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MATBUTIK PÅ NÄTET
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Förenkla ditt liv 
med MatHem.se
Vi levererar alltid i kyl- 
och frysbil, och du får 
ett SMS med din 
beräknade leveranstid.

Vi ger dig mer tid och kvalitet

Ramensoppan   - fortfarande lika het

Baka roliga 
Piñatatårtan 
till nästa kalas!

Lyxiga brunchtips

                Välj bland 10 000 
        fräscha varor i vårt                 stora sortiment!



Allerums långlagrade ostar är smakrika, kraftfulla och fylliga. Alltid 
lagrade i upp till 24 månader. De skapas med den unika Allerum-
processen, där varje detalj i det traditionella osthantverket får extra 
stor omsorg – det är bland annat det som gör den stora smaken. En 
smakrik Allerum, några goda tillbehör, något att dricka till och goda 
vänners sällskap.

Allerums långlagrade ostar är smakrika, kraftfulla och fylliga. Alltid 
lagrade i upp till 24 månader. De skapas med den unika Allerum-
processen, där varje detalj i det traditionella osthantverket får extra 
stor omsorg – det är bland annat det som gör den stora smaken. En 
smakrik Allerum, några goda tillbehör, något att dricka till och goda 
vänners sällskap.
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Inspiration
 6     VI HAR ÖVER 10 000 

SPÄNNANDE VAROR  
Mjöd, zebracitron, bageritårtor, 
svart vitlök och mycket mer.

9     LYXA TILL DIN BRUNCH 
MED VÅRA ENKLA KNEP 
Ta hjälp av våra bästa genvägar 
till den optimala brunchen.

16  FIXA KALASET 
Pynt, presenter och en 
garanterad sockerchock. Allt 
direkt till din dörr.

20  MIDDAG PÅ 15 MIN 
Vi har de bästa lösningarna  
när det måste gå riktigt snabbt.

Reportage
 23  MAT + TEKNIK = SANT                 

Tekniklösningar blir allt 
viktigare även i matbranchen.

27  VI ÄLSKAR VÅRA 
MEDARBETARE! 
Roliga, kreativa och alltid 
med det lilla extra. Möt 
våra medarbetare.

49  HISTORIEN OM MATHEM 
Läs om hur allt började hemma 
hos MatHems grundare; 
Tomas och Karolin Kull.

58  SIRI BARJE  
Vi har träffat tjejen bakom 
instagramfenomenet 
OliveHummer.

Recept
12   HAR DU LAGAT DEN 

POPULÄRA RAMEN-
SOPPAN ÄN? 
Vi kan inte få nog av den 
värmande japanska soppan. 

25   SENASTE TRENDEN: 
POKE BOWL 
Salmalax, avokado, mango och 
cashewnötter – vi har lagat den 
hawaiianska trendrätten. 

51   HALLOUMIBURGARE  
MED AVOKADO OCH 
PICKLAD RÖDLÖK 
Festlig burgare att bjuda 
dina bästa vänner på.

56  CHOKLADMOUSSEN   
SOM SMÄLTER I MUNNEN 
Servera i koppar, glas eller på 
marmorskiva – vårt ultimata 
recept på chokladmousse går 
att anpassa efter alla tillfällen.
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PASSA PÅ! 
NU ÄR DET JAKTSÄSONG.

Med hjärtat i Lappland och rötterna bland 
lingonris och renlav är vi ständigt på jakt efter 
de finaste råvarorna. Efter det äkta, det goda,  

det ursprungliga. 

Gå på jakt i vårt vilda skafferi och ta sikte på svensk älg, 
ekologiska lingon, blåbär och kantareller. Du hittar oss 

i vildmarken, på facebook och polarica.se.
Lev renare, ät vildare! 

Just nu! 
Svenskt älgkött

i butiken.
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Produceras av
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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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Vi har över 10 000 
spännande varor på 

MatHem.se
Färsk bläckfisk

Överraska gästerna med den 
här 8-armade bjässen. (Finns i 
Stockholm och mellansverige.)

Bageribakade tårtor
Oavsett var i Sverige du bor, är du aldrig 
längre än ett klick ifrån en nybakad tårta. 

I sydsverige samarbetar vi med det 
anrika bageriet Steinbrenner & Nyberg, 
och i Stockholm/mellansverige med det 

populära bageriet Gateau.

Beställ till 

helgen!

Trendigt Matcha-pulver
Mirakelpulvret går att använda till allt från 
värmande drycker till glass och bakverk.

Roliga smaksättare
Ingefärssirap (Ginger People), picklad rödlök (Tacopaketet) och 
svart salt (Mill & Mortar) piffar upp vilken middag som helst.

Nyhet från Yollibox
Låt oss presentera 

den senaste smaken 
på Yollibox populära 

yoghurtglassar 
... trumvirvel ... 

JORDNÖTSSMÖR!
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Bjud på rispappersrullar
Doppa i varmt vatten, fyll med exempelvis 

salmalax, avokado, mango, jordnötter 
och koriander. Rulla ihop och njut.

Älskade tryffel!
Leverantören Zigante låter den 
populära svampen sätta smak 
på allt från salt och smör till 

ost och olja. Smask!

Senaste nytt: Zebracitron
Rosa, zebrarandig och friskt syrlig - det går 

ju inte att inte älska zebracitronen!

Svart vitlök
Förhöj din matlagning med 

denna fantastiska smaksättare. 
Bara att hacka/mosa och 

tillsätta i grytor, såser eller smör. 

Etiskt kött från 
Hälsingestintan

Glada kossor som slaktas direkt på 
gården - vem tackar väl nej till det?

Har du någonsin 
druckit mjöd? 

Syrlig, besk och … helt 
underbar. Den anrika 

drycken finns nu att klicka 
hem direkt till din dörr.

Hey yum!
Kolla in de här ekologiska 
sötnosarna vi precis fått 

in i sortimentet.

Över 60 titlar! 
Visste du att vi har ett stort 

utbud av tidningar?

Och självklart har vi alla 

dina vardagsfavoriter!
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Silver 
i köket.

Guld 
på bordet.

Svart
till något 
alldeles
extra.

www.zeta.nu

Vår olivolja till köket har silverfärgad topp. De är perfekta till 
matlagning, stekning, i såser och dressingar.
 Olivolja till bordet har guldfärgad kork. De har fina, fräscha 
smaker och gör sig bäst att ringla över maten vid servering 
– sallad, pastarätter och andra favoriter.

Och vill du uppleva något alldeles extra är det Zetas regions-
olivoljor med svarta korkar du ska titta efter. De har komplexa, 
fantastiska smaker som bara kan skapas på ett fåtal platser i 
hela världen.
 Silver, guld eller svart – så enkelt är det!

Så här lätt väljer du rätt olivolja.
Hur ska man veta vilken olivolja som är bäst, när det finns så många? Enkelt! Titta på korken.



Lyxa till 
din brunch

Unna dig en lyxig juice
Överraska dina gäster med juicer i alla 
regnbågens färger. Antingen pressar 

du dem själv, eller så köper du färdiga 
från exempelvis Råsaft.

Superenkel bacon i ugn
Värm ugnen till 200 grader. Lägg 
ut baconskivorna på en plåt och 

tillaga i 10-15 minuter. Klart!

Äggröra 
på 3 sätt

Engelsk: Smält en klick 
smör i en kastrull och häll ner 
äggen. Rör runt regelbundet 
tills det tjocknar.

Fransk: Värm äggen i ett 
vattenbad och rör regelbundet. 
Tillsätt en klick smör när det 
börjar tjockna.

Amerikansk: Smält en 
klick smör i en stekpanna och 
häll ner äggen. Vänd röran då 
och då tills den tjocknar.

Vispa ihop två ägg per person och smaksätt 
med en nypa salt. Följ sedan instruktion-
erna nedan för att tillaga det på klassiskt 
engelskt, franskt eller amerikanskt vis.

Med MatHem slipper du helgens storhandling 
och får tid till en härlig brunch istället.

Acai - Superbäret från 
Amazonskogen

Gör som i Brasilien 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!

Nutella är ett 

måste. Mums! 

Apelsinjuice + 
bubbel = Mimosa 

(brunchens drottning)
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Pannkakor
50 g smör
1 ägg
1 dl vispgrädde
2 dl vatten
3 dl vetemjöl
3 ½ tsk bakpulver
1 tsk salt
1 ½ msk socker
Smör, till stekning  

Topping
Lönnsirap
Blåbär eller 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.

  Stek i medelvarm 
panna med smör ungefär 
1–2 minuter på varje sida. 

  Servera med bär 
och lönnsirap.

4 port, 8 st pannkakor

 Härligt fluffiga och söta pannkakor. Förbered 
smeten kvällen innan för snabbare resultat!

Nygräddade croissanter
Med de frysta smörcroissanterna 
från Bonjour får du enkelt till den 

lyxiga bagerikänslan hemma.

EKO-älskling
När det kommer till kaffe är 
Zoegas Hazienda en av vår 

absoluta storsäljare.

Överraska med en ingefärsshot
Kör ingefära och citron i en juicepress, 
häll upp i en shaker med is och skaka 

med lite agavesirap och en nypa 
cayennepeppar. Svep från ett shotglas 

och du kommer garanterat igång!

Nyhet!
Risentas nya müsli har 
snabbt blivit en favorit 

hos våra kunder.

Frossa i frukt 
och bär!
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SÅ MJUK OCH LUFTIG ATT DEN
SMÄLTER I MUNNEN

Deliciously  Whipped

NYHET!
Philadelphia Deliciously Whipped 

� nns i tre läckra smaker: 
Färska örter och en gnutta vitlök, 

Gröna och svarta oliver 
& Original.

TIPS!
Njut på en bit 

bröd, kex eller till 
grönsaksstavar.



Asiatiskt
på MatHem.se

Asien är alltid hett och just nu kan vi inte 
få nog av den populära ramensoppan.
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  Topping: Salta och peppra 
kycklingfiléerna. Hetta upp 
rapsolja i en stekpanna och 
bryn filéerna på båda sidor 
så att de får en fin gyllenbrun 
stekyta. Sätt in i ugnen på 
165 grader ca 15-20 min. 
Skär sedan i skivor.

  Ramensoppa: Skala och 
riv vitlök och ingefära samt 
finhacka chilipeppar. Fräs i lite 
rapsolja i en stor kastrull ca 30 
sek. Tillsätt vatten, kyckling- 
fond, soja, honung och 
vinäger och låt sjuda i 20 min.

  Skiva svampen och 
strimla salladslöken. Tillsätt 
svamp, salladslök och sesam- 
olja i buljongen och låt sjuda 
ytterligare 5 min. 

  Koka nudlarna separat 
enligt anvisning på förpack-
ningen. Spola dem sedan kalla.

  Topping: Lägg äggen i kallt 
vatten i en kastrull. Låt koka 
upp och sjud äggen ca 4-5 
min. Spola dem i kallt vatten. 
Skala och halvera äggen. Skölj 
och strimla salladslök och chili- 
peppar. Skölj böngroddarna 
och skiva limen i klyftor.

  Lägg nudlarna i sopp-
skålar och häll den varma 
buljongen över. Toppa med 
kycklingskivor, ägghalvor, 
böngroddar, salladslök, chili 
och koriander. Pressa över 
lite lime. Ät och njut!

tillagningstid 45 min, 4 pers

 I Japan finns det lika många 
sorters Ramen som det finns 
japaner. Här är vår variant 
på den populära nudelsoppan.

REKVISITA (SKÅLAR) WWW.OSCARCLOTHILDE.COM

Ramensoppa 
med kyckling

Ramensoppa
4 vitlöksklyftor
4 tsk riven ingefära
3 tsk finhackad chilipeppar
Rapsolja till stekning
2 l vatten
6 msk kycklingfond
3 ½ msk japansk soja 
   (t.ex. shoyu)
1 msk honung
1 ½ msk vitvinsvinäger
200 g shiitakesvamp
½ knippe salladslök
1 ½ msk sesamolja
200 g äggnudlar

Topping
300 g kycklingfilé
Salt och svartpeppar
Rapsolja till stekning
2 ägg
½ knippe salladslök
½ chilipeppar
100 g färska böngroddar
1 lime
½ kruka koriander

AKUT SUG 

EFTER RAMEN? 

Då är snabbnudlar med 

färdig kryddning lös-

ningen som bas.

Japansk 
Shoyusoja

Sesamolja

MisopastaKorianderNudlar

Edamamebönor

20

Shiitakesvamp

Böngroddar

Sushi meal kitSalladslök

Sashimilax

asiatiska måste 
ha-varor från 
MatHem.se

Panko ströbröd

Asiatisk tatsoi

Rispapper

Alger

Sesamfrön

Ingefära

Wasabi

Fisksås

RECEPT MARI BERGMAN  FOTO SANNA LIVIJN WEXELL

Satsa på en riktigt bra buljong

Färsk buljong
(Scandinavian Organics)

Buljongpulver
(Biofood)

Fond
(Touch of Taste) Ostronsås
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Två nya smaskiga 
mellanmål i klämpåse.
Min Fruktgröt är en smakrik blandning av mosad frukt och havre. Mixen är 
gjord med fokus på havrens goda egenskaper och allt det goda från frukt. 



Åh, baby baby

Ottos färska välling
Som våra kunder önskat, frågat och tjatat 

efter Ottos välling. En smak- och 
färskhetsupplevelse för de allra minsta.

Storhandla från 

soffan med din 

gulleplutt i famnen

Ekologisk hudvård för de minsta
Weledas ekologiska krämer är ett 

toppenalternativ för ömtålig barnhud.

Pampers storpack
Nu kan du beställa hem en 

hel månadsförbrukning Pam-
pers blöjor direkt till dörren.

Populärt med 
klämmisar

Småbarnsförälderns 
bäste vän.

Barnens favoritgiraff
Med sin greppvänliga form och sitt roliga 

mönster blir giraffen Sophie snabbt en 
favorit för de allra minsta. Dessutom 

100 % ekologisk och fri från gifter.

Vårda små barntänder
Tänder som växer och kliar kan behöva 
lite extra kärlek. Du hittar bland annat 
bitringar, ekologisk tandkräm och små 

barntandborstar på MatHem.se.

Miljövänlig 

bambutandborste

Njut av den första tiden med din nya familjemedlem. 
På MatHem hittar du allt ni behöver och slipper 

dessutom lägga dyrbar tid på att åka och handla.

EKO-nyhet i 
barnmatshyllan
Lovemades barnmat 

görs på svenska råvaror 
och förpackas i smarta 

plastförpackningar.

Miljövänliga nappar
Natursuttens nappar är 

både miljövänliga, biologiskt 
nedbrytbara och följer barnets 
naturliga munrörelser. Bra va?
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Fixa kalaset
Klicka hem pynt, presenter och en garanterad 

sockerchock direkt hem till dörren.

OMG! Baka den 
roliga Piñatatårtan 

till nästa kalas.

Receptet hittar du 
på MatHem.se

RECEPT ANNA WIKNER  RECEPTFOTO SANNA LIVIJN WEXELL
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KalasdukVimplar

Sugrör

Dekorations- 
bollar

Tårtljus

Presenter

Godis till 
fiskdammen

Ballonger

Festis

12
varor som 
förenklar 

kalaset

Färdiga tårtor
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Nyhet!
Lasagne on the go

Nu fi nns några av våra mest populära maträtter även 
i praktisk klämpåse. Lika god mat tillagad på de bästa 
råvarorna - men lite enklare att ta med till parken, skogen, 
barnvakten eller simhallen. Bra mat varje dag!

Matglädje för alla tillfällen

Lasagne on the goLasagne on the go



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. Läs mer på MatHem.se/medlemsformaner

MatHems kunder får under hösten 2016 generösa 

paketpris på kryssningar med Birka Cruises.

Unika erbjudanden på ljudböcker från 
Nextory för alla MatHems kunder.

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 chansen att se 
musikalen Sällskapsresan.

Redaktionens 

favorit!

Medlemsförmåner
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Receptet Vietnamesisk glasnudelsallad med grillad rostbiff hittar du på MatHem.se.

Lyxig snabbmat: Fröyas 

sashimilax kan du till 

och med äta rå!

Gourmetgrillad 
rostbiff 

(Bröderna Nilsson)

Butternutsoppa 
(Spoons)

Krögarpytt 
(Felix)

FOTO: LINNEA SWÄRD

  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 500 g lax i 1 cm stora 
kuber och lägg i marinaden. Blanda runt och låt stå i 
kylen i 10 min innan servering. recept: mia troberg

Världens godaste 
sashimi-marinad!

Middag på 
15 minuter

TEXT JULIA OLSSON  RECEPTFOTO SANNA LIVIJN WEXELL

När det ska gå riktigt snabbt
Backups färdiga tvåportionsrätter är 
tillagade från grunden med de finaste 
råvarorna. Bara att värma och servera.

Snabbpizza 
med färdig botten

Med rolig topping funkar pizzan 
lika bra till vardags som till fest. 

Utgå från en färdig botten så 
gör du den på ett kick.
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Med MatHem.se får 

du ännu mer tid att 

lägga på roliga saker. 

Hurra!

Värm crème fraîche i en kastrull. Lägg i 
kräftstjärtarna och servera tillsammans 
med nykokt pasta, ruccola och valnötter.

Saffran & Tomat 
crème fraîche 

(Arla)

Färsk tagliatelle 
(Paolos)

Saffranspasta med 
kräftstjärtar

Kräftstjärtar 
(Garant)

Färdig pulled pork 
(Garant)

Lyxigt 
surdegsbröd 
(Il Fornaio)

Syrad rödlök (Tacopaketet), 
avokado och sallad

Pulled pork-burgare
Värm bröd och 
pulled pork i ugnen. 
Skär upp sallad och 
avokado. Arrangera 
din burgare och 
toppa med picklad 
rödlök. Färdigt!

Paninis middagslådor
De färdigpreppade lådorna 
från Panini är lösningen när 
det måste gå riktigt snabbt. 

(Finns i Stockholm och 
mellansverige.)

Vi bjuder på en 
middagsvara! 

Skriv in en av nedan koder när du bekräftar 
ditt nästa köp från oss, så läggs varan 

automatiskt i din varukorg.

K
lip

p 
ut

 o
ch

 s
pa

ra
!

Skriv in koden BARILLAPASTA vid 
utcheckningen för att ta del av gåvan vid 

ditt nästa köp över 800:-

Skriv in koden FONTANAPIZZA vid 
utcheckningen för att ta del av gåvan vid 

ditt nästa köp över 800:-

Skriv in koden ZETAPESTO vid 
utcheckningen för att ta del av gåvan 

vid ditt nästa köp över 800:-

Få 1 kg spaghetti

Få pizzabottnar

Få en burk pesto

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12 2016, med reservation för eventuell 

slutförsäljning. Observera att endast en kod kan nyttjas per köptillfälle 

och att den ej kan kombineras med andra erbjudanden.

En gåva 
från oss!

En gåva 
från oss!

En gåva 
från oss!
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Dippa mer  
grönt!

Prova att dippa dina grönsaker i Felix  
nya ekologiska hummus. Med bara naturliga  
råvaror – i tre goda smaker!



 Bussen, tennishallen eller flygplatsen - knappa in hela 
din veckohandling där du befinner dig. Lite snyggare och 
lite smartare gör vår nya app din beställning till ett rent nöje.

Visste du om att du har 
en matbutik i fickan?

Tekniklösningar blir allt viktigare 
även i matbranschen, och vi älskar det!

Mat + teknik 
= SANT

 roliga 
 mat-appar

 Det kryllar av appar 
för den matintresserade. 
Här är våra favoriter.

AIRDINE

Med appen AirDine kan du 
öppna restaurang hemma i 
köket – eller testa 
att äta hemma 
hos någon annan. 

GASTRONAUT

Öppna upp för take away i 
ditt eget hem, eller beställ 
hemmalagade  
middagar från andra 
i ditt område.

VIVINO

Scanna av det goda vinet 
på middagen, betygsätt och 
spara tipset inför 
framtida inköp.
Smart va?

MatHems AD Sanna hamnade på 
middag hos Edward Blom via AirDine.

Nu kan du spåra din order och se din uppdaterade 
leveranstid direkt på din TV, allt utan att behöva 
lämna soffan förrän det plingar på dörren.

Läs mer på starship.xyz  eller googla Drone + 
Food för en blick in i en närliggande framtid...

På MatHem.se hittar du över 4000 recept att 
inspireras av. Du väljer vilka du vill laga och kan 
lägga alla ingredienser i varukorgen med ett 
klick. Enklare kan det nästan inte bli!

Handla via recept

Följ din order med 
Apple TV

Framtidens matleverans?

Ny app!

Ladda ner nu!

3
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HAR DU SMAKAT?  
ETT SAFTIGARE, MÖRARE  
OCH SMAKRIKARE KÖTT.
Svensk Rapsgris® kommer från ett antal utvalda svenska 
gårdar där grisarna får Svensk Rapsolja i fodret. En helt 
naturlig kost som gör köttet saftigare och ger en högre andel 
naturligt nyttiga fetter, som Omega 3.

Laga och njut!



  Koka ris enligt anvisning 
på förpackningen.

  Tärna laxen. Blanda ihop 
alla ingredienser till laxen i en skål 
och låt laxen marinera 10 min.

  Strimla rödkålen och 
blanda med limesaft, vatten, 
honung och salt i en skål. Låt 
marinera 10 min. 

  Lägg algsalladen i blöt och 
förbered resten av tillbehören.

  Ta fram 4 djupa skålar. 
Lägg ris i botten och toppa 
med alla tillbehör runt om. 
Lägg laxen i mitten och 
dekorera med en vacker 
avokadoblomma eller skivad 
avokado. Toppa avokadon med 
lite flingsalt och chiliflakes. 
Dekorera med koriander.

MatHem

RECEPT MARI BERGMAN  FOTO SANNA LIVIJN WEXELL

På besök i Sthlm?

A Bowl

Hawaii poké

Här hittar du den populära 
pokén på restaurang.

Stajla lite extra vid beställningen 
och öva in det rätta 

hawaiianska uttalet: Poh-kay.

Blecktornsgränd 8

Mäster Samuelsgatan 9

Poké bowl
–trendrätten 
från Hawaii

Lax
500 g salmalax
2 msk ljus soja
1 msk rapsolja
1 msk sesamolja
1 msk honung
Saft från 1 lime
2 tsk riven ingefära
K tsk finhackad chilipeppar
2 tsk sesamfrön/furikake

Limepicklad rödkål
250 g rödkål
Saft från 1 lime
1 msk vatten
1 msk honung
2 krm salt

Övriga tillbehör
4 port råris jasmin
1 förp algsallad
200 g tinade edamamebönor
200 g tinad tärnad mango
1 knippe strimlad salladslök
50 g cashewnötter
2 avokado
2 krm chiliflakes
Flingsalt
Koriander

HUVUDRÄTT

Poké Bowl 
tillagningstid 30 minuter 
4 portioner
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Ekologiska Ägg 
från en gård nära dig!

www.kronagg.se

GETINGE – HALLAND

Stomgården
Familjegården ligger i den klassiska 
jordbruksbyn Getinge mellan 
Halmstad och Falkenberg och 
har haft hönor sedan 1930-talet. 
Här bedriver tredje generationen 
Bengtsson ekologisk äggproduktion 
från ca 18 000 hönor som alla kan 
ströva fritt på stora marker. Familjen 
bedriver även växtodling som 
används till hönornas foder och har 
skogsmark som hör till gården.    

Familjen Bengtsson 
- Mattias & Kristina, Frida och Gustav

JULITA – SÖDERMANLAND

Segerhults gård
Gården ligger i den gamla 
välbevarade jordbruksbygden 
Julita och har funnits i familjens ägo 
sedan 1923. Idag bedriver tredje, 
snart fjärde generationen Ohlsson 
äggproduktion från ca 
14 000 ekologiska hönor. 

Förutom äggproduktion bedrivs 
skogsbruk, sågverk samt ekologisk 
växtodling. Skörden används till 
hönsfoder.    

Lars Ohlson

Finns nu 
på Mathem



Roliga, kreativa och alltid med det lilla 
extra. Det är tack vare alla våra 
fantastiska medarbetare som vi är 
Sveriges största matbutik på nätet.

Vi älskar våra 
medarbetare!

 Nick Tutight kontaktade i våras vår marknadschef med 
ett förslag. Han jobbar till vardags i utlastningen på vårt 
lager och hade en idé om att göra en MatHem-låt.

Vi har alltid värnat om våra medarbetares kreativitet och 
när Nick ville skriva en låt för MatHem var den spontana 
reaktionen “Wow! Vad roligt!”. Han fick därefter fria händer 
att skriva både text och melodi, och rätt som det var satt vi 
med en riktig hit i händerna. Allt fanns där; 
takten, tempot, kärnvärdena, värmen 
och en låt som fastnade i allas huvuden.

Därefter följde ett arbete med en kom-
pletterande film som Nick seglade i hamn 
från idé till färdig produktion. Hur 
häftigt är det inte att denna låt 
och film kom till? Skapad 
av våra egna fantastiska 
medarbetare och helt 
utan inblandning av 
en fancy reklambyrå.

Har du hört vår MatHem-låt?
I kundunderundersökningar får våra utesäljare 
alltid toppbetyg. Med rätta! Vi är så glada och 
stolta över att få jobba med ett så härligt gäng. De 
tvekar inte över att spexa till sina jobbdagar med 
diverse upptåg. Kanske kommer ett monster 
med din nästa leverans ...

Omtanke till dörren 

4 tips 
från oss på 
MatHem.se

Andreas jobbar som 
interaktionsdesigner och 
gillar Ben & Jerry's glass 

One Love skarpt!

Max jobbar som 
Originalare/Designer och 
älskar Mariestads folköl.

Anna jobbar med 
leverantörssamarbeten 

och diggar ankrillett.

 Vi har i dagsläget två lager på totalt 
21 000 m2 i Stockholm och Göteborg!

 En kvarts miljon bananer! Så många 
levererar vi på en månad.

 I frysen är temperaturen -23 grader 
året runt. Brrr ...

Visste du det här 
om våra lager?

Linn jobbar på kundtjänst 
och tokgillar sötpotatis!

Du hittar filmen och låten 
på vår YouTube-kanal: 
youtube.com/mathem
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Pastalover!
MatHem.se ger dig tid över till att göra din egna pasta!

  Blanda mjöl, salt, ägg 
och äggulor i en bunke. Knåda 
ca 5 - 10 minuter eller kör i 
matberedare till en slät och 
elastisk deg. Fukta händerna 
mot slutet med kallt vatten 
och knåda om degen känns 
torr, eller tillsätt mjöl om den 
känns kletig.

  Slå in degen i plastfolie 
och lägg i kyl ca 30 minuter.

  Dela degen i tre delar. Slå 
in två av delarna i plastfolie 
och börja bearbeta den tredje 
i en pastamaskin. Jobba dig 
igenom alla tjocklekar tills du 
har kommit till den minsta. 

 Låt torka lätt på en plåt 
medan du bearbetar de 
andra degarna. 

 Välj önskad pastasort 
på maskinen och strimla de 
bearbetade pastaplattorna.

  Vid tillagning, koka i 
saltat vatten i 2 - 3 minuter 
(beroende på tjocklek).

Ingen maskin hemma?

Du kan också kavla ut degen 
och skära med kniv, men den 
måste vara riktigt tunn.

 Att göra pasta själv är 
lättare än man tror och 
fantastiskt gott. Gör en stor 
sats, frys in och ta fram vid 
önskat tillfälle. Pastadegen 
går även att spara ett par 
dagar i kylen.

Pastadeg
2 dl durummjöl
1 tsk salt
1 ägg
2 äggulor

HUVUDRÄTT

Grundrecept på pasta 
tillagningstid 1 timme, 
2 portioner

Smaktips!
Testa att smaksätta pastadegen. Tänk 
på att krama ut så mycket vätska som 
möjligt eller justera mjölmängden.

Grön: Förvälld och mixad spenat

Gul: Saffran Orange: Tomat

Röd: Rödbetspuré från kokta

och mixade rödbetor
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Lyxig hemmagjord pasta eller snabba glutenfria 
alternativ. Vi älskar pasta och på MatHem.se 
hittar du sorter för alla behov och tillfällen.

RECEPT/FOTO SANNA LIVIJN WEXELL  TEXT JULIA OLSSON

Pastasås Napoletana
(Saltå Kvarn)

Parmigiano Reggiano
(Gran Duca)

Tips! Rivjärn
(Leifheit)

Olivolja
(Zeta)

Prosciutto
(Glenn Strömberg)

Pastans 
smakkompisar:

Vilken pasta är du?

Durummjöl – bästa mjölet för pasta

Pastamaskin på 
MatHem.se

Med denna maskin från 
Le Zie får du enkelt till 
den rätta tjockleken på 

din hemmagjorda pasta.

Färsk pasta
Paolos och Garants 
färska pasta hör till 

några av våra favoriter 
när tiden inte riktigt 

räcker till för att göra 
pastan själv.

Lyxpasta från Morelli
Pastan från Morelli är något 

helt eget i smak och upplevelse. 
De snygga förpackningarna gör 

dem också till riktigt bra  
gå bort-presenter.

Buffelmozzarella
(Tre stelle)

Tryffel
(Platin)

Pesto
(Il Fornaio)

Glutenfri pasta
På MatHem.se hittar du flera glutenfria alternativ 

från bland annat Semper, Biori och à la eco. 
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”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



Storfavoriten 
kyckling
Kyckling är en av de absolut populäraste middagarna 
i de svenska hemmen. Inte undra på när det är både 
gott, nyttigt och lätt att variera. TEXT JULIA OLSSON

Majskyckling
(Bjärefågel)

Majskyckling
Majskycklingar föds upp på 
majs, vilket ger ett saftigt 
och smakrikt kött med mild 
sötma och gyllengul färg. 
De får dessutom växa till sig 
långsammare än ”vanliga” 
kycklingar och blir ofta 
betydligt större.

Utomhuskyckling
(Kronfågel)

Utomhuskyckling
Kanske har du hört det 
engelska begreppet 
"Free range-chicken"? 
Utomhuskycklingen, som den 
kallas i Sverige, får röra sig 
fritt utomhus i minst halva sitt 
liv och föds upp långsammare 
än konventionella kycklingar.

Vi gillar glada kycklingar!
Nyhet!

Kycklingkorvarna från 
kronfågel är ett välkommet 

tillskott i korvfamiljen.

Barnens favorit
Kycklingpinnarna från Kronfågel 
har snabbt blivit en favorit hos 

MatHems barnfamiljer.

Kycklingbacon
Stek på medelhög värme ca 2 

minuter på varje sida till önskad 
knaprighet. Mums! 

Bosarpkyckling
(Kronfågel)

Ekologisk kyckling
Bosarps kycklingar är 
inte bara ekologiska utan 
också KRAV-märkta. Det 
garanterar att de får gå ut 
och in som de vill, och att 
de har tillgång till sandbad 
som hjälper dem hålla 
fjäderdräkten ren.

Det är härligt att se våra kycklingar 
få utlopp för sitt naturliga beteende 
med att sprätta och leta efter föda.
Berättar Johanna Rasmusson, 
uppfödare av Bosarpkyckling
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Kycklingfilé: Den populäraste 
biten är löjligt lättlagad och god 
att servera till nästan allt.

Recepttips på MatHem.se: 
Kyckling med ädelost och 
granatäpplesallad

Köp hem kycklingfilé från 
MatHem.se (Guldfågeln)

Kyckling- och hönsfärs: 
Ett toppenalternativ till vanlig 
köttfärs när du vill variera dina 
köttbullar eller tacos.

Recepttips på MatHem.se: 
Kycklingburgare med söt- 
potatisfrites och picklad lök

Köp hem hönsfärs 
från MatHem.se 

(Scandinavian Organics)

Klubbor och vingar:  
Smakrika och prisvärda höjdar- 
bitar. Vem gillar inte mat som 
kan ätas med händerna?

Hel kyckling: Lättlagat och 
supergott – hel kyckling i ugn blir 
snabbt en favorit för hela familjen.

Recepttips på MatHem.se: 
Kycklingklubbor med 
krämiga jordärtskockor, 
potatis och mandel.

Recepttips på MatHem.se: 
Jennie Walldéns mango 
chutneykyckling

Köp hem kyckling-
klubbor från MatHem.se 

(Kronfågel)

Köp hem en hel kyckling 
från MatHem.se (Reko)
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Vilken 
kycklingdel 
föredrar du?
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Minutmiddag! 
Ett snabbt och enkelt sätt att   

lyckas med kyckling 

Nu hittar du frysta Minutstrimlor  
i din matbutik på nätet

• Svensk styckfryst och färdigstrimlad 
kycklingfilé

• Snabbt att tina, lätt att steka eller woka

• 100% naturell kyckling



100% ARABICABÖNOR

NYHET

ORGANIC

P A R T  O F 

THE NESCAFÉ PLAN   



Hälsofreak

LCHF-frossa

På MatHem.se hittar du ett stort 
utbud av glutenfria produkter.

Gör som Hollywoodskådisarna och testa 
näringsrik Raw food! Dieten med rå, 
obehandlad och gärna ekologisk mat som 
inte är upphettad till mer än 42 grader.

Trendigt med 
glutenfritt

Med Low Carb High Fat minskar du på 
kolhydratintaget och ökar fettintaget. Det 
håller blodsockernivån jämn och gör att det 
fettlagrande hormonet insulin sjunker, vilket 
i sin tur gör att fettförbränningen ökar.

Kokosolja
Vid stekning, bakning eller varför 
inte till torr hy? Kokosolja går att 

använda till nästan allt!

Mandelmjöl
(Kung Markatta)

Durramjöl
(Risenta)

Shirataki nudlar
Kolhydratfria och kalorisnåla. 

Shiratakinudlar innehåller 
endast 10 kcal/port!

Teffmjöl
(Biofood)

Quinoamjöl
(Biofood)

Raw glass
Kan man göra god glass utan grädde 

och ägg? Självklart! Prova Lily & Hanna's 
raw-glass gjord på cashewnötter.

Raw Bite
Alla borde ha minst en 

Raw Bite i väskan. Jämt!

Pasta på ärtor
Vi har provat oss igenom 

de flesta glutenfria 
pastasorter och de från à la 

eco vinner överlägset!

Bli en Raw 
Food Junkie

Cleanse
Frukost, lunch och 
middag för en person 
i sju dagar. Testa du 
också och bli piggare, 
gladare och fräschare.

Beställ på 
MatHem.se!

Raw Gröt
Världens snabbaste gröt? 
Det enda som behövs är 
en sked och lite vatten.

WWW.MATHEM.SE
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Vi vill att du ska kunna njuta av den nyskördade smaken precis  

när du vill, året om. Våra grönsaker är alltid hållbart odlade,  

skördade när de smakar som allra bäst och frysta direkt för att  

bevara allt det goda. Vi lovar, du känner skillnaden! 

Prova Tinas senaste recept med våra gröna godsaker på findus.se

Njut av svenska  
gröna godsaker!  

Omsorgsfullt skördade när de är som bäst.

Se våra goda 
Tina-recept  
på findus.se



Blanda färskt och fryst, och ge råvarorna 
en omtanke, så får du fräsch mat hela 

veckan och minskar svinnet.

  De flesta örter trivs bäst i kylskåpets 
varmare zoner, exempelvis i dörren. 
Behåll gärna plasten på, det hjälper till 
att behålla jorden fuktig. OBS! Basilika 
är köldkänsligt och mår oftast bättre av 
att stå i rumstemperatur med lagom 
mycket sol och på ett fat med vatten.

  Örter som börjar se ledsna ut går 
att rädda. Plocka av bladen och doppa 
dem i ett isbad så ser de fräscha ut igen.

  Fler örter än du hinner äta upp? Frys 
in dem! Gärna i iskubsformar för att 
göra doseringen ännu enklare.

Äggs hållbarhet är beräknat utifrån 
rumstemperatur. Förvara i kyl och de 

håller 2-3 månader längre.

Testa om ägget är färskt genom att 
lägga det i vatten. Stannar det på botten 

är det fortfarande färskt.

Hårdkokta och oskalade ägg håller i 
5-7 dagar när de förvaras i kylskåp.

Släng inte ägg i onödan

Visste du 

detta?

Avsluta veckan med en 
lyxig smoothie!

Trött frukt

Ledsen 
spenat

Använd sista slatten

Frysta bär eller mango blir gott med nästan 
allt, så se till att alltid ha det i frysen. 

Tillsätt sedan bananer, avokado, spenat och 
mejeriprodukter för att tillföra smak, näring 

och konsistens. Mixa ihop och njut!

Frysta bär och mango

Visste du att en enda MatHem-bil 
motsvarar ca 30 personbilar som rullar fram 

och tillbaka till olika butiker? Häftigt va?!

Smart för dig = smart för miljön!

Börja veckan med färsk fisk och 
köttfärs. Avsluta med någon av 
våra frusna favoriter: kyckling, 

lax och svensk wagyu.

Enkel planering fixar alla 
veckans middagar

Handla smartare

Nybakat bröd hela veckan
Börja veckan med färskt bröd från våra samarbetsbagerier Gateau eller Dahls. Avsluta med Bonjours frysta croissanter eller bröd, som du gräddar färdigt hemma i egen ugn. 

Mogen avokado 
på 20 minuter

1. Rulla in en omogen avokado i 
aluminiumfolie och värm i ugn i ca 10 

min (200°C). 2. Ta ut foliepaketet 
och lägg i kylskåp i ca 10 min. 

3. Tada! Avokadon är redo att ätas.

Så förvarar du dina kryddor
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2016
NY SMAK

I Apotekarens årsmust har en
ny ingrediens blivit varsamt

tillsatt för att skapa en smakrik 
juldryck, utan att ge avkall
på den goda  mustsmaken.

Bara ett fåtal personer  känner
till det hemliga receptet. 

Vilken smak tror 
du att det är?

Lokala avvikelser kan förekomma.



Galen i grönkål

Sätt ugnen på 160 grader. Skär 
bort stammen på grönkålen och 
riv bladen i stora bitar. Massera in i 
olja och sprid ut över en plåt. Salta 
försiktigt och rosta i ca 15 min.

Pizzadeg
25 g jäst 
2 ½ dl vatten
6-7 dl vetemjöl
1 nypa salt

Topping
250 gram grönkål
1 msk olivolja
Salt och svartpeppar
1 dl crème fraîche
100 gram riven ost
½ rödlök, tunna klyftor
100 gram roquefortost
4 färska fikon
Skal från 1 citron
Svartpeppar

  Sätt ugnen på 200 °C.

  Pizzadeg: Smula ner 
jästen i en bunke, tillsätt 
vatten under omrörning. 
Tillsätt vetemjöl och en 
nypa salt och knåda degen 
ordentligt så att det bildas 
glutentrådar. Låt degen jäsa 
under en duk eller plastfilm 
i ca 1 timme i rumsvärme.

  Kavla ut degen till två 
runda pizzabottnar på ett 
mjölat bord. Kavla degen 
tunt, ca 3-5 millimeter och 
lägg bottnarna på bakplåts-
papper på ugnsplåtar.

  Topping: Skölj grön- 
kålen och skär bort stammen. 
Strimla bladen grovt och stek 
dem i olja så att de mjuknar 
en aning. Krydda med en 
nypa salt och peppar.

  Bred ut crème fraîche 
över pizzabottnarna och 
strö över riven ost, den 
frästa grönkålen samt 
rödlöksklyftor. Smula över 
roquefortost och grädda i 
ugnen ca 15 min.

  Dekorera de färdiga 
grönkålspizzorna med fikon 
och rivet citronskal, avsluta 
med lite svartpeppar från 
kvarn. Ät och njut!

2 st pizzor för 4 personer, 
tillagningstid 90 minuter 
med hemgjord pizzadeg, 30 
minuter med färdig pizzadeg

 Tips! Använd färdig 
pizzadeg för snabbare 
tillagningstid. Kavla ut till 
två runda pizzabottnar 
för en mer hemgjord känsla.

Grönkålspizza 
med roquefort, 
fikon och citron

Gör egna 
grönkålschips!

Rekvisita: Skål av Anna Wadle

Klicka hem alla 

ingredienser på 

MatHem.se!

RECEPT MARI BERGMAN  FOTO SANNA LIVIJN WEXELL

På pizzan, som chips, eller varför inte i grönsaks-
biffarna? Vi kan inte få nog av grönkål!

Grönkålsbites

Finbladig 
grönkål

Grönkål

Grönkåls-
chips
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kärleksömn&lek

Gör er redo för ännu fler mysattacker!
Pampers Active Fit har vunnit bäst  
i test av Testfakta!*

*Labbtest av 10 tejpblöjor i storlek 4, utfört av Testfakta i maj 2016.  
 Läs mer om testade egenskaper och testresultaten på testfakta.se.

En stor vinst. 
Och en ännu större mysattack!
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Underlätta vardagen 
med våra matkassar!

Fräscha råvaror
Rejäla portionsstorlekar 
Lättförståeliga recept

(Aftonbladet testar 2015-09-11)

Inspireras av nya recept och gästkockar varje vecka!

300:-rabatt på första kassen

Vi kör hem dina matkassar i våra kyl- och frysutrustade bilar

För 2 eller 4  personer

199,00 SEK
sedan 499,00 SEK

Original EkologiskBarn Vegetarisk

41WWW.MATHEM.SE

MatHem



Bjud på middag
På MatHem.se hittar du allt till både små och stora middags-
bjudningar. Vi levererar allt till din dörr och du får mer energi 
över till gästerna.  TEXT JULIA OLSSON  RECEPTFOTO SANNA LIVIJN WEXELL

Få upp stämningen med en 

Elderflower Sour innan maten.

Receptet på Ankbröst med potatiskaka, apelsin- glace och smörstekt grönkål hittar du på MatHem.se

Receptet hittar du på MatHem.se
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4 trappor utan hiss? Våra starka chaufförer bär upp alla varor 
till din dörr.

Efterrätten som 

lagar sig själv 

under middagen!

En god IPA (S:t Eriks), Lyxigt bubbelvatten (S. Pellegrino), 
Loka citron (Loka), Lemonad (Belvoir)

Bär med Tjinuskisås
Blanda 6 dl vispgrädde med 3 dl strösocker i en tjock-
bottnad kastrull. Tillsätt 1 hel vaniljstång och låt koka 
långsamt i ca 45 minuter. Ta bort vaniljstången och 

servera med frukt eller frysta bär.

Vår 
favorit!

Finchips = världens 
enklaste tilltugg 

(Gårdschips)

Ostar från vår deli
Det allra enklaste avslutet på en middag, är nog ändå att 
bjuda på några riktigt goda ostar. Androuets ostlåda och 

den franska Langres hör till några av våra favoriter.

Lyxa med delikatesser
Lufttorkad skinka, tryffelsalami, 

smakrika oliver och ett riktigt 
gott bröd. Inled middagen med 

godsaker från vår deli.

43WWW.MATHEM.SE

MatHem



Arla Köket® syrad grädde.
Gör allt gott ännu godare!

Psst... 
det är syran som 
är hemligheten!

TÄNK VAD
LITE GOD MAT

KAN GÖRA.

TÄNK VAD
LITE GOD MAT

KAN GÖRA.

Syrad grädde är precis vad namnet beskriver – en grädde som 
syrats med mjölksyrabakterier för en lätt syrlig smak, vilket gör 
det enkelt för dig att balansera smakerna när du lagar mat. 
Allt gott blir nu ännu godare! Prova till exempel i din sås eller 
gryta där grädden lyfter smakerna och syran ger fräschör till din 
maträtt. Recept och inspiration för härliga stunder med familj 
och vänner hittar du på arla.se

Gör allt gott ännu godare!



Glutenfri

Svanen

Svensk Nyhet

KRAV

Ekologisk

Fairtrade

Vegansk

Äkta vara

Vill du starta ett samarbete? 
Kontakta Mats Andersson, Säljansvarig/Upphandlingar  
mats.andersson@mathem.se, 0768 79 22 79

Svalan

MatHem.se i 
samarbete med 
hemtjänsten

Sortera fram 
dina favorit-
varor via filter

 Vegan? Gluteninto-
lerant? Laktoskänslig? 
På MatHem.se kan du 
enkelt sortera varor efter 
dina preferenser. Här är 
våra populäraste filter.

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. 

Tillsammans med Landskrona kommun har MatHem.se 
startat upp ett projekt med syftet att hjälpa brukare 
inom hemtjänsten att handla mat på nätet.

Brukarna har fått egna konton på MatHem.se och 
hemtjänstpersonalen har försetts 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? Vår egen stjärnkock, Mari Bergman, har till-

sammans med Aftonbladet TV tagit fram ett 
gäng härliga, goda och lättlagade recept som 
får dig att tänka nytt i köket.

Se alla recept och tips på 
tv.aftonbladet.se/abtv/programs/smakligt

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

Maris bästa köksknep 
direkt i mobilen

Vi återvinner 
dina kassar!

Visste du att du kan skicka 
med dina gamla MatHem-
kassar tillbaka med våra 
chaufförer när du får 
din leverans? Vi tar även 
gladeligen emot pant-flaskor 
och ser till att de återvinns. 
Alla returpengar går sedan 
oavkortat till BRIS.
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CO F F E E  BY  WO M E N

MED TONER AV KÖRSBÄR & MÖRK CHOKLAD

SELECTED EDITIONS

JULKAFFE 2016

Varje år samlas ZOÉGAS kaffeexperter för att ta fram ett kaffe som är ovanligt

gott. Årets unika julkaffe är en blandning av mörkrostade bönor med toner

av körsbär och mörk choklad. Blandningen är gjord på mörkrostade

Arabicabönor från vårt hållbarhetsprojekt i Kenya samt bönor från frodiga 

kullar i södra Indien. Mönstret på årets julkaffe är illustrerat av den 

Kenyanska designstudenten Esther Gichuhi från

University of Nairobi i Kenya, vinnare i 

ZOÉGAS Coffee By Women-tävling.



Citrus- 
cravings

Liksom kärt barn, har den lilla citrusfrukten många namn. 
Mandarin var namnet på den första småcitrusen som 
importerades till Sverige och det är ett namn som lever kvar. 
Trots det kan du idag inte hitta färsk mandarin någonstans i 
Sverige. Den har fått ge vika för sina kärnfriare syskon:

Mandarin, satsuma 
eller clementin?

Sockerlag
3 msk strösocker
3 msk vatten
Saft från 1 lime 
Saft från 1 clementin
1 ½ tsk riven ingefära
Skal från 1 lime

Frukt
1 mogen mango
3 kiwi
3 clementiner

Tillbehör
Kokosglass
½ dl kokoschips

  Sockerlag: Koka 
snabbt ihop socker, vatten 
samt saft från lime och 
clementin till en sockerlag. 
Häll över sockerlagen i en 
bunke och tillsätt riven 
ingefära och limeskal. Ställ 
kallt i kylen. 

  Frukt: Skala och skär 
frukten i tunna fina skivor 
och marinera 10 min i 
sockerlagen.

  Lägg upp frukten fint 
på tallrikar och toppa med 
kokosglass och kokosflingor.

tillagningstid 30 minuter, 
4 portioner

 En frisk och fräsch efterrätt 
med härliga färger och sting i.

Citrus- och ingefärs-
marinerad frukt 
med kokosglass
RECEPT MARI BERGMAN  FOTO SANNA LIVIJN WEXELL

Fantastisk 
citruspress av 
Anna Wadle

Keramikern Anna Wadle gör inte 
bara snygga handgjorda citruspressar. 

Hon är också en viktig del i vårt 
fantastiska matkasseteam. 

CLEMENTIN Ta hand om 
din hud i vinter
Weledas ekologiska citrusserie 
är härlig att använda när både 
kroppen och sinnet behöver 
piggas upp med ny energi.

Sötare

Rundare

Mer orange

SATSUMAS

StörrePlattare

Gulare

Syrligare

Mindre
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EKOLOGISK JULMUST 
FRÅN NYGÅRDA

Kaka:
Mandelmassa  150 g
Smör (rumstemp) 120 g 
Ägg  2 st
Mjöl  20 g
Saffran  0.5 g

Kryddiga hjortron:
Hjortron  2 dl
Strösocker  2 dl
Röd Chili (delad) 1 st
Stjärnanis  1 st
Ingefära (skalad & skivad)  10 g
Vatten  3 dl

Övrigt:
Smetana  2 dl
Saffran   0.2 g 
Apelsin   1 st
Skalad mandel  0.5 dl

SAFFRAN- OCH MANDELKAKA 
MED KRYDDIGA HJORTRON (4 PORT)

Julmust passar särskilt bra till julbordets läckerheter. Jimmi Eriksson, 
Årets Kock 2016, har tagit fram en dessert som passar utomordentligt 
bra till Nygårdas nya ekologiska must.

Gör så här:

1. Mixa alla ingredienser till kakan i en 
mixer och häll sedan upp i en form 
med smörpapper i botten, baka på 175° 
varmluft i 15 min. Låt sedan svalna och 
skär eller stansa ut fyra portioner.

2. Rosta mandeln med lite rapsolja och salt 
på 150° tills gyllene. Låt sedan svalna och 
hacka mandeln grovt.

3. Lägg hjortronen i en skål. Koka sedan 
upp de övriga ingredienserna, låt lagen 
svalna något och häll den över hjortronen 
och låt stå en timme eller helst till dagen 
efter.

4. Lägg smetana i en bunke och smaka av 
med zest från en apelsin och saffran. 
Filea resten av apelsinen och lägg upp 
tillsammans. 
Ät och njut!

SVENSKA  SMAKERSVENSKA  SMAKER



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. Färsk gurkmeja
2. Petit blanc, Gateau
3. Tryffelsalami, Salumi Villani
4. EKO-kyckling, Reko
5. Ekologisk svartkål

”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

MatHem
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3 G O T T 

3 P R O T E I N R I K T 

3 M I L J Ö S M A R T

Fler och fler väljer vegetariskt till vardags. 
Med Quorn är det enkelt att laga dina favoriter 
på ett grönare sätt. Som spaghetti bolognese, 
tacos eller sångaren Nicke Borgs burgare med 
blue cheese till exempel.

L Å T  S M A K E N  Ö V E R T Y G A
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Halloumiburgare 
med avokado och 
picklad rödlök

MatHem

RECEPT MARI BERGMAN  FOTO SANNA LIVIJN WEXELL

Halloumiburgare 
400 g halloumi
1 msk olivolja
4 hamburgerbröd
2 avokado
4 romansalladsblad

Picklad rödlök
1 rödlök
1½ dl vatten
½ dl ättiksprit
½ dl strösocker
1 krm salt

 
 
 

Dressing
8 st soltorkade  
    tomater
½ knippe salladslök
1 dl crème fraîche
2 krm chiliflakes
Salt

Coleslaw
300 g vitkål
200 g morötter
½ citron
1 tsk honung
1 tsk vit 
Balsamvinäger
1 dl crème fraîche
Salt & svartpeppar

tillagningstid 40 minuter (+ 1 timme för 
pickling av rödlök), 4 protioner

  Picklad rödlök: Skala och skiva 
rödlöken tunt och lägg i en skål. Koka 
snabbt ihop vatten, ättika, socker och salt. 
Häll den heta lagen över löken, sätt på 
lock och låt dra i kylen 1 timme.

Tips! Gör gärna detta en dag i förväg om 
möjlighet finns. Löken håller sig bra i 
kylen i 2-3 dagar.

  Dressing: Finhacka de soltorkade 
tomaterna och skölj och finstrimla 
salladslöken. Blanda i en skål med crème 
fraîche och chiliflakes. Smaka av med salt.

  Coleslaw: Skölj vitkålen och skär den 
tunt, gärna med hjälp av en osthyvel. Skala och 
riv morötter. Blanda allt i en skål och tillsätt 
citronsaft, honung, balsamvinäger och crème 
fraîche. Smaka av med salt och peppar.

  Halloumiburgare: Dela varje halloumi 
i två bitar så att du får 4 st tjocka skivor. Hetta 
upp lite olja i en stekpanna och stek halloumi-
skivorna gyllene på båda sidor.

  Skär avokadon i skivor och skölj 
salladsbladen.

  Montering: Montera ihop burgarna 
med salladsblad, halloumi, avokado, dressing 
och toppa med picklad rödlök. Servera 
tillsammans med coleslaw vid sidan om.

 Vem älskar inte burgare? De här 
festliga halloumiburgarna gör succé 
vid alla tillfällen. Både till vardag och fest!
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  Picklad rödkål: Gör gärna detta 
en dag i förväg om möjlighet finns!

Skala och skiva rödkålen tunt och lägg 
i en skål. Koka snabbt ihop vatten, 
ättika, socker och salt. Häll den heta 
lagen över kålen, sätt på lock och låt 
dra i 1-24 timmar i kylen. Rödkålen 
håller sig bra i kylen i 2-3 dagar.

  Avokadosalsa: Tärna avokado 
och gurka smått. Strimla salladslöken 
och finhacka chilipeppar och koriander. 
Blanda i en skål och tillsätt passions-
frukt samt rivet limeskal och saft. 
Smaka av med lite salt.

  Nachosallad: Stek Oumphen i 
lite olja på medelvärme i ca 5-7 min.
Sila av bönorna och spola i kallt vatten. 
Tillsätt bönorna till Oumphen i slutet 
och låt det bli varmt.

  Skölj och strimla salladen och 
skölj och grovhacka koriandern.

  Servera Oumphen tillsammans 
med nachochips, sallad, avokadosalsa, 
picklad rödkål och extra koriander.

Nachosallad
280 g Oumph!
1 msk olivolja
380 g svarta bönor
½ romansallat
½ färsk koriander
200 g tortillachips

Avokadosalsa
2 avokado
½ gurka
½ knippe salladslök

½ röd chilipeppar
½ kruka koriander
2 passionsfrukter
1 lime
1 krm salt

Picklad rödkål
250 g rödkål
1,5 dl vatten
½ dl ättiksprit
½ dl strösocker
2 krm salt

HUVUDRÄTT 

Pulled Oumph 
nachosallad
tillagningstid 30 minuter, 4 portioner, 
recept: mari bergman, foto: sanna livijn

Garants vegobiffar
Vi diggar de sköna gröna biffarna från Garant.           

Bara 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. 

Vi kan inte låta bli att älska 
den svåruttalade produkten. 

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.

Vi säger bara:
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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. 

Våra kunder handlar 
dubbelt så mycket frukt och 
grönt som i en fysisk butik 

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.
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Korshags är ett familjeföretag i Falkenberg.

Vi röker pinfärsk lax med halländsk alved 
som vi färskflisar och toppar med enbär för 
den goda smakens skull.

Allt är tillverkat på fina råvaror och med 
äkta matglädje. Enkelt att tillreda och lätt 
att tycka om.

Mer om vårt sortiment: korshags.se
0346-71 57 57 | info@korshags.se
#korshags #godarematfrånhavet

Grön pasta med  
Korshags varmrökta  
lax, fänkål & sparris
400 g varmrökt lax från Korshags
500 g god pasta, t.ex. linguini
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 knippe grön sparris
1 liten fänkål
1,5 dl valfri pesto
Riven peccorino

1. Koka pastan i saltat vatten.
2. Bryt eller skär av ändarna på sparrisen 
och skär resten i mindre bitar. Dela fänkålen 
på mitten och strimla halvorna mycket fint. 
Strimla lök och vitlök fint. Fräs lök, vitlök 
och fänkål i olivolja. När löken och fänkålen 
är mjuk, tillsätt sparrisen och låt den fräsa 
med tills den är al dente. 
3. Sväng runt alla ingredienser med pesto 
och nykokt pasta. Smaka av med salt och 
svartpeppar. Toppa med riven peccorino.

Smaklig måltid!
Du hittar fler recept & inspiration  

på korshags.se

Godare 
mat från 
havet.

Niklas & Pernilla Korshag



3 kokböcker 
att sluka i höst!

Så himla bra vardagsgrej! Istället för att stressa iväg 
och handla mat har vi badat, tittat på Lotta på Bråk-

makargatan och bara myst. #mathem //Therese

Testar leverans från MatHem.se – tre ekologiska 
middagar.     #matkasse #mathem #ekologisk 

//Marie

Storhandlar.       Mvh älskar @mathem 

#mathem //Linn

Bye bye släpa 10 000 matkassar till ön, 
hej MatHem till egna bryggan! 

#mathem #skärgårdsleverans //Katarina

MatHemroboten har anlänt! 

#mathem //Henrik
Det där med att handla mat på nätet är ju jätteskönt. 

Jag blev glad direkt när jag såg savojkålen, 

den är så snygg. #ekologiskt //Jennie

Följ MatHem på 
Instagram och 

hashtagga  #mathem 
när du instagrammar!

Snabbfixade festrecept, 
mumsiga smoothies och 
älskade potatisrecept. Den 
här hösten njuter vi av livet!

Green kitchen smoothies av David 
Frenkiel och Luise Vindahl (Norstedts)

Fest på 30 min av Jessica Frej 
(Bonnier Fakta)

Potatis - jordens guld av Lena Djuphammar 
och Pernilla Rönnlid (Ordalaget Bokförlag)

Matiga hälsningar 
 från våra kunder
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  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.

Ingredienser
6 ägg 
200 g mörk choklad 
  (gärna 64%) 
2 msk mjölk
1 dl strösocker
1 ½ dl grädde

 Det ultimata choklad-
moussereceptet som passar 
perfekt att förbereda till 
festen i förväg!

DESSERT

Chokladmousse 
på mörk choklad 
tillagningstid 20 minuter plus 
3 timmar i kyl, 4 portioner
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RECEPT MARI BERGMAN  FOTO SANNA LIVIJN WEXELL

Klassisk mjölkchoklad
Ingenting går upp mot en bit  

hederlig Marabou mjölkchoklad.

Chokladprovning hemma
Amadeis finchoklad från sex olika 

länder. Prova dig fram till din favorit!

Je suis Belvas
Himmelsk god EKO-choklad som 

dessutom är spårbar hela vägen från 
plantagen till produkten i din hand.

Schysst snyggchoklad
Bakom Tony's snygga retro-

förpackning gömmer sig rättvise-
märkt choklad av bästa kvalitet.

Våra favoriter i 
chokladhörnan

Servera en skopa mousse på en 
marmorskiva för en lyxig känsla

Höga glas, jordgubbar och ett 

vitt chokladflarn = fest 

Fina koppar och glas ger en 

hemtrevlig touch

MatHem

Choklad gör 
dig lycklig!

Retro

EKO

Mums!

Lyx!

Stor-säljare!

Handjorda praliner
De söta strutarna från Åre Choklad 
passar perfekt som gå bort-present.

Serveringstips!

Såhär gör du ett 
festligt chokladflarn

Familjemys, svensexa eller lyxmiddag? 
Med några små enkla serveringsknep kan 
du anpassa desserten efter tillfället.

  Chokladflarn: Smält chokladen i ett 
vattenbad och häll den sedan i en spritspåse 
Spritsa ut önskade mönster på ett bak-
plåtspapper och ställ in i kylen för att 
stelna. Toppa din chokladmousse med 
ett chokladflarn, ät och njut.
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MatHem har träffat tjejen bakom instagramfenomenet 
OliveHummer och suktat efter recepten i hennes nya bok. 
TEXT JULIA OLSSON  FOTO JOHANNA ÅKERBERG KASSEL

Siri Barje

Siri Barje är aktuell 
med boken ”Ett stekt 

ägg är också middag” 
(Bonnier Fakta). 

På bara 8 min slänger 
Siri ihop sin snabbpasta

Auberginelasagne från boken

Panerad Aubergine med rostad potatis, sallad och béarnaise från Siris senaste bok.

Hennes instagramkonto 
OliveHummer har 
nästan 50 000 följare, 
hon är en flitigt 
anlitad TV-kock och 

nu har hon även släppt sin helt egna 
kokbok. Vi har träffat den sprudlande 
Siri Barje, kokboksförfattaren till 
boken "Ett stekt ägg är också middag".
Berätta från början – hur 
hamnade du här?
Det hela började med mitt 
instagramkonto OliveHummer som 
blev ett slags CV för vad jag gör och 
hur jag gör det. Sedan är det ett gäng 
fina personer som hjälpt mig nå hit 
jag är idag.
Ditt instagramkonto har nästan 
50 000 följare. Wow!
Jag startade en blogg 2010 och sedan 
instagramkontot 2013. Från början 
var det skitfula bilder och det var 
mest kompisar som följde mig.
... men sedan hände något?
Ja, en kompis med en stor blogg 
skrev en fin grej om mig vilket gav 
mig ett gäng nya följare. Då bestämde 
jag mig för att satsa lite mer och lärde 
mig också att fota bättre. I samma 
veva började jag laga mer vegetariskt, 
vilket nu blivit lite till min grej.
Hur togs steget sedan vidare till 
kokbok och TV?
En familjevän, Lisen Sundgren, 
kopplade ihop mig med hennes 

förläggare på Bonnier Fakta. Hon gav 
mig också rådet att vara öppen med 
allt jag ville göra. Första mötet med 
förläggaren gick jättebra och redan 
där och då sa jag att jag även ville laga 
mat i TV. Sedan har det bara rullat 
på. Ju mer man jobbar och ju mer 
man håller på, desto mer lär man sig. 
Det är så fantastiskt kul!
D u har ju också en gedigen utbildning 
och bakgrund?
Ja, jag är utbildad kock via 
Grythyttan och har jobbat på 
stockholmsrestauranger som 
Shibumi, Esperanto och Sally 
Voltaire, samt drivit en restaurang på 
Öland under en säsong.
Kock, instagrammare, 
kokboksförfattare och TV-kock 
– var har du din bas egentligen?
Haha, just nu har jag ingen bas utan 
gör 100 saker på en gång. Det är 
superkul, men en sak jag är lite extra 
glad över att få göra, är att få jobba 
som matstylist. Det är verkligen en 
dröm jag har haft.
Det estetiska känns viktigt för dig, 
är det så?
Väldigt viktigt! Nästan det 
viktigaste. Eller det är ju smaken 
förstås, men överlag är det 
väldigt viktigt för mig att få jobba 
med händerna. Det kommer 
säkert delvis från min mamma, 
som arbetar som scenograf och 

kostymör. Om jag inte får jobba med 
händerna en dag saknas något i mig.
Berätta mer om din nya kokbok: ”Ett 
stekt ägg är också middag”. Den har 
ett fantastiskt namn!
Mat ska vara okomplicerat. Det är 
min viktigaste grej. Om jag får välja 
en känsla med boken, så är det just 
den, att alla får göra som dom vill. 
Ät vad du vill och gör vad du vill. Jag 
tror att det är så man blir lycklig, och 
är man lycklig så mår man bra.
Har du någon favoriträtt från boken?
Om jag ska bjuda på något 
festligare skulle jag nog välja 
”Portabelloburgare med grönkål, 
tryffelkräm och karamelliserad 
lök” eller ”Tofuwraps med sesam, 
grönsaker och asiatisk majonnäs”.
Mums! Och om det ska gå riktigt 
snabbt, har du någon panikrätt?
Om jag har ganska lång tid på mig, 
minst 8 minuter i alla fall, så gör jag 
gärna ”Enklaste spaghettin med 
tomater, vitlök och cashewnötter” 
från boken. Annars älskar jag 
snabbnudlar som jag kryddar upp 
med lite chili, soya och sesamolja. 
Knäckebröd är en annan favorit. 
Bästa snabbmaten!
Sist men inte minst, vilka 3 varor 
måste du ALLTID ha hemma?
Hmm, då skulle jag nog säga 
knäckebröd (såklart!), smör 
( jag älskar smör!) och vitlök.

Namn: Siri Barje
Ålder: 28 år
Bor: Södermalm, Stockholm 
Familj: Min man Patrik, 
mamma, pappa och två bröder.
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Låt dig inspireras av två nya heta smaker!

Finns nu på mathem.se!

&JALAPENO WASABI

DET FINNS EN FÖR ALLA.

NYA SMAKER!




