem.se eller 020-15 10 10.

Succén med 
skärgårdsleveranser

"Det är så skönt att 
handla med mobilen!

NY KÄRLEK FÖR ALLA
PASTEJLOVERS

PROVA VÅR NYA PASTEJ – LEN, GRÄDDIG OCH SMAKRIK
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Fisk & skaldjurs-
favoriter på 
MatHem.se
Lyxiga ostron, familjefavoriten lax och annorlunda bläckfisk 
– vi älskar allt som kommer från havet och tillagar det gärna till 
både vardag och fest. TEXT  JULIA OLSSON  AD/FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL

VÄLJ MILJÖ- 
MÄRKT FISK!

Det är inte helt lätt att hålla ordning på vilka 
fiskar och skaldjur som egentligen är okej att 
äta. Ett enkelt tips för att du ska känna dig 
trygg med ditt köp, är att hålla utkik efter 
miljömärkningarna.

MSC vill främja hållbara 
fiskemetoder och märkningen 
syns på fisk och skaldjur 
från livskraftiga bestånd 
som har fångats med mini-
mal inverkan på havsmiljön.

ASC granskar miljö- och 
sociala aspekter i fisk- och 
skaldjursodlingar så att de 
ska vara ansvarsfulla.

KRAV är en svensk miljöcerti- 
fiering som fokuserar på håll- 
bart fiskebestånd, påverkan 
på havsmiljö och fiske- 
båtarnas koldioxidutsläpp.

FINNS DET SCHYSSTA 
JÄTTERÄKOR?

Jätteräkor har länge varit röd-
listade i WWF:s fiskeguide och 
många har uppmärksammat 
det via bojkott av butiker och 
restauranger med jätteräkor 
på menyn. I årets guide har 
dock ASC-märkta jätteräkor 
äntligen fått grönt ljus. Hurra!
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ISHAVSROM: 
Finkornig gulvit rom från 

fisken Lodda. Bra budgetval!

Ishavsrom från Garant

SILLROM: 
Färgas liksom stenbits-

rommen röd eller svart, men 
är något finkornigare.

Caviar från Abba

STÖRROM: 
Den mest exklusiva rommen. Även känd 

under namnet rysk eller iransk kaviar.

Caviar Oscietra Royal 
från Caviar SRL

STENBITSROM: 
Ljusbeige rom som färgas för att 
likna röd löjrom eller svart kaviar.

Stenbitsrom från Abba

SIKROM: 
Påminner om löjrommen 
i smak och färg, men med 

något större korn.

Amerikansk Sikrom 
från Pandalus

KALIXLÖJROM: 
Mild och läcker rom med 
en klart orange färg, från 

fisken siklöja.

Kalixlöjrom från Bröderna 
Perssons Piteå

KORN: CA 1,5 - 2 MM

KORN: CA 1,5 MM

KORN: CA 1 MM

KORN: CA 2 MM

KORN: 3 - 5 MM

KORN: 1,5 MM

Servera rom 
direkt ur burken 
för bästa smak-

upplevelse!

2. Marinera musslorna i olja, 
balsamvinäger, citron och salt i cirka 1 
timme. Strimla och knaperstek bacon. 

Låt rinna av på lite hushållspapper 
medan du steker musslorna i 

baconfettet. Blanda musslorna med 
bacon och servera! Recept: Tomas Kull

2 busenkla 
förrätter med 

pilgrimsmusslor

Superfärsk fisk och skaldjur på MatHem.se

1. Vår färska fisk fångas 
endast någon dag 

innan den levereras 
hem till dig.

4. Din fisk levereras 
med kyl- och frysbil 
hela vägen fram till 

din dörr.

3. På leveransdags-
morgonen får vi hem exakt 

den mängd fisk som är 
beställd inför dagen.

2. Fisken filéas och 
packas inom någon 

timme från det att den 
tagits upp ur vattnet.

      Ingen fisk blir 
någonsin liggandes i en 
fiskdisk i flera dagar så 
som i fysiska butiker! 

1. Mixa avokado, citronsaft och salt till 
en slät kräm. Salta musslorna och stek 
i en panna med smör, 1-2 minuter per 

sida. Arrangera avokadokrämen och den 
stekta pilgrimsmusslan på ett lantchips. 
Toppa med rom och strö över lite klippt 

gräslök. Recept: Julia Olsson

Receptet kommer 
från My Fryday, 
av Ylva Porsklev 
(Massolit)

Receptet Calamares fritos 

hittar du på MatHem.se

Våga laga bläck- 
fisk till middag

Att bjuda på bläckfisk hör inte till 
vanligheterna, men det tycker vi att det är dags 

att ändra på. Den smarriga fisken kan både 
friteras, stekas, kokas och grillas. Se till att 
utforska den spännande råvaran du också!

Lär dig att 
öppna ostron!

Du behöver: en ostronkniv, 
en kökshandduk och tålamod.

1. PLACERA RÄTT: Lägg ostronet i din 
hand med den flata sidan upp. Använd 
en handduk som skydd.

2. HITTA ÖPPNINGEN: För in kniven i 
gångjärnet och vicka tills det ger med sig.

3. SKÄR LOSS MUSKELN: För in kniven 
och skär loss muskeln som sitter mot 
det flata övre skalet.

1. Häll upp på fat. Förvara i kyl max 1 -2 dagar.

2. Tvätta, skrubba och ta bort ”skägget”.

3. Knacka och släng de som inte sluter sig.

4. Tillaga och släng de som inte öppnat sig.

5. Servera med pommes och aioli.  

Lilla 
musselskolan

Recept på Le Rouges moules 

marinières hittar du på MatHem.se

Vi har flera sorter av 

härliga musslor att variera 

mellan  på MatHem.se

Visste du att 

pilgrimsmusslor 

också kallas 

kammusslor?

Fiskburgare med 
ärtpuré och dilldipp

Pasta farfalle med 
kräftstjärtar och dill

Fish tikka curry
med ris och sallad

Höstens  3 
godaste fisk- och 
skaldjursrecept!

Recepten hittar du 
på MatHem.se
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Klicka hem alla ingredienser från MatHem.se!

Mums!

Chili- och sockerstekt 
lax eller tonfisk

Krydda 600 g lax- eller tonfiskfilé 
med 1 msk salt, 1 msk strösocker 

och K tsk chiliflakes.

Panerad vit fisk
Vänd 600 g vit fiskfilé i 2 
dl vetemjöl, 2 ägg och 3 dl 

ströbröd innan du steker den.

Limemarinerad fisk
Marinera fiskfilé med lime, finhackade 
jalapeños, koriander, spiskummin och 

salt innan du steker den.

 Recepten och råvarorna 
finns på MatHem.se. 
Med ett klick får du 

alla ingredienser i din 
varukorg levererade 

direkt hem till dörren!Laxen
– Vår mest sålda 
fisk på MatHem!

Lilla laxskolan

TEXT JULIA OLSSON 
FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL

LOIN = FISKENS FINASTE DEL

Ryggbiten på fisken kallas ofta loin och 
anses av många vara den allra finaste biten. 
Med sin jämna och fasta form är den enkel 
att hantera när den är rå och passar därför 
extra bra till sushi och sashimi, eller när du 
vill ha jämna fina bitar i matlagningen

  Blanda 1 msk färskriven ingefära 
med ½ finhackad chili, saften från ½ 
lime, 2 tsk sesamolja, 2 msk olivolja, 
2 tsk japansk soja, 2 msk rostade 
sesamfrön och 1 krm salt i en skål. 
Skär lax i 1 cm stora kuber och lägg i 
marinaden. Blanda runt och låt stå i 
kylen i en kvart innan servering.

Världens godaste 
sashimi-marinad!

recept: mia troberg
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VILL DU KÖPA 
SVENSK LAX?

Den lax vi oftast äter i Sverige är 
odlad och kommer från Norge. 
Vi odlar lax i Sverige också, men 
framförallt för att kompensera 
det bortfall av vild lax som vår 
utbyggnad av vattenkraft orsakat. 
Däremot odlar vi desto mer röding 
och regnbåge, vilka egentligen 
också hör till laxfamiljen. Fiskarna 
är snarlika i sina egenskaper, så 
testa något nytt och bjud på röding 
istället för vanlig lax nästa gång.

C-TRIM ELLER D-TRIM? 

Hur putsad en laxfilé är anges i en trim-
ningsgrad från A till E. På en A-trimmad lax 
kvarstår ca 75 % av fisken, jämfört med drygt 
50 % för en E-trimmad. Ju mer trimmad, 
desto mindre ben och fett. D-trimmad lax 
brukar kallas fulltrimmad då den enda 
skillnaden från den E-trimmade är att 
skinnet sitter kvar, vilket snarare kan ha 
fördelar vid hantering och tillagning.

Fisk-Tacos
– trendigare än någonsin!

Lax 
Laxens feta och fasta kött 

gör att den kan användas till 
nästan allt. Skär i tärningar 
och stek tillsammans med 
salt och peppar, eller testa 
att chili- och sockersteka 

den enligt nästa steg.

Tonfisk 
Tonfiskens feta och fasta 
kött håller ihop bra vid 

tillagning. Krydda filén med 
salt och peppar, och stek på 
hög värme i 1-2 minuter per 
sida. Fisken ska fortfarande 
ha en rå kärna. Skär i skivor.

Torsk 
Torsken har ett fast vitt 

kött med mild smak. Skär 
i bitar och panera eller 

marinera enligt nästa steg.  
Paneringen håller ihop 

fisken, men i en fisk-taco gör 
det inget om den faller isär.

Kolja 
Koljans kött är vitt och fast, 
och påminner om torskens. 

Skär i bitar och panera 
eller marinera enligt nästa 
steg. Paneringen håller ihop 
fisken, men i en fisk-taco gör 
det inget om den faller isär.

Rödspätta 
Rödspättans kött är vitt och 
fast, och dess platta kropp 
gör filén perfekt att panera 
och steka. Skär i bitar och 

panera eller marinera enligt 
nästa steg. En bra mild 

smak för de minsta. 

1. VÄLJ FISK

2. SMAKSÄTT OCH TILLRED

3. VÄLJ RÖRA

4. VÄLJ TILLBEHÖR

5. VÄLJ BRÖD

Guacamole 
(avokado, tomat, gul lök, lime, koriander)

Mangosalsa 
(mango, chili, lime, rödlök, koriander)

Coleslaw 
(vitkål, majonnäs, morot, gräddfil, senap, äpple)

Räkor

Gurka

Rädisor Riven ostSilverlök

Picklad rödlök

LimeSallad

Tomat KorianderPaprikaGräddfilMajs

Jalapeños

Tortilla – finns även som low 
carb och glutenfritt!

Savoykål eller romansallad Tacoskal
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Lär dig att 
öppna krabba!

2. PREPPA ÖVRE SKALHALVAN: I mitten på den övre 
skalhalvan sitter munnen. Tryck nedåt, så knäcks den 
loss och kan lyftas bort.

3. PREPPA UNDRE SKALHALVAN: Ta bort de gråa 
gälarna som sitter på sidorna av den undre skalhalvan. 
Bryt bort mundelar och magsäck.

4. DELA UNDRE SKALHALVAN: Lyft loss kött och rom 
från mitten och dela sedan skalhalvan mitt itu med hjälp 
av en kraftig kniv för att komma åt resten av köttet.

TEXT JULIA OLSSON   FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL

OBS. Glöm inte 
klorna. Krossa för 

att komma åt köttet.

Skaldjurstillbehör på MatHem:

Aioli

Bröd

Citron

LjusOst

Ice ice baby

Efterrätt

Våtservetter

Kex

Bubbel

1. DELA KRABBAN: Lägg den på ”mage” med bakdelen 
mot dig. Sätt in en kniv mellan skalhalvorna och bänd isär.

En smakfull 
tradition i 

ny tappning.
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Bakom kulisserna 
på MatHem.se
-  Sveriges största matbutik på nätet!

Genom headset får vi 
instruktioner om vilka varor 

som ska plockas till dig

I frysen är varma kläder 
ett måste då temperaturen 

är -23°C året runt

Full aktivitet i vårt stora kylrum 

Våra lager är över 22000 m2 varav 5500 kvm är kyla och 1100 m2 är frys All frukt och grönt förvaras i 
kylrum och kontrolleras noga 

innan den packas till dig

En seger för den goda smaken
(på flera sätt)
Svensk Rapsgris är ett helt naturligt godare och saftigare kött.  Grisarna föds upp hos 
utvalda bönder och får svensk rapsolja i sitt foder. Du som har provat en karré eller 
kotlett vet hur stor skillnad det är. Om inte så har du något gott framför dig. Du hittar 
dessutom Svensk Rapsgris i många olika detaljer och produkter, från falukorv till 
grillfavoriten pluma.
 
Svensk Rapsgris är resultatet av det långsiktigtiga arbete vi har gjort tillsammans 
med våra bönder för att utveckla köttkvaliteten. Den här gången fick grisarna själva 
provsmaka sitt foder. Blandningen utvecklades under flera år och till slut att hittade 
vi fram till en mix som grisarna verkligen gillade. Men det var inte bara grisarna 
som gillade det, mycket av innehållet kan produceras på ett sätt som ger positiva 
miljöeffekter, t ex genom minskat transportbehov. 
 
När det gäller smaken har vi bevis: Vi lät 3000 svenska konsumenter* prova 
Svensk Rapsgris och 80% sa att de skulle rekommendera det till sina vänner. 

VITLÖK- OCH ROSMARIN-
STEKT KOTLETT  
MED INGEFÄRSINLAGD 
COCKTAILTOMAT

TILLAGNINGSMETOD:
Tillagas i stekpanna.
Läs mer om att steka i köttguiden på scan.se.

4 PORTIONER
4 Scan Rapsgris fläskkotletter
4 klyftor vitlök, krossade
2 kvistar rosmarin, repade
2 msk rapsolja
salt och svartpeppar

Ingefärsinlagd cocktailtomat:
½ dl ättika
½ dl socker
1 dl vatten
1 bit syltad ingefära
200 g cocktailtomater, gärna olika färger

GÖR SÅ HÄR:

Ingefärsinlagd cocktailtomat:

1. Koka upp ättika, socker och vatten. Lägg  
 sköljda tomater och den syltade ingefäran i  
 en bunke. Slå över den varma ättikslagen och     
 låt det svalna. 

2. Låt stå med lock i kyl, gärna 1–2 dagar innan      
 den används.

Vitlök- och rosmarinstekt kotlett:

1. Gnugga in kotletterna med vitlök och rosmarin.  
 Ringla lite olja på och låt dra i 10 min. Hetta upp  
 en panna och bryn kotletterna gyllenbruna på  
 båda sidorna. Salta och peppra. Lägg över på  
 plåt och tillaga i ugn på 150°, kärntemp 65°. 
 Ta ut kotletterna och låt dem vila i några minuter.

2. Servera gärna med pressgurka, gräddsås och  
 pommes frites eller kokt potatis.

*källa: Smartson Consumer Service 
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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.

I SAMARBETE MED

KAMPANJPERIOD VECKA 40-49, 2015

TUGGA FÖR SKILLNAD
FÖR TREDJE ÅRET I RAD GER EXTRA ETT ÖRE PER TUGGUMMI 
TILL SOS BARNBYAR OCH BARNS TANDHÄLSA. 
Extras mission är att göra verklig skillnad för tandhälsan i världen. 
60-90 procent av världens skolbarn lider av karies – något som nästan helt 
kan förebyggas genom tillgång till, och kunskaper om, tandvård. 

För oss är god tandhälsa mer än att bekämpa karies, det handlar om att inte 
ha ont och om att våga le. Med din hjälp ska vi, i samarbete med SOS Barnbyar, 
ge barn i Botswana en egen tandborste och utbildning om tandvård. 
På så vis sprider vi vanan att på ett enkelt sätt ta hand om sina tänder. 

Under hösten 2013 och 2014 samlade vi sammanlagt in 4,6 miljoner kronor. 
I år siktar vi ännu högre. Hjälp oss samla in 2,5 miljoner kronor till 
SOS Barnbyar och barnen i Botswana. 

Var med och tugga för skillnad!

LÄS MER OM PROJEKTET PÅ FACEBOOK.COM/EXTRATUGGUMMI

SKILLNADSKILLNADSKILLNAD
TUGGA FÖR
SKILLNADSKILLNADSKILLNADSKILLNAD
TUGGA FÖRTUGGA FÖRTUGGA FÖR
SKILLNADSKILLNADSKILLNAD
TUGGA FÖRTUGGA FÖRTUGGA FÖRTUGGA FÖRTUGGA FÖRTUGGA FÖRTUGGA FÖRTUGGA FÖRTUGGA FÖRTUGGA FÖR
SKILLNADSKILLNADSKILLNAD
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TEXT JULIA OLSSON  FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL  RECEPT MARI BERGMAN

Juica med 
MatHem

Juicekasse Grönt
Ett bra val för dig som vill ha 

mycket grönsaker i ditt juicande.

Juicekasse Frukt
Ett bra val för dig som 

gillar fruktiga juicer.

Juicekasse Delux
Ett bra val för dig som vill ta 

ditt juicande till en högre nivå.

5 Anledningar 
att juica:

1. Gladare mage med 

3. Vackrare hy, friskare 

5. Bättre pH-värde

4. Stärker immunförsvaret

2. Bättre sömn

Näringen i färskpressad juice går 
direkt ut i blodet och kan på så sätt 
ge en snabb effekt på din hälsa.

bättre matsmältning

hår och starkare naglar

Ge din kropp en riktig energiboost. Hos oss 
kan du köpa både lyxiga juicekassar med 
färska råvaror och färdigpressade juicer.

Kallpressad juice från Råsaft
Helt obehandlade och pressade med tre 
olika kallpressningsmetoder får Råsaft ut 
det mesta av varje råvara. Dessutom är 

juicerna fantastiskt goda och sätter guld-
kant på vilket frukostbord som helst.

Vi har satt ihop tre olika juicekassar för 
dig som gillar att pressa egen juice. Varje 
kasse innehåller färska ingredienser 
(95% ekologiskt) och recept till fem olika 
juicer, totalt tio portioner. Detta gör att en 
juicekasse passar perfekt till frukost eller 
mellanmål för två personer alternativt 
till både frukost och mellanmål för en 
person under fem dagar.

349:-

399:-

499:-

PRESSA SJÄLV 
MED MATHEMS 
JUICEKASSAR

KÖP FÄRDIG- 
PRESSADE JUICER

JUICA SJÄLV MED 
STAVMIXER

Färdiga juicepaket från Juica
Juica sköter inte bara kallpressningen av 
dina juicer, utan hjälper dig också med 

planeringen så att du får i dig alla närings-
ämnen du behöver. Juicerna ersätter din 

vanliga mat under kortare perioder. 

Nyhet! Juicy Greens
Du mixar enkelt ihop innehållet tillsammans 

med 2 dl vätska (exempelvis äppeljuice). 
Grönsakerna kommer dessutom i en praktisk 

mugg som gör det enkelt att ta med din 
färdigmixade juice i farten.

Vill du också börja juica, men saknar tid, ork 
och juicepress för att göra det själv? Då har vi 
flera goda färdigpressade juicer i sortimentet:

För dig som vill göra din egen juice men inte 
har någon råsaftcentrifug, är juicebaserna 

från Dole lösningen. 

Just nu! 
Få 100:-* i lanseringsrabatt på valfri kasse med koden: 

JUICEKASSE
*Vid köp över 800:-

9 gulbetor 
5 morötter 

1 citron 
30 g gurkmeja

  Skala gulbetor och morötter. 
Skär av skalet från citronen och 
gurkmejan med en kniv. Kör alla 
grönsaker i din råsaftcentrifug till en 
härligt orange och uppiggande juice.

Just beet it! 
tillagningstid 15 minuter, 2 portioner

 Vacker som en solnedgång och 
med sting och syra i ett, blir denna 
juice en riktig fullträff.  Receptet är 
ett av femton juicer från MatHems 
juicekassar. Vilken blir din favorit?
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Baka gott 
utan gluten

Det finns glutenfria mjölmixer som kan 
ersätta vanligt vetemjöl rakt av, men det 

finns också andra mjölsorter, exempelvis 
mandelmjöl och majsmjöl, som är naturligt 

fria från gluten. Det gäller bara att lära känna 
dem för att förstå hur de kan användas bäst. 

TREND: 
Glutenfritt 
– superpoppis 
på MatHem.se
Intresset för glutenfria produkter 
är skyhögt just nu och det är 
inte bara glutenintoleranta som 
efterfrågar fler goda alternativ.
TEXT JULIA OLSSON  RECEPT FIA BLADH

FOTO LINNEA SWÄRD

En glutenfri favorit på MatHem.se!

Gluten är ett samlingsbe-
grepp för en del av protein- 
erna i vetemjöl och andra 
spannmål. Idag tros 1-2 % 
av Sveriges befolkning vara 
glutenintoleranta, men in-
tresset för att äta glutenfritt 
ökar i alla grupper.

Vad är gluten?

Hasselnöts-
mjöl

Gulärtsmjöl Quinoamjöl Glutenfri 
mjölmix

Rismjöl Mandelmjöl

Celiaki, som glutenintolerans också 
kallas, kan yttra sig på olika sätt. 
För de drabbade kan proteinerna ge 
upphov till besvär såsom magont, 
eksem, trötthet, huvudvärk och 
problem med leder. Men även för 
dem som inte har en fastställd 
diagnos har en kost med mindre 
gluten visat sig fördelaktig.

En teori är att vårt intag av gluten 
är på tok för högt idag. Vi har byggt 
en stor del av vår vardagliga kost på 
produkter som innehåller mycket 
gluten och i fabriksbakat bröd 
tillsätts dessutom ofta extra gluten 
för att det ska jäsa bättre.

Oavsett vilken anledning du har för 
att äta mindre gluten, finns det idag 
många bra alternativ.

Pssst! På MatHem.se hittar du 

flera sorters glutenfritt mjöl.

Recepten  

finns även på  

MatHem.se. Med  

ett enda klick får du  

varorna hemkörda  

till dörren.

  Sätt ugnen på 150 grader. 
Grovhacka chokladen. Smörj och 
bröa en paj- eller springform. Rör 

ihop ägg och socker i en bunke. 
Smält smöret och chokladen, häll i 
det i ägg- och sockerblandningen.

  Blanda de torra 
ingredienserna och rör ner i 

bunken. Blanda till en slät smet, 
och häll den i formen. Grädda i ca 
30 min, prova med sticka för att 
se om kakan är lagom kladdig!

EFTERRÄTT

Gluten- och 
laktosfri 

kladdkaka
8 bitar

 Toppa kladdkakan med 
frukt och bär, och pudra 

över florsocker!

2 ägg
3 dl socker

125 g laktosfritt smör
2 ½ dl glutenfri mjölmix

2 tsk vaniljsocker
5 msk kakao

100 gram mörk choklad

100% ARABICA
100% HÅLLBART
100% LAVAZZA 

¡Tierra! är ett kaffe från  
gårdar som kombine-
rar hög kvalitet med 

hänsyn till miljön och 
social jämlikhet för 

jordbrukarna.

¡Tierra! görs på ett premiumurval av 100 % Arabica-bönor 
från Central- och Sydamerika, rostade för att ge ett 

välbalanserat kaffe med en intensiv smak. 

 ¡TIERRA!  DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN 
AV HÖG KVALITET & HÅLLBARHET.

100% FROM  
SUSTAINABLE  
AGRICULTURE
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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 nära 
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 att 
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 allt fler 
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. Buffelmozzarella
3. Ekologisk avokado
4. Langres från ostdelin
5. Salsiccia 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

Nyhet från Guldfågeln!

Världens snabbaste 
grytor på färsk 
SVENSK kyckling.

Med Guldfågelns nya Rakt Ner i Grytan-sortiment gör du snabbt och enkelt en gryta på färsk 
kyckling och grönsaker. Vi har lagt allt du behöver i samma förpackning.

Färsk strimlad kycklinglårfilé, grönsaker och kryddor som passar till grytan du ska göra.
Du kan välja mellan indisk, thailändsk och mexikansk kycklinggryta.

  Smakar som långkok, men är klart på elva minuter. 

guldfågeln.se

Mathem_v42_GF_210x280mm.indd   1 2015-09-15   11:28:52
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I augusti släpptes Mattias Karlssons tredje bok 
”Välkommen till Vegoriket” (Massolit förlag) 
och mellan v41-45 hittar du honom även som 
gästkock i Tastelines vegokasse hos MatHem.se.

”Jag är vegan 
för att rädda 

världen”
Tre kokböcker, en av Sveriges största 
vegobloggar och en helt egen mattidning. 
Mattias Kristianssons CV kan göras långt, men 
han verkar egentligen bara ha följt sitt hjärta 
och vågat satsa på det han tycker är kul.
TEXT JULIA OLSSON  FOTO LINUS HALLGREN

Hur hamnade 
du här? 
Jag har 
alltid vetat 
att jag vill 

jobba med mat, men inte 
exakt hur. Kock var aldrig 
något som lockade, men det 
var svårt att veta vad mer 
man kunde göra. Som barn 
har man ju ingen aning 
om alla yrken som finns. 
Idag får jag, även som glad 
amatör, hålla på med precis 
det jag tycker är roligast.
Varför har du valt att 
fokusera på just veganmat?
Det började egentligen med 
efterrätter och bakverk 
(som jag fortfarande älskar 
att göra!) och när jag 
började få förfrågningar om 
att baka veganskt såg jag 
en utmaning i att få till det 
även utan ägg och mjölk. 
Sedan har det snurrat på till 
att bli mycket mer än så.
Är du själv vegan?
Ja! Det började med en 

köttfri måndag och idag 
är jag vegan sedan tre år 
tillbaka. Jag är övertygad om 
att det är det absolut bästa 
för miljön, både för den 
egna hälsan och för resten 
av världen – det får maten 
att räcka till alla. Jag är 
vegan för att rädda världen!
Har du något tips till folk som 
inte är så vana att äta vego? 
Byt ut köttfärs mot 
vegofärs – superenkelt 
och supergott!
Idag driver du till och med 
en helt vegetarisk tidning. 
Berätta mer.
Jag tyckte att det var galet 
att det inte redan fanns en 
vegetarisk mattidning och 
berättade om idén för flera 
stora förlag, men ingen 
nappade. Då tänkte jag att 
det var lika bra att ta tag i 
det själv. Hade jag vetat att 
det var så mycket jobb hade 
jag funderat en gång till. 
Men jag älskar verkligen 
det här.

What kind of
BREAKER 
are you?
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Majsplättar
3 K dl majsmjöl
1 tsk salt
K tsk bakpulver
K gul lök
K grön paprika
2 msk färsk koriander
2 K dl yoghurt, t.ex. sojayoghurt
1 dl vatten
2 msk olivolja
1 dl majskorn

Avokado-chimichurri
2 avokador
2 vitlöksklyftor
K kruka persilja
1 msk olivolja
1 msk rödvinsvinäger
1 tsk agavesirap
2 tsk torkad oregano
Salt och svartpeppar

HUVUDRÄTT 

Majsplättar med 
avokado-chimichurri
30 minuter, 4 portioner 
recept: mattias kristianssons

 De här majsplättarna är goda 
som huvudrätt med en sallad till 
eller som en bejublad deltagare på 
en buffé. Avokado-chimichurrin 
till är så förbaskat god och passar 
bra som sås till det mesta.

  Blanda ihop majsmjöl, salt och 
bakpulver i en bunke. Hacka den gula 
löken, paprikan och koriandern fint.

  Rör ner yoghurt, vatten, 
olivolja, majskorn, gul lök, paprika 
och koriander i majsmjölsmixen.

  Hetta upp lite rapsolja i en 
stekpanna och klicka ut små plättar. 
Stek dem gyllenbruna på båda sidor.

  Gröp ur avokadon. Blanda dem 
med övriga ingredienser i en mat- 
beredare och mixa till en slät kräm. 
Du kan även ta hjälp av en stav- 
mixer eller mosa allt med en gaffel.

Mina favoritvaror på MatHem.se: 

BÖNOR OCH LINSERCITRON TAHINIVEGETARISK FÄRS

Välj mellan 3 eller 5 goda middagar för 4 personer. 
Original, ekologisk, vegetarisk eller barnanpassad. 
Hitta din favorit! Rätterna är skapade av Mari Bergman 
tillsammans med våra spännande gästkockar!

300:- 
i nykundsrabatt på 

första kassen!

Beställ Tastelines Matkasse på MatHem.se/matkassar. Du kan även komplettera 
din kasse med frukostvaror, delikatesser och allt annat du kan tänkas behöva från 
MatHems breda sortiment. Leverans alla dagar i veckan, alltid fri frakt!

Fräscha råvaror och 
fantastiska middagsrecept!
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Fräscha råvaror
Rejäla portionsstorlekar 
Lättförståeliga recept

(Aftonbladet testar 2015-09-11)



  Tillbehör: Koka ris att servera till.

  Tzaywok: Skölj, kärna ur och fin-
hacka chili. Skala och riv vitlök och ing-
efära. Skölj och dela blomkålen. Hetta 
upp olja i en stekpanna och fräs chili, 
vitlök, ingefära, blomkål och soybits i 
ca 5 min tills det har fått fin färg.

  Blanda ihop soja, sesamolja, 
vitvinsvinäger, honung och limesaft 
till en marinad. Pudra över maizena-
redning över woken, tillsätt marinad 
och vatten och låt puttra ihop ca 5 min. 
Smaka av med salt och peppar.

Tzaywok
2 tsk finhackad chilipeppar
3 vitlöksklyftor
1 msk riven ingefära
1 blomkål
1 msk rapsolja
500 g tinade soybits
3 msk japansk soja
1 msk sesamolja
1 msk vitvinsvinäger
½ msk honung
Saften från ½ -1 lime
2 tsk maizenaredning
1 dl vatten
Salt och svartpeppar

Tillbehör
4 port ris

HUVUDRÄTT 

Tzaywok med 
blomkål, ingefära 
och vitlök
tillagningstid 20 minuter, 
4 portioner, recept: mari bergman

 En smakrik vegorätt för alla.

Garants vegosatsning
I höst utökar vi sortimentet med ett gäng gröna biffar 

från Garant. Redo att lägga i pannan och steka på!

Astrid och Aporna
Vad sägs om fejkon, f*skpinnar, göttbullar och 
prinsesskorv? Varorna med de lekfulla namnen 

är helt vegetariska och passar hela familjen.

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. 

Äntligen har vi fått in den 
svåruttalade produkten i sortimentet. 
Vegetarisk, miljösmart och supergod!

Storfavoriten Tzay
Cute soy bits och Happy soy skewers – det går 
ju bara inte att tacka nej till produkter med så 

glada namn. När innehållet dessutom smakar så 
gott, är det lycka på alla håll och kanter.
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Vi säger bara:

Tips! Tzaywoken håller sig bra i kylen ca 3-4 dagar och går även att frysa in.

Fyll på med
FULLKORN!

MatHem
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3 kokböcker 
att sluka i höst!

Fest i helgen.... #mathem #plockauppstuvain 
//Bim

Äpplen från egen trädgård. Övriga ingredienser är 
från MatHem. #mathem #äppelpaj #kokossocker 

#nötter #frön #renthavre #glutenfritt //Ulrika

Storhandlar.       Mvh älskar @mathem 

#mathem //Linn

Had some groceries delivered. 
Now Rosa...let's unpack. Happy Friday! 

#mathem #TGIF //Teresa

MatHemroboten har anlänt! 

#mathem //Henrik
Food!!!       Nu har jag dukat upp all mat som fanns i 

min cleansepåse från @mathem Jag är så exalterad 

och spänd att testa alla nya recept. //Sofie

Följ MatHem på 
Instagram och 

hashtagga  #mathem 
när du instagrammar!

Raw food-inspirerad mat, 
trendiga tacos och uppdaterad 
husmanskost. Läs om årets mat-
trender i höstens kokbokssläpp.

Clean cooking av Elisabeth 
Johansson (Bonnier)

El taco Book av Nikola Adamovic, 
Niklas Bolle (Massolit)

Den nya husmanskosten av 
Paul Svensson (Norstedt)

Matiga hälsningar 
 från våra kunder

baby-dry TM

pants

NYHET
Nya Pampers Baby Dry pants har Micro Pearls 
som stänger in väta upp till 12 timmar, så att 
ditt barn kan njuta av en god natts sömn. 
Med stretchig resår runt hela midjan 
anpassar den sig också till ditt barns 
rörelser för obehindrad lek under 
dagen. Pampers Baby Dry Pants
 - för lektid, nattetid, alltid!

Glada stunder i nya 
Pampers Baby-Dry Pants 
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Galen i äpplen
RECEPT & TEXT JULIA OLSSON  

FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL

För
alla!

Lyx-
glassen!

Stor-
säljare!

Fyllning 
5 äpplen
1 tsk kanel
2 tsk socker
Smör till formen

Smuldeg
125 g smör
2 dl vetemjöl
1 dl havregryn
1,5 dl strösocker

Ingredienser: 1 kg  äpplen, 0,5 dl  vatten, 5 dl  strösocker

  Värm ugnen till 225 grader. 

  Fyllning: Skala och kärna ur 
äpplena. Skär sedan i smala klyftor 
och fördela i en smord ugnsfast form. 
Strö över kanel och socker, och rör om. 

  Smuldeg: Knåda ihop rumsvarmt 
smör, vetemjöl, havregryn och socker 
till en smulig massa. Fördela över 
äpplena och grädda pajen mitt i ugnen 
i ca 20-25 min.

  Servera med vaniljsås eller glass!
  Skala och kärna ur äpplena. Lägg 

de skalade äppelklyftorna i en bunke 
med kallt vatten så att de inte mörknar. 

  Lyft över äpplena till en kastrull 
och tillsätt vatten. Koka upp på svag 
värme och rör om regelbundet. Rör 
ner sockret när äpplena mjuknat (känn 
med en provsticka). Låt koka upp igen. 

  Mixa moset till önskad 
konsistens med en stavmixer. 

  I kylskåp håller moset 1-2 veckor. 
I frys håller det upp till ett år.

EFTERRÄTT 

Klassisk smulpaj 
med äpple
tillagningstid 30 minuter, 8 bitar

 Enkel, snabb och lättlagad – det 
går inte att misslyckas med detta 
pangrecept på äppelpaj.

Discovery
Det rödgula äpplet har en frisk, söt 
och aromatisk smak. Fruktköttet är 

fast och vitt, ibland med en rosa ton. 
Ett utmärkt dessertäpple!

Katja
Ett vackert rött äpple med syrlig 

smak. Fruktköttet är vitt och saftigt, 
och äpplet passar extra fint till 

desserter och efterrätter.

Gravenstein
Kallas även äpplenas Rolls Royce 

och är en av våra äldsta äppelsorter. 
Med sitt fina och fasta fruktkött, samt 

en både söt och syrlig smak passar 
äpplet till all sorts matlagning. 

Ingrid Marie
En av de mest odlade sorterna i 

Sverige idag och med en fantastisk 
hållbarhet. Smaken är frisk och med fin 
arom. Äpplet är gott som det är, eller i 

efterrätter såsom kakor och pajer.

Våra svenska
favoritäpplen

Tips! Köp hem en äppel-
delare för att klyva äpplen 

enkelt och snyggt.

3 tips hur du upp-
daterar klassikern: 

X Glutenfritt:  Byt ut vete- 
mjölet mot mandelmjöl för mer 

smak och mindre gluten.

X Nötcrunch: Vänd ner 1 dl 
valfria nötter i den färdigknådade 

smuldegen för extra crunch.

X Flingsalt: Tillsätt 1-2 tsk 
flingsalt till smuldegen för att 

framhäva dess sötma ännu mer.

MatHem

TILLBEHÖR

Grundrecept på äppelmos
tillagningstid 30 minuter

 Efter att man gjort egen äppelmos en gång så känns 
det nästan löjligt att någonsin köpa färdigt mos igen. Så 
enkelt är det nämligen. Mängden socker beror på tycke 
och smak, men också på vilka äpplen du använder. Testa 
även att smaksätta moset med vaniljpulver eller kanel!
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Den svenska stjärnan avslöjar sina bästa köksknep 
och berättar mer om sin kommande film. 
TEXT: JULIA OLSSON FOTO ALEXANDER KALLAS

Helena Bergström

Helena Bergström är 
aktuell med filmen 
”En underbar jävla 

jul” (13/11 2015). 

Det bjöds på mycket skratt under intervjun med Helena.

Helenas blixtsnabba middag.

Action på filminspelningen.

Paradrätten är en skaldjursgryta med tomat och grädde.

E N  F I L M  A V  H E L E N A  B E R G S T R Ö M

Foto PETER MOKROSINSKI fsf   Klippning TESS LINDBERG   Musik PER ANDRÉASSON   Maskör KATRIN WAHLBERG   Kostymör CAMILLA THULIN   

Scenograf MATILDA AFZELIUS   Produktionsljud BO PERSSON,  KLAS ENGSTRÖM   L juddesign GABOR PASZTOR

Manus EDWARD AF SILLÉN,  DANIEL RÉHN och HELENA BERGSTRÖM   Baserad på en originalidé av EDWARD AF SILLÉN och DANIEL REHN

Regi  HELENA BERGSTRÖM   Producent PETRA JÖNSSON   E xekutiv Producent COLIN NUTLEY,  MIKAEL BERGKVIST

ROBERT GUSTAFSSON    MARIA LUNDQVIST

ANTON LUNDQVIST    RAKEL WÄRMLÄNDER    ANASTASIOS SOULIS    HELENA BERGSTRÖM

MICHALIS KOUTSOGIANNAKIS    INGA LANDGRÉ    PESHANG RAD    FRIDA BECKMAN    KAJSA ERNST    

RIKARD WOLFF    GUSTAV LEVIN    KERSTIN WIDGREN    NEO SIAMBALIS    PAULINA PIZARRO SWARTLING

E N  S W E E T W A T E R  P R O D U K T I O N 

Producerad av Sweetwater Production AB i samproduktion med AB Svensk Filmindustri, Sveriges Television AB, Nouvago Capital AB, Film Capital Stockholm/Filmregion Stockholm-Mälardalen, RG Production AB, Succéfilm AB, 

med stöd från Svenska Filminstitutet/automatstöd samt Nordisk Film & TV-Fond
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Ihöst är hon aktuell i filmen ”En 
underbar jävla jul” där hon inte 
bara skådespelar, utan också 
regisserar och varit delaktig i 
manusarbetet tillsammans med 

Edward af Sillén och Daniel Réhn. Helena 
Bergström verkar kunna allt, men hur är 
det egentligen med matlagningen?
– Hemma hos oss är det jag som 
sköter inköpen av all mat. Ofta blir det 
samma rätter som snurrar runt, men 
häromdagen hittade jag en banan som 
höll på att bli dålig och lagade något jag 
inte lagat på väldigt länge, nämligen 
flygande Jakob. Men det var tyvärr inte 
riktigt så gott som jag kom ihåg det.
Har du något säkert kort som du lagar 
när det måste gå väldigt snabbt? 
Mitt bästa snabbtips är att ta en 
tub med ädelost och blanda ut med 
mellangrädde. Jättegott till pasta 
eller som sås till exempelvis kött eller 
kyckling. Men det måste vara den där 
tuben för att få till rätt smak. Det blir 
inte lika gott med vanlig ädelost.
… och när du bjuder in till fest. Har du 
någon paradrätt?
– Jag gör en jättegod skaldjursgryta. 
Vill du veta receptet? Stek på lök 
och champinjoner. Krydda med lite 
cayennepeppar och häll på tomatsås. 
Slå därefter på grädde och häll i de 
skaldjur du gillar. Superenkelt!
Är det viktigt för dig med hälsosam mat?
– Jag har aldrig tänkt på min vikt, men 
alltid varit aktiv och rört mig mycket. 

Myror i brallan-förbränning kanske 
man kan kalla det. När jag ser på min 
son nu, så är han precis likadan och rör 
sig konstant. När han var 5 år fick han 
dessutom diagnosen diabetes. Idag är 
han 18 och under åren har jag lärt mig 
att hela tiden ha med mig ett tänk om 
att det måste vara en bra balans mellan 
kolhydrater och protein på tallriken.
Just nu är du aktuell med filmen ”En 
underbar jävla jul” som har premiär 
senare i år. Berätta mer?
– Det är en varm komedi om hur 
vi accepterar varandra trots våra 
olikheter. Den utspelar sig kring julen 
- en tid fylld av både strikta traditioner 
och större hjärtan för acceptans. Jag 
tror att många kommer skratta och 
känna igen sig. Kanske att den till och 
med ger en liten tår i ögonvrån.
Vad betyder filmen för dig?
– Nu vet jag var jag är och vart jag 
ska, samt vilka redskap jag har för 
att fullfölja det.  Jag ser den här 
filmen lite som en examen för mig 
själv. Det här var den film som jag 
ville göra och den blev som jag hade 
tänkt. Annars är det lätt att förlora 
sin vision längs vägen. Dessutom 
har jag haft turen att få jobba med 
fantastiska människor, bland andra 
en helt magnifik Robert Gustavsson 
tillsammans med en fantastisk 
Maria Lundqvist. Det känns 
jättehäftigt att ha med så folkkära 
ansikten som gestaltar ett så viktigt 

ämne som hur man hanterar olikhet 
och acceptans. Speciellt i den tid 
vi lever i nu och med den stora 
utmaningen Europa står inför med 
de stora flyktingströmmarna.
Hur firar du själv jul?
– Julhelgen innebär ofta semester för 
oss då vi jobbar mycket på somrarna. 
Vi passar gärna på att resa bort 
tillsammans hela familjen.  I år blir 
det dock lite annorlunda. Det är första 
julen vi kanske inte kommer fira ihop 
hela familjen. Båda mina barn är ju 
vuxna nu och gör sina egna planer.
Vilken mat ger dig julkänsla?
– Jag älskar de första lussebullarna! 
Egentligen är de rätt degiga och äckliga, 
men de hör till traditionerna, så jag äter 
dem ändå. Sedan är jag totalt besatt av 
julmust. Förutom julbordsmåsten som 
matjesill och köttbullar äter vi också 
mycket traditionsenlig engelsk mat, 
exempelvis kalkon.
Avslutningsvis, i filmen pratas det 
mycket om Shorbat samak. Vad är 
egentligen det?
– Det är en libanesisk fiskgryta 
som en av karaktärerna i filmen 
bidrar med till julbordet. Mat är 
en så viktig del av våra traditioner, 
och också ett enkelt sätt att öppna 
upp. Allt nytt behöver inte vara ett 
hot och i filmen upptäcker de att 
det tvärtom kan vara ett jättegott 
tillskott. Jag tycker att alla borde 
servera Shorbat på sina julbord!

–  C OF F EE  BY  WOM EN  –

JULKAFFE 2105

Vi stärker kvinnliga kaffeodlare för att stärka kaffets framtid. Årets julkaffe bidrar 
till en smakfullare framtid och en godare jul med bönor från bland annat vårt 
hållbarhetsprojekt i Kenya. Kaffet har toner av björnbär och mjuk nougat med 

inslag av solmogen blodapelsin, väl balanserad till julens alla tillfällen! 
En exklusiv och limiterad blandning av 100% Arabicabönor.

MED TONER AV BJÖRNBÄR OCH NOUGAT
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