
En tidning från

Sveriges 
bästa 

matbutik

Ingredienserna 
direkt i varukorgen
Alla härliga recept finns på 
MatHem.se. Med ett klick får 
du alla ingredienserna i din 
varukorg och levererat direkt 
hem till dörren.

Systrarna von 
Sydows sommar
Ebba om syskonkärlek, Marstrand  
och genvägar till fantastisk mat

Kalas utan 
kolhydrater
Mia Troberg-Elonq får 
oss att tappa kilon utan 
att tappa njutningen.

PROVA PÅ ERBJUDANDE
Gratis hemleverans vid 

första beställningen
Ange koden: TIDNING



ketchup
Heinz, 1000g

makaroner
Kungsörnen,  
1000g

pesto alla  
genovese
Barilla, 190g

falukorv 
Scan, 800g

maränger
Va’gott  
120g

vaniljglass
Häagen-Dazs 
500 ml

yoghurt  
med honung  
Arla, 1l

kaviar  
original
Kalles kaviar,  
300g

falu  
rågrut
Wasabröd,  
470g

Gratis 
hemleverans

Använd koden:  

tidninG

Spar tid, 
pengar & 

energi!
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såser & DressINGAr

ETT  HANTVERK mEd RåVARoR AV HögsTA KVAliTETwww.ERiKssAsER.sE

av Erik Lallerstedt

PerFeKTION. BesTår I 
ATT GÖrA NåGOT VANLIGT, 
OVANLIGT BrA.
En färsk dressing ska vara som en helt vanlig hederlig dressing.
Gjord på bra råvaror, efter finkänsligt recept. Precis så som 
man gjorde när man började göra dressing.

Titta i kylhyllorna, välj din favorit, 
gör en riktigt god sallad och servera. 

Erik Lallerstedt & Co
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Alkohol är beroendeframkallande.

systembolaget

Deutz Brut Classic. Art nr 7487, helflaska 339 kr, halvflaska 199 kr. Alkoholhalt 12%. Läs mer om Champagne Deutz på www.swedishbrand.se

deutz bäst på Deutz Brut Classic utsågs till bästa champagne när Dina Viner Professional Edition (i nr 22, 2011) 
provade alla 46 non vintage* champagner ur Systembolagets sortiment.

*Non vintage benämns de champagner som innehåller mer än en årgång druvor, Deutz Brut Classic är en Cuvée på tre till fyra årgångar. 
Just nu är det 2006, 2007 och 2008.
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Ungstekt kycklingfilé 
med sparrispasta & 
het jordnötssmörsås
Ingredienser (3 port.)

500 g kycklingfilé
1 dl Fitnessguru Jordnötssmör 
(crunchy)
1 msk tamari (äkta japansk soja)
1 dl lätt kesella
1 msk vatten
1 st torkad chili (för hetta)
1 knippe färsk vit sparris
2 st morötter
Flingsalt
Chiliflingor
Färsk citronmeliss

Utförande
 Ställ ugnen på 225 grader. Blanda 

Fitnessguru Jordnötssmör, tamarisoja, 
torkad chili och vatten i en skål, 
tillsätt kesella och rör om noggrant. 
Låt stå kallt i ca 20 minuter.  Lägg 
kycklingfiléerna i ett ugnssäkert fat 
och krydda med chiliflakes, flingsalt 
och färsk citronmeliss. Tillaga i ugnen 
ca 20–30 minuter, eller tills filéerna 
är genomstekta.  Hyvla morötter 
och sparrisen med en potatisskalare. 
Lägg grönsakerna i en värmetålig 
behållare och blanda i flingsalt. 
Häll sedan kokande vatten över 
sparrisblandningen och låt dra i ca 40 
sekunder. Lägg därefter sparrispastan 
i ett durkslag och låt vattnet rinna 
av.  Servera kycklingfilén 
tillsammans med sparrispasta och 
toppa med en rejäl klick välsmakande 
jordnötssmörsås!

Näringsinnehåll (1 port.) 
542 kcal, 74 g protein, 12 g kolhydrater 
(varav 3 g fibrer) 22 g fett.E

n av anledningarna till att Fitnessguru Jordnötssmör 
ibland tar slut är – förutom den stora efterfrågan 
– de höga krav som bolaget ställer på nötternas 
smak och kvalitet. I jordnötter kan ibland giftet 

aflatoxin uppstå, något som potentiellt kan orsaka cancer. 
FN-kommissionen ökade nyligen det maximalt tillåtna 
värdet för aflatoxin i jordnötter, därför släpps det in allt fler 
nötter med högre halter. Dessa nötter används under inga 
omständigheter i Fitnessguru Jordnötssmör.
 Vissa jordnötssmörstillverkare silar bort jordnötsoljan 

och säljer den separat för dyra pengar. Kvar blir ett sämre 
smakande jordnötssmör med en tillsatt, betydligt onyttigare 
olja. Detta sker inte heller med Fitnessguru Jordnötssmör.
– Miljön är något jag värnar om, då ekologiska odlingar 
leder till både bättre kvalitet och smak. Det tog lång tid 
innan vi hittade rätt odlare för vårt jordnötssmör. Till slut 
fann vi en liten familjegård som enbart odlar ekologiskt med 
förnyelsebar energi, säger Sid Knutsson, vd på Fitnessguru.
För den som bryr sig om såväl smaken som naturen är alltså 
Fitnessguru Jordnötssmör ett självklart val. 

Fitnessguru 
Jordnötssmör 

– både nyttigt och gott!
Jordnötsmarinad
Ingredienser

1 dl thai sweet chili sauce
1 dl Fitnessguru Jordnötssmör 
(creamy)

Utförande
 Krydda med valfria kryddor. 

Marinera i jordnötsmarinaden i ca 10 
minuter. Grilla i ugnen på 225 grader i 
cirka 30 minuter.

Näringsinnehåll (hela satsen)
497 kcal, 19 g protein, 33 g kolhydrater 
(varav 6,8 g fibrer), 35,7 g fett.

Jordnötssmörkex 
med avokado & rökt 
kalkon
Ingredienser (ca 10 st kex)

3 äggvitor
1 tsk fiberhusk
½ dl linfrö
100 g Fitnessguru jordnötssmör 
(creamy)
½ pumpakärnor
½ dl sesamfrö
Flingsalt

Utförande
 Vispa upp äggvitorna lätt och 

tillsätt sedan fiberhusken, blanda 
noggrant och låt svälla några minuter. 
Blanda i övriga ingredienser och lägg 
smeten på ett bakplåtspapper (smörj 
pappret med linfröolja så att brödet 
inte bränner fast). Lägg en plastfolie 
över smeten och platta ut så att den 
blir riktigt tunn. Avlägsna plasten 
och strö över flingsalt. Grädda i 
ugnen cirka 15 minuter på 175 grader. 
Avlägsna brödet från plåten när det 
svalnat och servera med avokado och 
rökt kalkon.

Näringsinnehåll (1 kex) 
106 kcal, 6 g protein, 2,4 g kolhydrater 
(varav 2 g fibrer), 8,5 g fett.

Jordnötsdrömmar
Ingredienser (3 port.)

150 gram (ca 1,5 dl) Fitnessguru 
Jordnötssmör 
½ dl sötningsmedel 
2 st äggvitor 
1 tsk bakpulver 
½ tsk vaniljpulver (ej vaniljsocker)

Utförande
 Rör ihop allt till en jämn smet och 

rulla till små kulor och lägg på en plåt 
med bakpapper.  Grädda i cirka 7 
minuter på 200 grader i ugnen. Dra 
sedan bakpappret med kakorna på till 
ett galler för att svalna. Kakorna ska 
se lite ofärdiga ut när du tar ut dem, 
de stelnar nämligen till när de svalnar. 
Låter man dem stå för länge i ugnen 
blir de torra.

Näringsinnehåll (1 port.)
290 kcal, 15 g protein, 8 g kolhydrater 
(varav 4,2 g fibrer), 24,5 g fett.
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 Citera oss gärna, bara källan anges.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Ä ntligen är sommaren 
på väg! Och ännu 
en sommar betyder 
att det har gått sex 
år sedan MatHem 
tog sina första steg. 

I dag är den största fördelen med 
att handla på MatHem att vi är en 
fullsortimentsbutik som erbjuder 
tiotusentals livsmedel. 

Många tror fortfarande att vi är 
”ett sånt där matkasseföretag”. Även 
våra vänner och bekanta. Men att 
vara en fullsortimentsbutik innebär 
att tiotusentals varor – från blöjor 
och mejeriprodukter till frukt och grönt – befinner sig blott ett par klick från 
din ytterdörr. Givetvis handplockat för att garantera den bästa kvaliteten, 
och du betalar enkelt med kort eller faktura. När du gjort dina val står någon 
av våra fyrtio kylbilar redo att köra ut dina inköp. Vi hör dagligen av kunder 
som berättar hur nöjda de är och att de hittat till oss för att de har lika nöjda 
vänner som rekommenderat dem att prova. Vi kan bara hålla med dem om 
att det är en härlig känsla att slippa kånka på vardagens tunga måsten och 
samtidigt spara massor av tid!

Utöver att vara en komplett fullsortimentsbutik tillhandahåller MatHem 
även Sveriges största utbud av matkassar. En kasse för varje smak och 
hushåll. Vad sägs om storsäljaren MatHems Familjematkasse eller Monika 
Ahlbergs goda matkasse? Eller MatHems 3-dagarskasse som Tina Nordström 
har varit gästkock för? För den nyttiga frukosten finns också Renée Volatires 
Frukostkasse. Alla kassar blir bekvämt hemkörda till din dörr, med recept och 
alla varor man behöver. Vilken passar dig bäst? 

Vi har fyllt det här numret av MatHem Magazine med sommarinspiration 
från ett antal riktiga njutningskonnässörer. I en lång intervju berättar Ebba 
von Sydow om hur barndomens ledigheter i Marstrand lett fram till kokboken 
”Sommar med systrarna von Sydow” (som vi även bjuder på recept ur). Paul 
Svensson och Tove Nilsson lär oss sina bästa grillknep och utomhusfesten får 
perfekt knorr när du bakar en av Linda Lomelinos spännande tårtor.

Samtliga recept i tidningen finns även på vår hemsida, där du med ett 
enkelt knapptryck ser till att alla ingredienser hamnar i din kundkorg. 

Genom att handla på MatHem blir livet så där lätt som det känns på 
sommaren – året runt! Härligt, eller hur?

Trevlig läsning!

Vardagen lätt som en 
sommardag – året runt!

FRÅN DAGAR TILL TIMMAR 

LEVE SURDEGS-
REVOLUTIONEN!

Färsk 
nyhet i 
kylen!
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Tänk dig att du blir sugen på att baka surdegsbröd nu. Då skall du sätta grunden. Vänta. Mata. 
Vänta lite till. Börja om. Hålla vid liv. Och njuta några dagar senare. Med Bagarens Surdeg från 
KronJäst har vi gjort surdegsbaket enklare och mer spontant. Nu tar det bara 4 timmar från 
tanke till färdigt, hembakat surdegsbröd. Blanda bara med jäst, vatten, mjöl, olja och salt.

Varför inte baka redan idag? Mer bakinspiration på www.kronjast.se och www.facebook.se/kronjast
11www.mathem.se

ledare

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


Munsbitar
 14  hetASte BAktrenden 

Bloggaren och bakkreatören 
Mattias Kristiansson bjuder  
på raw food-macaroner.

  17  StjärnkoCkAr  
oCh filMStjärnor 
Leif Mannerström, Leila 
Lindholm och Stefano 
Catenacci delar med sig  
av sin favoritkombination  
av film och mat.

 20 SoMMArenS  
BäStA viner 
Experten Jens Dolk vet  
vad vi ska dricka till både  
mat och prat.

Reportage
 26  eBBA Bjuder in 

Ebba von Sydow om suveräna 
halvfabrikat och somriga 
middagsbjudningar. 

41  våGA Grönt 
TV-kocken Paul Svensson 
hyllar växtriket och får oss att 
lägga grönsaker på grillen.

 61  dietföreSPråkArnA 
Mot väGGen 
Tuffa frågor till Ola Lauritzon, 
Fredrik Paulún och Katrin 
Zytomierska om deras 
favoritdieter.

 66  SiStA tuGGAn 
Anders Timell om starka såser, 
Sancerre och stämningshöjare.

Recept
 31  SoMMAr Med  

von SYdow 
Systrarna Ebba och Amys 
härligaste sommarmeny.

 35  Glödhet GrillYrA 
Tove Nilssons goda härligheter 
från nya boken ”Fixa grillen”.

 49  MiddAG Med  
tv-SYStrArnA 
Amanda Schulman och 
Hannah Widell bjuder  
på trerätters.

52  SMArriGASt i SoMMAr 
Festen är räddad med 
förföriska sommartårtor  
och sagolika isglassar.

64  kAlAS utAn 
kolhYdrAter 
GI- och LCHF-recept som  
får oss att tappa kilon utan  
att tänka på bantning.

Innehåll MATHEM — NUMMER 2, 2012
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1 Varorna ska vara fräscha. En hel 
fisk ska vara klar i ögonen och 

filéer ska se färska ut. Bli kompis 
med din fiskhandlare, då får du 
alltid bäst tips för just den 
dagen du handlar.

2 Godast 
resultat får 

du om du väljer 
den fisk som 
är i säsong. På 
sommaren ska 
du äta flundra, 
rödspätta och 
abborre. Fiskhandlare i 
välsorterade diskar gör bra urval.

3 Det ska alltid vara roligt att 
laga mat. På sommaren – 

använd grillen och laga din fisk  
med goda primörer.

4 Använd termo meter. 
Då slipper du oroa 

dig för att fisken är 
överstekt eller -kokt. 
En tumregel är 52-56 
grader i kärnan. 

5 Krydda efter smak 
och fantasi, men 

rikligt med smör och färska 
örter är alltid gott. Personliga 

favoriter är pepparrot och citron.

Sajtseeing
 Vi har scannat nätet 

efter mat bloggarna som 
gör livet i köket både 
roligare och lättare.

bakemyday.se
Frilansande mat-
mångsysslaren Mattias 
Kristiansson skriver mycket 
och gärna om de hetaste 
trenderna från USA. Således 
handlar hans blogg just 
nu om alternativ bakning 
utan gluten, ägg och mjölk. 
Där emellan blir det hel del 
recept på raw food, festliga 
tårtor, mumsiga karameller 
och ätbara presenter.

godaremat.se
Under epitetet ”den 
rockande kocken” publicerar 
Tobbe Hvornum en delikat 
blandning av recept, 
musikvideor och nyheter 
relaterade till detsamma. 
Högoktaniga rätter som 
anklever med portvinskokta 
fikon samt whisky-
pannacotta lockar oss att 
ta ut svängarna i köket. 
Samtidigt jobbar Tobbe 
med bokprojektet ”Metal 
Munchers”, där musiker ger 
oss sina favoriträtter.

vegankrubb.se
Nöjesguidens krogredaktör 
Björn Gadd vet allt och lite 
till om vegankost. Denna 
aptitliga kunskap sprider 
han främst genom sin 
veganorienterade blogg. 
Björn utmanar smaklökarna 
med spännande saker 
som grönkålschips med 
rosépeppar och vitlök, men 
också med välbekanta rätter 
i nytolkningar helt utan 
animalier. Inspirerande!

Mattias raw 
food-macaroner

 från Mattias kristianssons 
innovativa bakblogg har vi 
hämtat ett sockersött recept 
på raw food-macaroner som 
bara tar två minuter att göra. 
Snabbt, enkelt, gott!

rAw food-MACAroner
(ca 15 st)

1 dl hallon
3 ½ dl mandelmjöl
2 msk kokosolja, smält på svag 
värme
½ dl agavesirap
1 tsk vaniljsocker
Vatten

vaniljfyllning
3 dl cashewnötter, blötlagda  
i vatten i 2-4 timmar
3 tsk kokossocker (eller 2 tsk 
agavesirap)
1 msk kokosolja
2 tsk vaniljsocker
Vatten

 mixa hallonen till en puré 
i en mixer. tillsätt mandelmjöl, 
kokosolja, agavesirap och 
vaniljsocker och fortsätt att mixa. 
droppa ner lite vatten i taget tills 
du får en smidig smet, den ska 
inte vara för lös utan gå att forma 
utan att den klibbar för mycket. 
rulla små bollar som du lägger 
på en tallrik. tryck till. Låt vila i 
kylen i 1 timme.   mixa alla 
fyllningsingredienserna i mixer. 
späd med vatten tills du får en 
bra konsistens, lagom lös för att 
spritsa och lagom fast för att inte 
rinna ut.   ta ut macaronerna. 
spritsa på fyllningen på en och 
lägg en annan ovanpå så att 
fyllningen hamnar emellan.

Bröderna 
Erssons 
fiskskola
Vi bad Jens Ersson från fisk-delin 
Ersson att lista sina bästa sommartips.

Mattias recept finns på MatHem.se. Med ett 
klick får du alla ingredienserna i din varukorg 

och levererat direkt hem till dörren.{ }

14 www.mathem.se
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Smakfull film
Filmstjärnor som inspirerar stjärnkockar. 

Leif Mannerström, Leila Lindholm och 
Stefano Catenacci berättar om filmerna som 

väcker deras längtan efter färska ostron, 
choklad och himmelsk paj – och deras 

godaste recept på detsamma. TExT LINa MaLErS

Leila Lindholm
Kock och programledare

 ”Babettes gästabud handlar om kärleken till mat. Jag delar den passionerade 
synen på matlagning som finns i filmen. en film som däremot är full av fantastiska 
bakverk är marie Antoinette, det är alltid kul att se. it’s complicated med meryl 
streep i huvudrollen är också inspirerande. i den driver hon ett kafé och bakar 
massor av olika saker. men framför allt har jag inspirerats av twin Peaks. i en av 
mina böcker gjorde jag en körsbärspaj som kommer från den tV-serien.”

twin PeAkS  
CherrY Pie
ur boken  
“one more slice”  
(Walter and Books)
1 paj, ca 12 bitar

Mördeg
150 g kallt smör
4 dl vetemjöl
½ dl florsocker
1 ekologiskt ägg
½ msk vatten

fyllning
1 ½ liter färska körsbär 
(bigarråer)

1 dl strösocker
1 färsk vaniljstång
Skal och saft av 1 citron
2 msk potatismjöl

Pensling
1 ekologiskt ägg
1 msk mjölk
1 msk råsocker

 sätt ugnen på 175°C. gör 
mördegen genom att nypa ihop 
tärnat kallt smör med vetemjöl 
och florsocker. tillsätt ägg och 
vatten och arbeta samman tills 
degen precis gått ihop – knåda 
inte. täck degen med plastfilm 
och låt den vila i kylen i minst 
30 min.  Fortsätt med fyll-

ningen genom att kärna ur körsbären. 
Lägg dem i en tjockbottnad kastrull 
tillsammans med strösocker, frön från 
delad och urskrapad vaniljstång och ri-
vet citronskal. Låt körsbären koka upp. 
Blanda citronsaften med potatismjölet 

och häll ner i de kokande bären. Vispa 
tills blandningen tjocknat. Låt svalna 
och plocka ur vaniljstången.  dela 
mördegen i två delar, den ena delen 
ska vara lite större än den andra. Lägg 
den större degbiten på ett mjölat 
bakbord och kavla ut till en rund platta 
som är cirka 30 cm i diameter och 5 
mm tjock. rulla upp degen på kaveln 
och rulla ut den igen över en pajform 
med löstagbar kant, 24 cm i diameter. 
tryck försiktigt fast degen längs kan-
ten och låt lite deg hänga över kanten. 
Fyll pajskalet med körsbärskompotten. 

 Kavla ut den mindre degbiten till 

en rund platta, cirka 25 cm i diameter. 
Vispa ägg och mjölk och pensla kan-
ten av degen i pajformen. Lägg över 
det utkavlade locket. nyp ihop skarven 
med fingrarna och skär sedan av den 
deg som är överflödig. skär ut små löv 
i degen som blev över och dekorera 
pajen.  ställ pajformen på en plåt, 
pensla hela locket med äggbland-
ningen och sätt fast löven i mitten 
av locket. strö över råsocker. skär 
små snitt (som solstrålar) i locket och 
grädda pajen i nedre delen av ugnen i 
cirka 35 min, tills den är gyllene.
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Leila gillar bakverk 
även på film.

Berömd paj i Twin Peaks.

Toppkvalitet för kontor och restaurang

Det nya GIGA-konceptet från JURA öppnar en ny dimension av snabb och effektiv tillredning av excellent 
kaffe utan kompromiss. Funktion, prestanda, materialval och upplevelse går hand i hand  med det moderna 
företaget – perfektion, precision och professionalitet.

GIGA Professional

www.se.jura.com

GIGA X7 Professional GIGA X9c Professional
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Stefano 
Catenacci
Kökschef Operakällaren

 ”många italienska filmer kan vara 
inspirerande. Även om det är mycket 
elände i dem och de bara har bröd att 
äta, som i Livet är underbart, kan jag 
bli sugen på att laga mat när jag ser 
filmen. men en film som gav ett starkt 
intryck är Lasse Hallströms Chocolat. 
Hela filmen är byggd kring den där 
lilla chokladbutiken som Juliette 
Binoches karaktär driver, jag ser bara 
rinnande choklad överallt när jag 
tänker på den. Jag gjorde en hel del 
chokladefterrätter efter att ha sett den.”

klAddkAkA á lA StefAno
100 g smör
75 g valrhona, minst 70%
4 msk cacao vahlrona
2 ägg
1 dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker
1 ½ dl strösocker
1 dl rörsocker
2 msk violsocker
½ dl grädde
1 krm salt

 sätt ugnen på 160°C. Vispa ägg 
och socker poröst. smält chokladen. 
Blanda mjöl, socker, salt och kakao. 
Blanda ihop allting med grädde. 

 Baka sedan i smörad form i ugnen, 
ca 18 min på en stor kaka.  servera 
med till exempel hallonsorbet och 
kanderade rosblad.

Leif Mannerström
Krögare och ”Sveriges 
mästerkock”-domare 

 ”i gudfadern njuter jag mycket när 
mafioson står i köket och gör köttbullar. 
den äldre generationen lär den yngre 
den exakta balansen mellan sötma 
och sälta. till den duger det inte med 
färdigköpta köttbullar, då får man göra 
frikadeller på italienskt vis med kalvkött 
av äkta kvalitet serverade med en 
Chianti från sicilien. en annan film som 
får mig att tänka på mat är tom Jones. 
i en scen sitter huvudskådespelarna 
i sängen och käkar ostron. det är en 
sexig och romantisk scen som jag 
rekommenderar.”

oStron Au nAturelle Med 
SChAllottenlökdreSSinG
ur boken ”mannerströms skaldjur” 
(Prisma)

15–20 färska ostron
1 ½ dl vatten
2 st finhackade scharlottenlökar
½ dl god rödvinsvinäger
1 tsk ljus dijonsenap
Några drag på svartpepparkvarnen
En nypa salt

 öppna ostronen och lägg dem 
på is. Blanda alla dressingingredien-
serna i en skål och häll över ostronen. 
servera direkt.
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Chocolat-inspirerad choklad.

Väcker 
ostron-
längtan.

[ FINA GATAN 74.434:- ]
9.997:-

[ FINA GATAN 22.400:- ]
5.997:-

[ FINA GATAN 51.000:- ]
10.997:-

[ FINA GATAN 7.353:- ]
2.197:-

[ FINA GATAN 2.610:- ]
997:-

www.designersrevolt.com

DR erbjuder 1000-tals designikoner 75 % billigare än “fina gatan” med  
gratis hemleverans (över 5000:-). Du betalar 14 dgr efter leverans  
med 30 dgr ångerrätt och 5 års garanti. * Som ny kund får du köpa Design-
klockan för 1 krona, (2800:- “fina gatan”). Join the designers revolt!

[ FINA GATAN 4.320:- ]
1.797:-

Spara 75%!

[ FINA GATAN 
42.712:- ]

11.727:-

[ FINA GATAN 2.800:- ]
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2 kunder,
3 frågor

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

kassar innehålla?
3 Vad gör du med tiden du sparar  

genom att handla på MatHem?

Åsa Jones
Solna
1 det är enkelt och jag slipper 

bära tunga matkassar hem från 

mataffären. eftersom jag inte har 

tillgång till bil så blir det krångligt att 

storhandla. med matHem gör jag det 

med några klick på datorn! och jag 

slipper gå in i mataffären med trötta 

barn också…

2 mycket basvaror – frukt, 

grönsaker, mat för hela veckan 

och tunga saker som tvättmedel som 

är skönt att slippa bära hem själv.

3 Jag gör sådant jag tycker bättre 

om, som att umgås med familjen 

och träna. 

Paulina HermanssonGöteborg
1 det är ett smidigt sätt att handla mat som dessutom sparar enormt mycket tid. 2 det mesta! Jag har tre syskon som älskar godis och allt gott. mamma och pappa äter däremot mycket som vi barn aldrig skulle stoppa i oss, vilket gör att mina matHem-kassar brukar bli en riktig blandning. de kan innehålla allt från godis och läsk till frukt, ris och yoghurt. det varierar mycket.3 eftersom jag går i skolan måste jag ägna en stor del av min tid till studier. sen finns det mycket annat jag vill göra, träna till exempel. Att handla på matHem gör att jag har tid till detta. men är det någon som är extra nöjd så är det mamma och pappa som slipper åka och handla mat så ofta. 

 Sommarvin ska vara som sinnet på 
sommaren, lätta och med mer elegans, finess 
och fräsch syrlighet. Det finns i druvor som 
sauvignon blanc, rielsing, pinot noir och 
nebbiolo. Ett måste är druvan gruner veltliner 
från Österrike. Mer sommar än så blir det inte 
med päronläskande fruktighet och limesyrlig 
eftersmak. Testa leth Grüner veltliner 2011 
(4200) wagram, österrike (77 kr).

 Rött till kött är inte fel, men lite av en 
förlegad regel. Se bara till att ha koll på 
temperaturen, både på köttet och vinet! 
Själv kyler jag det mer än 18 grader. Låter 
konstigt, jag håller med, men vinet blir lättare, 

elegantare och smakar färska, friska bär. 
Dessutom kommer ni att vara trendiga – kallt 
rött vin är nästa stora grej... tror jag.

 Halvtorra viner eller viner med lite söt 
fruktighet är supergoda till både prat och mat. 
Så i sommar dricker jag gärna kung fu Girl 
riesling 2010 (2690) washington State, 
uSA (119 kr), både i bersån och till honung-
chili-ingefärs-marinerat kycklinglår.

 Rosé sägs vara sommarens vin nr 1. Men 
man kan dricka det året om, det hör mer ihop 
med vad man har på tallriken än vad det är 
för väder ute. Till en boillabaisse är rosé alltid 

godast vare sig det sol eller snö. På samma 
sätt passar rosé väldigt bra till lite het asiatisk 
mat, oavsett årstid.

 Systembolagets roséutbud är fortfarande, 
även om det vuxit lavinartat de senaste åren, 
lite begränsat så jag ser fram emot årets 
nya viner som lanseras i maj. Håll utkik efter 
domaene Gobelsburg rosé 2011 (91227), 
österrike (99 kr). Supergod med läskande 
vinbärs-limeig syrlighet.

Fler vintips från Jens Dolk på:  
www.dolkmatochvin.se

Vinexpertens sommartips
Välrenommerade vinexperten Jens Dolk har full koll  
på vilka druvor vi ska dricka. Vi bad honom lista de bästa  
tipsen inför sommarens fester.

janake wine group AB | Lindetorpsvägen 17 | 121 63 Johanneshov | www.janake.se

7 Deadly Zins
Kalifornien, USA
Artikelnr: 6690
Pris: 115 kr
15%vol.

Syndigt gott 
    Sällskapsvin

”Gillar du zinfandeldruvans mest 
publika, bombastiskt saftiga, fram-
toning kan du ha en ny favorit i 7 
Deadly Zins där yppigt solmogna 
röda bär och fat trängs i buteljen.”

Sune Liljevall/    
TT Spektra 

”90 points! 
The 2007 7 Deadly Zins is a 
knockout bargain.”

Robert Parker 

Alkohol kan orsaka 
nerv- och hjärnskador.
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oenighet om vad kvällens 
middag skulle bestå 
av. receptjakt. två små 
dagisbarn som inte roas 

av att släpas omkring i affären på väg 
hem. när 35-åriga Joanna gripenberg 
från stocksund beskriver hur hon och 
maken Carls vardagskvällar brukade 
se ut återkommer hon till en sak: det 
var inte effektivt.

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

tanken på att testa en matkasse 
föddes. möjligheten att kunna äta 
goda, varierade rätter utan att ägna 
timmar åt middagsplanering lockade. 

– Jag sitter aldrig stilla och rullar 
tummarna. Vi arbetar båda heltid och 
föreställde oss att en matkasse skulle ge 
möjlighet att ägna vardagen åt annat 
än dagishämtningar och matlagning. 

Kokboksförfattaren och 
matkreatören monika Ahlberg 
avgjorde familjens val. monikas mat 
har alltid varit populär i Joannas 
hushåll. Från början använde de bara 
Monikas matkasse, men la efter 
en tid till frukostmat eftersom det 
är just frukost och middag de äter 
hemma. de positiva förändringarna 
i familjelivet har inte låtit vänta på 
sig och Joanna talar sig gärna varm 
om dem. med varierad mat levererad 
till dörren behöver varken hon eller 
Carl gå via affären på vägen hem från 
jobbet. 

– middagsmaten går inte alltid åt 
vilket innebär att åtminstone en av oss 
får med sig en lunchlåda till jobbet, 
förklarar Joanna. Vi sparar inte bara 
pengar, vi sparar oceaner av tid.

– Hur jag använder min tid på 
bästa vis har alltid varit centralt för 
mig, och nu hinner jag mycket mer än 
dagishämtning och matlagning. Allt är 

Handla på

1

2

3

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

”Vi sparar 
oceaner av tid!”

Testa 
Monika Ahlbergs  

matkasse du också.

Den innehåller 5 kompletta middagar 

för 4 personer. Monika lagar mat för alla 

sinnen, med mycket ekologiska grönsaker, 

färska örter och råvaror efter säsong.

Kampanjpris: 690 kr

(ordinarie pris 790 kr)

Forsgrens timmerhus har tillverkat exklusiva timmerhus sedan 1954. Det var vi som upp-

fann den unika värmetimmerkonstruktionen och det är vi som satt standarden i bran-

schen under mer än 50 år.  Hög kvalitet och hantverkstradition kombinerat med funktion

och design är något som gör oss unika.

Våra arkitektritade timmerhus, som finns i alla storlekar och i både modern och klassisk

stil, passar lika bra på landet som i skärgården och på fjället.  Vi handbygger varje hus

utifrån kundens behov och önskemål med stor flexibilitet i mått, vinklar och materialval.

Så varför nöja dig med en kopia när du kan välja originalet? 

Välkommen att kontakta Forsgrens Timmerhus  – din drömhustillverkare!

www.forsgrenstimmerhus.se

Originalet

Beställ katalog 
på vår hemsida eller 
ring 0243 - 21 72 00

www.forsgrenstimmerhus.se

Arkitektritade timmerhus sedan 1954

Kontakta våra lokala säljare!

Stockholm Norr: Lars Sundberg 070-512 64 42, lars.sundberg@forsgrenstimmerhus.se

Stockholm Söder: Tommy Jonasson 070-738 98 62, tommy.jonasson@forsgrenstimmerhus.se

Forsgrens timmerhus har tillverkat exklusiva timmerhus sedan 1954. Det var vi som upp-

fann den unika värmetimmerkonstruktionen och det är vi som satt standarden i bran-

schen under mer än 50 år.  Hög kvalitet och hantverkstradition kombinerat med funktion

och design är något som gör oss unika.

Våra arkitektritade timmerhus, som finns i alla storlekar och i både modern och klassisk

stil, passar lika bra på landet som i skärgården och på fjället.  Vi handbygger varje hus

utifrån kundens behov och önskemål med stor flexibilitet i mått, vinklar och materialval.

Så varför nöja dig med en kopia när du kan välja originalet? 

Välkommen att kontakta Forsgrens Timmerhus  – din drömhustillverkare!

www.forsgrenstimmerhus.se

Originalet

Beställ katalog 
på vår hemsida eller 
ring 0243 - 21 72 00

www.forsgrenstimmerhus.se

Arkitektritade timmerhus sedan 1954

Kontakta våra lokala säljare!

Stockholm Norr: Lars Sundberg 070-512 64 42, lars.sundberg@forsgrenstimmerhus.se

Stockholm Söder: Tommy Jonasson 070-738 98 62, tommy.jonasson@forsgrenstimmerhus.se

Forsgrens timmerhus har tillverkat exklusiva timmerhus sedan 1954. Det var vi som upp-

fann den unika värmetimmerkonstruktionen och det är vi som satt standarden i bran-

schen under mer än 50 år.  Hög kvalitet och hantverkstradition kombinerat med funktion

och design är något som gör oss unika.

Våra arkitektritade timmerhus, som finns i alla storlekar och i både modern och klassisk

stil, passar lika bra på landet som i skärgården och på fjället.  Vi handbygger varje hus

utifrån kundens behov och önskemål med stor flexibilitet i mått, vinklar och materialval.

Så varför nöja dig med en kopia när du kan välja originalet? 

Välkommen att kontakta Forsgrens Timmerhus  – din drömhustillverkare!

www.forsgrenstimmerhus.se

Originalet

Beställ katalog 
på vår hemsida eller 
ring 0243 - 21 72 00

www.forsgrenstimmerhus.se

Arkitektritade timmerhus sedan 1954

Kontakta våra lokala säljare!

Stockholm Norr: Lars Sundberg 070-512 64 42, lars.sundberg@forsgrenstimmerhus.se

Stockholm Söder: Tommy Jonasson 070-738 98 62, tommy.jonasson@forsgrenstimmerhus.se 23www.mathem.se
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1 Mathems 3-dagarskasse erbjuder en lösning 
med tre färdigplanerade middagar. Kassen 
består av matHems favoritrecept samt unika 

samarbeten med olika kockar, matkreatörer och andra 
matpersonligheter som vi låter sätta smak på er vardag. 
3-dagarskassen levereras tisdag-fredag. Priset gäller vid 
tecknande av abonnemang, ordinarie pris 659 kr.

En kasse för 
varje smak 

– vilken väljer du?

familjematkassen

659 kr
priset inklusive frakt

3-dagarskassen 559 krpriset inklusive frakt

3 monika Ahlberg lagar mat för 
alla sinnen – smak, doft och 
öga – med mycket ekologiska 

varor, färska örter och råvaror efter 
säsong. maten är enkel och snabb att 

laga, men inspirerande och vacker med 
mycket goda smaker. monika är en av sveriges mest 

lästa kokboksförfattare. Hon har skrivit 15 kokböcker och 
hennes kunskap om mat är känd från ”monikas mat” och 
”Förkväll” i tV4. Monika Ahlbergs matkasse innehåller 
5 kompletta middagar för 4 personer. Priset gäller vid 
tecknande av abonnemang, ordinarie pris 859 kr.

2 en nyttig och god matkasse för både barn och vuxna. 
det är matlagning från grunden med fräscha, gärna 
ekologiska råvaror, utan onödiga tillsatser. menyerna 

är framtagna av matHems team som har kockkunskap 
och kunskap om nutrition. tanken är att det ska vara gott, 

snabbt och lättlagat. Familjematkassen 
innehåller 5 middagar för 4 personer 

där alla kan vara med och 
laga maten. Priset gäller vid 

tecknande av abonnemang, 
ordinarie pris 759 kr.

Handla på

Matkasse från 

Monika Ahlberg

759 kr
priset inklusive frakt

Sundbyholms Slott

KONFERENS, WEEKEND, FEST & BRÖLLOP

Fyrstjärnigt hotell:
97 hotellrum, 160 bäddar

A la carte restaurang 

Festlokaler: 
12-280 gäster

Konferenslokaler: 
8-250 gäster

Bröllop fi rar vi gärna med kanon-
salut och röda mattan. Bröllopssviten 

har hjärtformat bubbelbadkar.

www.sundbyholms-slott.se

016 - 42 84 00

T ips för sommaren!

S ommarpaket med logi, frukost och fyrarätters 
middag. Passa även på att uppleva Sundbyholms 

golfbana eller ta med barnen till Parken Zoo.
Gruppen Kent kommer till slottsparken 20/7.

V id Mälaren, 1 mil norr om Eskilstuna, ca 1 timme från Stockholm.            

Konferens och 
kick-off i vacker 
slottsmiljö med 
roliga aktiviteter

Fest & Bröllop
i slottets stilfulla
salar och valv

för 10-280 gäster

Romantiska 
weekends med 

afternoon tea och 
fyrarätters supé

Hovlik 1700-tals
maskeradbal som

företagsfest för 
10-200 gäster
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En gång när Ebba von Sydow skulle 
fotograferas för Expressen hemma i 
sin lägenhet hamnade hennes mans 
makaronsamling tydligt i bakgrunden. 
Kollegorna skrattade gott. En hel hylla 
avslöjade vilken central plats den 

bågformade lilla pastaknorren hade, och fortfarande har, 
i det von Sydowska hemmet på Östermalm i Stockholm. 
Minst en gång i veckan står makaroner på menyn. Och 
även om paketen numera förpassats in i ett stängt skåp är 
snabbmat inget syndigt i Ebbas ögon. 

– Hur skulle man annars hinna med allt? Vad skulle 
livet vara utan makaroner och alla dessa mackor i 
handen? frågar sig Ebba.

För det är lätt att undra hur hon hinner. Även om Ebba 
själv, i dag 31 år, inte tycker att hon gjort någon snabb 
karriär (”jag har ju varit journalist i 12 år”), ser hennes 
mediemeritlista minst sagt högpresterande ut. Från 
det musikfanzine hon som tonåring kopierade på sin 
mammas jobb och sålde på Bengans skivbutik i Göteborg, 
via P3 och värvning till Expressens nöjesbilaga – och vips 
fram till en position som chefredaktör för VeckoRevyn, 
blott 24 år gammal. 

Under åren har vi lärt känna bloggaren, mode-
skribenten och trendexperten Ebba von Sydow. Just  
nu syns hon för tredje säsongen som programledare  
i SVT:s ”Go’kväll lördag”, som spelas in i Umeå varje 
vecka. Samtidigt som ettåriga dottern Marianne  
kräver sin del av dygnets timmar. 

Och någonstans däremellan har det kläckts fram en 
kokbok för sommarens fester. ”Sommar med systrarna 
von Sydow” har hon skrivit tillsammans med storasyster 
Amy. Då kan det vara på sin plats med en kollektiv 
suck av en lättnad när det står klart att långkok och 
surdegsmatning inte kläms in i vardagens tuffa schema.

– Jag och Amy älskar halvfabrikat. Vi blir fånigt 
förtjusta när det kommer en crème fraîche med ny smak. 
Men vi har faktiskt gjort surdegsbröd också, av en deg som 
såldes färdig på burk. Genvägar är fantastiska, säger Ebba.

När hon växte upp i Örgryte i Göteborg var det 
däremot hembakat från grunden som gällde. Att få 
Hönökaka eller något annat ”köpebröd” upplevdes som 
lyx på den tiden. Ett avbrott från det hemmagjorda, 
vanliga. Hon minns sin mammas vardagsmat som 
vällagad och bra, men framförallt är det somrarna 
på Marstrand som satt sina spår rent kulinariskt. 
Där samlades släkt och vänner över grillfester och 
picknickutflykter, och gör det än i dag. 

– Det är på sommaren det finns tid att laga mat. 
Marstrand betyder jättemycket för mig. Jag rensar 
tankarna väldigt bra när jag är ute på en promenad runt 
ön. Det är en av de vackraste platserna på jorden. Då 
smakar också maten bättre, fortsätter Ebba. 

Ön är förknippad med avkoppling och ledighet.  
I sommarhuset har hon inget bredband. 

– Men nu lyckades jag ändå göra Marstrand till jobb. 
Typiskt mig. Jag ser idéer i allt. 

Förra sommaren på Marstrand blev alltså en intensiv 

Makaroner och smörgåsar till vardags, men desto mer krut 
på maten när det vankas festligheter. Ebba von Sydow och 
systern Amys färska sommarkokbok är rågad med härliga 

högtidstips. MatHem fick en pratstund med Ebba om 
syskonkärlek, Marstrand och suveräna halvfabrikat. 

TExT KarIN WaLLéN FOTO ToMaS YEH

Ebba & Amy  
bjuder in

Namn: Ebba von Sydow
Ålder: 31 år
Bor: Östermalm, Stockholm 
Familj: Mannen Johan Kleberg  
och dottern Marianne, 1 år
aktuell: Med kokboken ”Sommar 
med systrarna von Sydow”. Syns 
på SVT1 som programledare för 
”Go’kväll lördag”, och finns alltid  
på bloggen svt.se/ebba. Systern  
Amy von Sydow Green bloggar  
på amyvonsydow.com.

Det är på somrarna Ebba och Amy von 
Sydow har tid att träffas. I familjens 

sommarhus på Marstrand har de samlat, 
testat och utvecklat sina bästa festrecept.
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period av matlagande och bakande. 
Bilderna i boken visar uppsluppna 
festmåltider i trädgårdsmiljö, och kapitlen 
avhandlar allt från ”lyxig långlunch med 
tjejerna” till ”helig helgfrukost”. Allt i ett 
prunkande Marstrand, vars historia också 
får vara med på några hörn. 

Att det skulle bli en kokbok kommer kanske inte som 
någon överraskning för dem som följt Ebba och Amys 
bloggar. Där har de båda delat med sig av en del recept 
under åren, och några av dem har hamnat i kokboken. 
För även om Ebba tycker att ett kylskåp med rester är en 
lyx i vardagen, satsar hon gärna det lilla extra på andra 
tillfällen, både vad gäller tillagning och presentation. 
Hemma blir det middagsbjudningar med jämna 
mellanrum, även som småbarnsförälder. 

– Det blir både spontanmiddagar och mer planerade 
tillställningar och det brukar vara jag som är drivande i 
att få till det, för jag tycker det är roligt. Har jag begränsat 
med tid lägger jag krut på varmrätten och köper en maffig 
chokladtårta från bageriet runt hörnet, öser på med 
färska hallon och vispgrädde i stället för att slå knut på 
mig själv. Det är tråkigt med en värdinna som bara står i 
köket, menar Ebba. 

Ibland gör hon placeringskort även om det bara är 
åtta-tio personer som ska äta. När hon är i USA, för att 
bland annat hälsa på Amy som bor i Philadelphia, brukar 
hon köpa snygga inbjudningskort. Ebba tycker om att 

överraska sina vänner med dem eftersom skriftliga 
inbjudningar så sällan kommer i brevlådan numera. 

Amy är den som står för flest recept i kokboken, och 
hon är lite av Ebbas förebild i köket. Behöver hon råd och 
tips så är det till syrran hon vänder sig. 

– Vi är bästa vänner. Visst har vi bråkat genom åren, 
men vi har alltid hittat tillbaka till varandra. Vi har båda 
ganska mycket beslutsångest om allt från vilka kläder 
vi ska köpa till vad vi ska laga till middag. Då ringer vi 
varandra över Atlanten. Det är lättare att bestämma åt 
någon annan.

De är ganska olika, Amy och Ebba. Amy, som är läkare, 
är perfektionisten. Den som kan pilla med detaljer i 
evigheter och är extremt noga med vartenda kryddmått i 
recepten, för att testa fram det perfekta tuggmotståndet i 
sina brownies.

– Jag är mer ”nu kör vi”, den drivande projektledaren, 
avrundar Ebba för att genast ta itu med nästa projekt – 
morgondagens bjudning för ett trettiotal personer då 
dottern Marianne fyller ett. På menyn: minikanelbullar 
och champagne. 

Ebbas bästa 
dekorationstips
X Köp blandade sidenband i 
matchande färgskala eller olika 
färgtoner och mönster. Knyt  
rosetter runt servetterna.

X Gör en fruktskål, eller grönsaksskål, 
att ställa mitt på bordet. Aubergine, 
rödlök, paprikor och tomater blir en 
härlig färgklick.

X Slå in minipaket till alla gäster och 
lägg på varje tallrik – små tuber med 
handkräm, ett litet nagellack eller  
en chokladbit. 

X Placera ut ljusstakar eller ljus  
av olika storlekar på ett lite större  
fat. Blanda värmeljus och olika  
höjder på stakarna.

X Naturen bjuder på mycket! Gör 
små grupper med stenar, snäckor, 
kvistar, kanske ett äpple med bladen 
kvar och en klase vinbär.

”Jag har gjort surdegsbröd av en deg som såldes 
färdig på burk. Genvägar är fantastiska.

Perfektionisten Amy, 
med dottern Kitty, och 

handlingskraftiga Ebba, 
med dottern Marianne, 

är bästa vänner.

Den finaste gåvan
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HUvUDräTT

Kycklingsallad med mango  
och kryddstarka nötter

Systrarna 
von Sydows 
sommarfest

Ett drömprojekt med menyer för årets 
varma festligheter. Så beskriver Ebba 

och Amy von Sydow sin färgsprakande 
kokbok ”Sommar med systrarna von 

Sydow”. Vi bad dem att välja ut en härlig 
sommarmeny, syndigt god men med sunda 

förtecken.

FörräTT

Läskande avokadogazpacho

EFTErrräTT

Chokladcupcakes

På nästa sida 
hittar du ebba 

och Amys recept!

Je t’aime.

BEARNAISE PROVENÇALE
av Erik Lallerstedt

KÄRLEKSFULLA HÄLSNINGAR FRÅN PROVENCE. 

EN BEARNAISE KRYDDAD MED FÄRSK VITLÖK OCH PERSILJA.

ETT  HANTVERK MED RÅVAROR AV HÖGSTA KVALITET  •  WWW.ERIKSSASER.SE

SvSmak_210x280_Mathem.indd   1 2012-04-27   11.49
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EFTErräTT

Chokladcupcakes
18 stycken

 En ljuvligt djupt ”chokladig” 
efterrätt. Den ovanliga maräng-
frostingen är pricken över i:et.

Cupcakes
2 ägg
2 dl socker
50 g smör/margarin
1 dl mjölk
2 dl vetemjöl
1 dl kakao
1 K tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
200 g (ca 3 dl) ”chocolate chips”  
eller grovhackad mörk choklad

Frosting
C/d dl vatten
2 K dl socker
2 stora äggvitor
N tsk bikarbonat
1 tsk vaniljsocker
1 nypa flingsalt

 Sätt ugnen på 200°C. Vispa ägg 
och socker pösigt. Smält smöret och 
häll i mjölken. Blanda mjöl, kakao, 
bakpulver och vaniljsocker i en 
bunke. Rör ner smörblandningen i 
äggblandningen och tillsätt sedan även 
mjölblandningen och chocolate chips. 
Rör inte om så mycket efter detta. 

 Fördela smeten i muffinsformar. 
Grädda cirka 10 min, men kolla under 
tiden. Muffins blir lätt torra, låt dem 
hellre vara på gränsen till smetiga. 

 Vispa ihop vatten, socker, äggvitor, 
bikarbonat, vaniljsocker och salt i 
en metallskål för att göra frostingen. 
Sätt skålen över sjudande vatten och 
vispa med elvisp tills mjuka toppar 
formas, cirka 5 min. Ta bort skålen 
från vattnet och fortsätt vispa några 
minuter till, tills frostingen har svalnat 
och är ganska hård. Frosta och gör 
fina toppar.  Dekorera med en liten 
blomma eller rosa strössel.

FörräTT

Läskande 
avokadogazpacho
8–10 portioner som förrätt  
eller 4 större portioner

 Det är praktiskt med kall soppa 
eftersom den kan stå färdig på 
bordet, det är bara att dekorera 
precis innan den ska ätas. Servera i 
små glas med räkor på tandpetare.

6 dl hönsbuljong  
(2 tärningar, 6 dl vatten)
2 gurkor
3 avokadofrukter
Saft från en liten citron
Salt och vitpeppar
Lite paprikapulver (eller  
möjligen cayennepeppar)
Ev. mjölk
Gräddfil och skalade räkor  
att dekorera med

 Gör buljongen, låt svalna något. 
Skala gurkorna, dela i mindre bitar. 
Tärna avokadon. Lägg ner gurka 
och avokado i buljongen, mixa med 
stavmixer tills soppan är slät. Pressa 
i citron och krydda. Rör om och 
provsmaka. Häll i lite mjölk om du 
vill ha mildare smak. Ställ i kylskåpet 
så att soppan serveras kall. Dekorera 
med en klick gräddfil och räkor på 
”tandpetarspett”.

HUvUDräTT

Kycklingsallad med mango  
och kryddstarka nötter
ca 6 portioner

 Börja med nötterna. Stek cashewnötterna i smöret i 
en stor panna några minuter. Stek i två omgångar om din 
panna är för liten. Det här blir rejäla nötportioner. Blanda 
i socker och en nypa cayennepeppar. Rör tills sockret 
smält och låt kallna. Var försiktig så att inte nötterna 
bränns.  Bryn kycklingfiléerna i panna på hög värme 
så att de får lite färg. Krydda med salt, svartpeppar och 
en aning cayennepeppar. Sänk sedan värmen rejält och 
låt filéerna steka färdigt under lock, då blir de saftiga. 

 Skala och kärna ur mangofrukter och avokador och 
skär dem i bitar. Sprid ut mango och avokado på en bädd av 
blandad grönsallat, därefter kanderade cashewnötter och 
kycklingfilé i bitar. Du kan också servera kycklingen på ett 
fat bredvid.  Vispa ihop alla dressingingredienser och 
ringla över salladen.

Samtliga recept är 
hämtade från Ebba 
Kleberg von Sydow och 
Amy von Sydow Greens 
bok ”Sommar med 
systrarna von Sydow” 
(Ica Bokförlag).
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1 kg kycklingfilé
Salt och svartpeppar
Cayennepeppar
2–3 mangofrukter
3 avokadofrukter
ca 300 g blandad grönsallat

Kryddnötter
6 dl cashewnötter
50 g smör
2 msk socker
ca 1 krm cayennepeppar

Dressing
1 dl olivolja
2 msk socker
L dl äppelcidervinäger
1 tsk dijonsenap
K tsk salt

”Marstrand 
är en av de 

vackraste 
platserna på 

jorden. Då 
smakar också 
maten bättre.

ebbas och Amys recept finns på MatHem.se. 
Med ett klick får du alla ingredienserna i din 

varukorg och levererat direkt hem till dörren.{ }

Matlagningsglädje 
i Marstrand.

Vi är ett av Sveriges äldsta pepparkaksbagerier. Idag bakar vi många olika sorters 

kakor och exporterar dem till världen. Men vi är fortfarande ett familjeföretag och 

värnar om vår tradition. Därför bakas våra kakor hemma i Nyåker, Västerbotten.

Vi tycker det blir bäst så. År efter år visar stora konsumenttest att vi verkar ha rätt.

En smak
av tradition

nyåkers

NYHET! NYHET!

NY
DESIGN!
Samma goda smak

sedan 1952.

NY
DESIGN!
Samma goda smak

sedan 1952.

GAMMAL
FAVORIT!
Samma goda smak

sedan 1952.
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Grillad lax med  
äpple- och 
citronglaze och 
primörsallad
4 portioner

 Helgrillad lax är en bra bjudrätt. 
Grilla indirekt, men se till att skinnet 
blir knaprigt och gott att äta. och 
självklart måste skinnet vara fjällat! 
En glaze eller glasyr penslas på mot 
slutet av grillningen, eftersom den söta 
blandningen annars lätt kan brännas. 
Servera med en primörsallad med brynt 
smör, som ger en nötigt god smak på 
färskpotatisen.

Lax
1 laxsida (ca 1 kg) 
½ dl finhackad färsk dill
Salt och nymalen svartpeppar

äpple- och citronglaze
½ dl koncentrerad äppeljuice
1 dl färskpressad citronjuice
½ dl flytande honung

Primörsallad med brynt smör 
4 portioner
800 g färskpotatis
2 salladslökar, finstrimlade 
250 g färsk grön sparris
100 g smör
1 knippe rädisor, halverade
½ dl finhackad dill
½ citron, pressad saft
Salt och nymalen svartpeppar

 Salta, peppra och gnid in dill i laxen 
och grilla indirekt ca 25 min. Om man 
vill ha riktigt krispigt skinn på laxen kan 
man lägga den över glöden ca 5 min så 
får den krisp och färg. Laxen ska få en 
innertemperatur på ungefär 50 grader. 

 Borsta och koka potatisen. Strimla 
salladslöken. Skala eventuellt sparrisen 
om den är grov. Koka sparrisen i saltat 
vatten ca 3 min. Häll av och kyl i kallt 
vatten.  Smält smöret i en kastrull på 
medelvärme. När smöret tystnat bildas 
det ett fint skum på ytan. När smöret 
börjar dofta nötig knäck och du ser små 
bruna smulor i skummet är det dags att 
dra av det från värmen. Låt det stå några 
minuter så att det brynta proteinet faller 
till botten. Blanda potatis, lök, sparris, 
rädisor och dill med smör och pressad 
citron. Smaka av med salt och peppar. 

 Koka ihop äppeljuice, citronjuice och 

Glödhetsommar
Köttfärs, fisk, kyckling och grönsaker – allt smakar fantastsikt 

när det grillas. Kocken Tove Nilsson bjuder på glödheta 
härligheter i den nya boken ”Fixa grillen”. Komplettera med 

ätbara (!) dukningar och sommarfesten är fixad!
FOTO ULrIKa EKBLoM

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

levererat direkt hem till dörren.{ }

Lagrat
     i havsviken

Finns i välsorterade livsmedelsbutiker i Västsverige

Stenkulla Brunn · Borstagärde 1 · Bollebygd · Sweden · Telephone +46 (0)33-28 97 95 · www.stenkulla.com

st
th

u
se

t.
co

m

För 10 000 år sedan var Stenkulla brunn en havsvik. När 

Nolåns dalgång frilades tvåtusen år senare bildades en rull-

stensås full av värdefulla mineraler. Det kristallklara vattnet 

från Stenkulla brunn har tagit till sig mineralernas välsmak 

och hälsosamma egenskaper.

Stenkulla Brunn har ett artesiskt vatten som flödar med 

självtryck. Det är ett mycket välsmakande vatten med en 

bra mineralsammansättning och låg natriumhalt. Dess pH-

värde på 8,2 är också väldigt bra för kroppen och bidrar till 

att Stenkulla Brunns vatten blivit många krögares och som-

melierers självklara favorit.

Lagrat
     i havsviken

Finns i välsorterade livsmedelsbutiker i Västsverige

Stenkulla Brunn · Borstagärde 1 · Bollebygd · Sweden · Telephone +46 (0)33-28 97 95 · www.stenkulla.com
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För 10 000 år sedan var Stenkulla brunn en havsvik. När 

Nolåns dalgång frilades tvåtusen år senare bildades en rull-

stensås full av värdefulla mineraler. Det kristallklara vattnet 

från Stenkulla brunn har tagit till sig mineralernas välsmak 

och hälsosamma egenskaper.

Stenkulla Brunn har ett artesiskt vatten som flödar med 

självtryck. Det är ett mycket välsmakande vatten med en 

bra mineralsammansättning och låg natriumhalt. Dess pH-

värde på 8,2 är också väldigt bra för kroppen och bidrar till 

att Stenkulla Brunns vatten blivit många krögares och som-

melierers självklara favorit.
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 Skölj kycklingen och torka den 
med papper. Blanda ingredienserna 
till spice rub och massera in 
kryddblandningen i kycklingen. Låt 
den ligga i en plastpåse i kylen minst 
1 timme.  Dela, kärna ur och klyfta 
paprikorna. Skala och klyfta rödlöken. 
Lägg åt sidan.  Dela, kärna ur och 
gröp ur köttet från avokadon, lägg 
det i en skål. Dela, kärna ur och tärna 
tomatköttet och chilin. Skala och 
finhacka löken. Finriv vitlöksklyftorna. 
Blanda allt med avokadoköttet och 

pressa i limesaften. Hacka koriandern 
och blanda i den, smaka av med salt. 
Dekorera med limeklyfta vid servering. 

 Förbered grillen till en fin, grå 
grillglöd. Grilla kycklinglårfiléerna ca 8 
min på varje sida. Strimla dem sedan. 
Grilla paprika- och lökklyftorna hastigt, 
på spett eller grillkorg. Blanda kyckling 
och grönsaker på ett fat, dekorera 
med oregano.  Värm tortillabröden 
hastigt på grillen. Låt var och en fylla 
bröden och toppa med guacamole.

Panzanellasallad
4 portioner

 En italiensk sallad som är perfekt i sommarvärmen 
– söta sommartomater med salta sardeller och 
kapris. Servera med nygrillad fisk eller kött och ett 
glas kallt rosévin.

Fajitas med kycklinglårfiléer och guacamole
8 bufféportioner och 8 kycklinglårfiléer

 Härligt att kunna 
fylla sina bröd själv  
och njuta av en  
kryddig fajita.

Spice rub
1 tsk mald spiskummin
1 tsk spanskt rökt 
paprikapulver 
2 tsk flingsalt

Tillbehör
1 gul paprika
1 röd paprika
1 stor rödlök
½ kruka oregano
små tortillabröd

Guacamole
2 stora välmogna 
avokadofrukter
1 stor tomat
1 röd chili
½ gul lök
2 vitlöksklyftor
1 lime, pressad  
saft + klyfta
1 kruka koriander
1 tsk flingsalt

 Sätt ugnen på 225°C. Skär brödet i tärningar 
och sväng runt med 1 msk olja och lite flingsalt på en 
bakplåtspappersklädd plåt. Rosta i mitten av ugnen ca 10 
min. Rör runt några gånger så att brödet blir jämnt rostat. 
Låt svalna.  Skiva tomaterna och skala och strimla löken. 
Hacka sardellerna. Blanda 3 msk olivolja, vinäger och riven 
vitlök. Vänd runt tomater, lök, sardeller, kapris, oliver och 
krutonger i blandningen. Smaka av med salt och peppar. 
Avsluta med hela basilikablad.

3 skivor vitt surdegsbröd
1 + 3 msk olivolja
Flingsalt
500 g körsbärstomater
1 rödlök
5 sardeller
1 ½ msk vit balsamvinäger

½ vitlöksklyfta, riven
3 msk kapris
1 ½ dl kalamataoliver
Salt
Nymalen svartpeppar
1 kruka basilika

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

levererat direkt hem till dörren.{ }

Fajitas är perfekt buffémat.

Sallad med sött och salt.

www.enjoywine.se

Pris 61 kr   Varunr 7126

13,5% vol

Passar bra till grillade kötträtter av nöt, pasta 
bolognese, kyckling och �äsk�lé.

 Läs mer påwww.enjoywine.se

Svenska Dagbladet

Allt om mat
Fynd!

Dagens Nyheter 
Fynd!

A classic wine
with a timeless taste

BIANCHI
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

Varannan förare som omkommer i singel-
olyckor i trafiken är alkoholpåverkad.
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Duka & återvinn
 Gör det enkelt när du dukar till grillfest och återvinn 

tidningar och tomma vinflaskor. Det kan inte bli mer 
praktiskt och vackert på grillbordet. Och duken kan bli 
hur stor som helst!

 Ta bort etiketterna på flaskorna genom att lägga 
dem i hett vatten och skrubba bort. Plocka långa växter. 
När du dukar med flaskorna, tänk på att alla ska kunna 
se varandra tvärsöver bordet. Sätt stearinljus i flaskorna i 
stället för blommor – eller varför inte både och? Riv loss 
tidningssidorna och tejpa ihop till en duk.

Ät av dukningen
 Duka med färska örter att krydda grillmaten med! Lägg 

en liten sax vid varje kuvert och låt var och en förse sig 
efter behag.

 Lägg på duken – omlott om det behövs – och duka 
med tallrikar, dricksglas och gärna vackra kristallglas 
som skapar en häftig kontrast till den råa säckväven. 
Rulla in besticken i servetten, knyt snöre runtom och lägg 
lodrätt på tallriken. Lägg en sax till varje kuvert, till höger 
om tallriken. Linda in krukorna lite slarvigt i pappret, 
tejpa och rulla ned kanten. Placera krukorna som en 
bordslöpare över bordet, i lagom organiserad oordning.

tiPS! Om du inte har servetter i säckvävsfärg, så kan du 
köpa tyg på metervara och klippa till servetter. Fålla om 
du vill, men det är ju grillfest!

• Säckväv som täcker bordet 
(eller annat tyg)

• Tallrikar
• Dricksglas
• Kristallglas
• Bestick
• Servetter av linne eller 

papper, gärna i samma 
färg som duken

• Brunt snöre
• Sax till varje kuvert
• Krukor med färska 

örtkryddor som passar 
till maten, t.ex. basilika, 
rosmarin och timjan

• Brunt papper
• Tejp

• Tomma vinflaskor
• Höga strån, blommor  

eller kvistar

• Tidningspapper
• Tejp

Samtliga recept är hämtade från ”Fixa 
grillen – Proffsens bästa tips för en 
lyckad grillfest” (Ica Bokförlag).

 De grillade apelsinerna 
och fänkålen i salsiccian 
ger god smak åt 
fläskköttet. Fläskfilén kan 
bytas ut mot lammstek 
eller kyckling.

1 fläskfilé, ca 700–800 g
300 g salsiccia, helst med 
fänkål
1 squash
8 grova rosmarinkvistar alt. 
8 blötlagda trägrillspett
Olivolja
Flingsalt
Nymalen svartpeppar
1 apelsin

Grillad souvlaki med fläskfilé, 
salsiccia och rosmarin 
8 bufféportioner

 Skär köttet och korven i små bitar. Skär squashen i 
centimetertjocka skivor och sedan i halvor. Fördela allt på 
rosmarinkvistarna eller grillpinnarna och pensla lätt med 
olja. Salta och peppra lätt. Grilla varsamt på medelvarm grill 
så att korven hinner bli genomstekt, ca 6–7 min runt om. 
När köttet fått lite färg kan du fösa ut kolet från mitten till 
kanterna samt lägga på locket så blir det indirekt grillning. 
Skär ett snitt i korven och kontrollera att den är klar. 

 Dela apelsinen i fyra klyftor och grilla snittytorna.  
Kläm saften över spetten när det är klart.

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

levererat direkt hem till dörren.{ }

Svenska LantChips tillagas med hantverksmässig omsorg. 
Potatisarna tvättas men skalet behålls på, vilket skapar 

ett knaprigt och gott chips med en stark smak av potatis. 
Precis som om du hade gjort chipsen hemma! Svenska 
LantChips är ett enkelt och oerhört gott tilltugg – som 

Svenska 
LantChips
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Souvlakin blir särskilt 
god med grillad apelsin.
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Framförallt vill han 
folkbilda. Paul 
Svensson, känd 
för morgonpigga 
TV-tittare som 
inspirerande kock i 

”Gomorron Sverige”, vill att vi ska bli 
både kunnigare och modigare i köket. 
För när man känner till råvarornas 
egenskaper och variations möjligheter 
– det är då det blir roligt att laga mat.

– Många kokböcker handlar 
enbart om recept som ska följas. Då 
är det lätt att låsa sig vid ett enda 
sätt att tillaga en råvara. Men det 
finns oändligt många möjligheter att 
variera sig. Bara att koka en grönsak 
går att göra på ofantligt många sätt, 
säger Paul.

I den nya kokboken lyfts tretton 
vegetabilier fram i rampljuset – 
grönsaker, rotsaker, frukter och  
bär. Alla har fått ett eget kapitel. 
I stället för förpassa grönsaken 
till en biroll låter Paul den axla 
huvudrollen, och blomma ut i 
flera skepnader. Eller vad sägs om 
purjolöken som får bli lyxig crème, 
festlig paj eller grillad delikatess med 
smak av lamm och timjan? För att 
på nästa sida förvandlas till elegant 
förrätt, med sockrad havskräfta, 

fänkål och gräddfil. 
I sin arbetsroll har Paul Svensson 

länge satt vegetabilierna i första 
rummet, och sett potential i 
traditionella svenska grödor som 
vitkål och rotselleri, råvaror som 
allt för ofta avfärdas som fantasilösa 
soppgrönsaker. Paul talar gärna  
om rotsellerihuvuden som rostas 
hela, och får ett krispigt skal,  
vitkål som undgår sitt öde som  
sallad eller kåldolmar som långbakas 
över natten. 

Men trots kärleken till det gröna 
är ”Pauls Kök” ingen vegetarisk 
kokbok. Kött förekommer i 
flera recept – fast snarare som 
smaksättare än som bärande 
ingrediens. Med det synsättet kan 
man få in mer kvalitet i maten, 
menar Paul, som själv tycker att han 
mår bättre av att äta mer grönsaker 
och mindre proteiner. Kroppen 
klarar av att smälta maten bättre, och 
mättnadskänslan blir behagligare. 

– Varför inte vända på det. Tänk 
ut vilken grönsak du vill tillaga, och 
lägg sedan till proteinerna. Ta lite 
mindre mängder, så har du råd med 
hängmörat kött. Det är dyrare, men 
smakar betydligt mer, säger Paul. 

Han menar att utvecklingen de 

senaste åren, med en allt större 
köttkonsumtion och dieter som 
förespråkar proteiner och fett,  
tyvärr banar vägen för sämre 
produkter på marknaden.

– Den som vill få i sig 300 gram 
kött om dagen köper förmodligen det 
billigaste, som också är det sämsta. 
Själv tycker jag inte det verkar sunt 
att äta så ensidigt i längden, och 
dessutom tråkigt. När mat bara blir 
föda tappar man bort lusten och 
njutningen. Men jag tror att den 
trenden håller på att plana ut.

Den nya kokboken är en hyllning 
till växtriket, men mellan raderna 
skymtar också en annan hyllning 
fram. Den till mormor, som växte 
upp på landet och alltid lagade mat  
i symbios med säsongerna.

– Hon är en stor förebild, har 
alltid varit. På senare år har jag insett 
att det förhållningssätt hon har till 
matlagning har smittat av sig utan 
att jag tänkt på det. Hon har nästan 
stjärnkrogsmanér, hon förstår 
skillnaden mellan en bra och dåligt 
lagad produkt. Det arvet börjar  
lösas upp i samhället, tyvärr. Men  
jag är tacksam att jag har fått det.  
Jag har det i ryggmärgen utan att 
tänka på det.

Kött först, grönsaker som tillbehör. Så 
ser det ofta ut när vi lagar mat. TV-kocken 

Paul Svensson vill få oss att tänka precis 
tvärtom. I sin nya bok ”Pauls Kök” hyllar 
han växtriket, och en mormor som gett 
honom kvalitetskänslan i ryggmärgen.

Pauls 
gröna 

kök

du hittar  
Pauls recept på 

nästa sida!

Grilla mest 
grönt. Då får 
både grönsaker 
och kött högre 
kvalitet, menar 
Paul.

Sav är en fulländad mousserande dryck som är framtagen 

enligt traditionella metoden. Sav är gjort på saven från de finaste 

exemplaren av jämtländska björkar. 

Till färgen är Sav kristallklar och ljus som vitt guld med små 

bubblor och en påtaglig mousse. Doften är ren och komplex med 

inslag av gula äpplen, svamp, mineral och gåslever. Servera Sav 

väl kyld – en ren njutning.

Sav finns nu i Systembolagets standardsortiment, art nr. 7788.

Läs mer på sav.se

Vitt guld

Sav™ art nr. 7788  |  750 ml  |  12,5%  |  Pris 329:-

Alkoholkonsumtion under 
graviditeten kan skada barnet.
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Pauls recept finns på MatHem.se. Med ett 
klick får du alla ingredienserna i din varukorg 

och levererat direkt hem till dörren.

Skogssvamplasagne med 
lufttorkad skinka och 
oregano

 Jag gjorde den här svamprätten på en kurs i 
Toscana för 15 år sedan och den var underbar 
då, men den blir bara bättre och bättre. använd 
alltid färsk svamp, då blir den suverän.

400 g blandad skogssvamp, som skogs-
champinjoner, kantarell och trumpetsvamp
2 + 1 schalottenlökar, finhackade
1 morot, fintärnad
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 msk smör
2 msk vetemjöl
9 dl mjölk
3 dl grädde
1 dl riven parmesan
9 lasagneplattor, färska
250 g lufttorkad skinka
1 kruka oregano
6 salladslökar, skivade
Olivolja och smör till stekning
Citron
Salt, svartpeppar

 Sätt ugnen på 180°C. Rensa, borsta och skiva 
svampen. Hetta upp en stekpanna, tillsätt lite 
olivolja och stek en yta på svampen. Tillsätt smör 
och 2 av schalottenlökarna och stek ytterligare 30 
sek, smaka av med salt och peppar. Stek svampen 
i omgångar så att den inte börjar koka!  Svetta 
morot, den sista schalottenlöken och vitlök i smöret, 
tillsätt mjölet och rör om. Häll i mjölk och grädde, 
sjud tills all mjölsmak är borta, ca 10 min. Tillsätt 
riven parmesan och smaka av med citronjuice, salt 
och peppar.  Varva lasagneplattor, sås, stekt 
svamp, skinka och oregano. Avsluta med sås och 
baka i ugn ca 20 min tills den är gratinerad och 
lasagneplattorna är mjuka, men lite al dente. Toppa 
med nystekt svamp, vårlök och oregano.

Paul Svensson tycker vi att vi ska våga 
låta grönsakerna ta plats på grillen i 

sommar. Här bjuder han på fyra recept ur 
sin nya bok ”Pauls kök”. FOTO JaKoB FrIDHoLM

Vågagrönt

Klassisk gazpacho
 Gazpacho kommer ju i en miljon varianter, men 

det är sällan de slår ”the real thing”.

 Skala paprika, äpple och gurka. Skär ner 
paprika, äpple, gurka och tomat. Mixa grönsakerna 
med vitlök, chili, vinäger och olja. Smaka av med 
salt och svartpeppar. Servera gärna med en klick 
aioli och brödkrutonger.

1 röd paprika, ekologisk
2 äpplen, Granny Smith
1 gurka
5 tomater
1 vitlöksklyfta

1 röd chili
3–4 msk vitvinsvinäger
4 msk olivolja
Salt, svartpeppar

{ }
Läckrast lasagne blir det 

med färsk svamp.
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 Detta är en riktig 
partyhöjare som alla gillar. 
Det går att variera med 
vilken ost som helst.

2 dl katrinplommon
½ dl rödvinsvinäger
75 g getost
8 timjankvistar
1 ¼ dl vatten
35 g jäst
1 tsk honung
½ ägg
1 dl grädde
6 dl vetemjöl
½ tsk salt
3 msk honung
1 msk tryffelolja
Salt, svartpeppar

Små timjanbröd med getost, katrinplommon, tryffel och 
 Sätt på ugnen på 220°. Blanda 

katrinplommon och vinäger. Lägg i en 
plastförpackning och kör på full effekt 
i mikrovågsugn 4–8 min beroende 
på effekt, tills katrinplommonen 
är krämiga. Lägg plommonen med 
vinäger i en matberedare och mixa till 
en slät kräm. Smaka av med lite salt. 
Blanda getost med plockad timjan 
och klicka ut teskedsstora klickar. 

 Värm vattnet till 37°. Tillsätt 
smulad jäst och rör ut. Blanda med 
honung, ägg och grädde och sikta i 

vetemjöl och salt. Kör i en degblandare 
till en smidig deg. Låt jäsa 30 min 
under handduk. Kavla sedan ut tunt 
på mjölad bänk. Stansa ut 5 cm stora 
rundlar. Låt jäsa 15 min.  Baka 
rundlarna på bakplåtspapper ca 2–4 
min tills de rest sig och fått yta. Ta ut 
och peta in en klick ost i varje rundel. 
Baka sedan tills osten fått färg och 
konsistens.  Servera direkt genom 
att ringla honung smaksatt med 
tryffel över bröden och toppa med 
katrinplommonkräm.

Variera timjanbröden 
med vilken ost som helst.

NEW COLORS
IN STORE NOW

www.moccamaster.com
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Samtliga recept är hämtade 
från Paul Svenssons bok 
”Pauls kök” (Norstedts).

Råstekt 
grönsparris med 
små röda lökar i 
vin, hängmörad 

biff och 
karamelliserade 

hasselnötter
 att råsteka sparris ger en nötig, 

spänstig och fräsch smak. var noga 
med att inte använda för mycket 
olivolja, för då blir ytan förstörd.

16 gröna sparrisar
20 smålökar, röda
3 dl rödvin
½ dl rödvinsvinäger
3 dl kalvfond (och ev. lite vatten)
2 dl socker
2 dl vatten
80 g hasselnötter
2 skivor biff, ca 400 g
Havssalt
Olivolja
Matolja till fritering
Salt, svartpeppar
Gräslök till servering

 Koka upp smålökarna i lättsaltat 
vatten och kyl direkt. Skala noggrant 
men låt roten sitta kvar. Bryn lökarna 
i en stekpanna och slå på rödvin 
och rödvinsvinäger, låt koka 5 min. 
Tillsätt kalvfond och ev. lite vatten. 
Låt sjuda tills lökarna är klara och 
såsen får en simmig konsistens. 

 Koka upp socker och vatten. 
Lägg i hasselnötterna och låt sjuda 
tills sockerlagen börjar klibba runt 
nötterna. Lyft upp nötterna med 
hålslev och fritera dem direkt i 
180-gradig matolja. Lyft upp nötterna 
och lägg dem på smörpapper och 
krydda direkt med havssalt.  Putsa 
sparrisen på fjäll/skott och skär 
av 1 cm på änden. Hetta upp en 
stekpanna och strö salt i botten. 
Lägg i sparrisen och ringla lite olivolja 
över. Rulla sparrisen i pannan tills 
den har fin färg och är mjuk men 
med spänstig konsistens. Skär i 
grova bitar.  Krydda biffskivorna 
med salt och svartpeppar. Bryn eller 
grilla på båda sidor tills köttet har en 
innertemperatur på 54°. Låt köttet 
vila och skär sedan i grova skivor. 

{ }Pauls recept finns på MatHem.se. Med ett 
klick får du alla ingredienserna i din varukorg 

och levererat direkt hem till dörren.

Råstekt grönsparris får 
nötig, fräsch smak.
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Middag hos
Amanda 

& Hannah
En vardagsmeny med guldkant. Vi bad systrarna Amanda 

Schulman och Hannah Widell att välja ut en läcker och 
lättlagad trerättersmeny från deras populära webb-tv-

program ”På Middag med Hannah & Amanda”.

FörräTT

Bruschetta med 
tomat och mozarella
4 portioner

4 kvisttomater
1.3 hg mozzarella
4 st bondbröd och lantbröd
3 st klyftor vitlök
1 st kruka persilja
4 msk olivolja

 Gnid in brödet i olivolja med en av 
vitlöksklyftorna och stek det i pannan. Du 
kan också grilla det i ugn. Dela bröden på 
hälften diagonalt och lägg åt sidan.  Skär 
tomaterna i tärningar och lägg i en bunke. 
Pressa i resten av vitlöken. Hacka persiljan 
och rör i. Droppa i olivolja efter smak och 
salta och peppra.  Kvarta mozzarellan. 
Lägg upp brödet på ett fat, lägg på 
tomatröran och toppa med mozzarella.

Alla recept från webb-tv-serien finns på MatHem.se. 
Med ett klick får du alla ingredienser i din varukorg 

och levererat direkt hem till dörren.{ }

Varje vecka träffar 
systrarna två nya 

gäster som de äter 
middag med.

Från den välkända Amaroneproducenten
Allegrini kommer äntligen en appassimento.
Hittar du den inte i din butik, fråga e�er den!

Varunummer: 5367
Allegrini Appassimento
89 kronor. 750 ml. 13,5% vol.
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EFTErräTT

Mazarintårta  
med bär
8 portioner

3 hg margarin
6 hg mandelmassa
6 ägg
1 dl vetemjöl
2 dl mandelspån
4 dl vispgrädde
1 kg hallon
1 kg blåbär

 Sätt ugnen på 150°C. Vispa smör 
och riven mandelmassa till en kräm. 
Tillsätt ett ägg i taget under vispning. 
Rör till sist i mjölet för hand.  Smörj 
och bröda (med mandelspån) en 
kakform med löstagbar botten, ca 
20 centimeter i diameter. Fyll formen 
med krämen. Grädda kakan i ca 20-25 
min och låt svalna.  Vispa grädden 
fluffig och bred ut på toppen av kakan. 
Garnera med färska bär och pudra 
över florsocker.

HUvUDräTT

Fläskytterfilé med 
skivad bakpotatis
4 portioner

Fläskfilén
8 hg fläskfilé
4 bakpotatisar
2 gula lökar
4 hg morötter
4 vitlöksklyftor
Citron
1 kruka rosmarin
2 tsk fänkålskrydda

Sås
3 dl crème fraîche
1 vitlöksklyfta
½ paprika
½ chilifrukt
½ lime

 Sätt ugnen på 150°C. Bryn först 
köttet i en panna och lägg sedan i en 
ugnsform. Skiva bakpotatisen i 1 cm 
tjocka skivor och lägg runt köttet. Lägg 
i morötter, lök, vitlök , pressad citron 
och kryddor i samma form. Låt stå i 
ugnen tills köttet når 65°C.  Gör 
såsen genom att blanda crème fraîche, 
chili, vitlök, paprika och lime. Smaka av 
med salt.

Att laga mat är 
ett stort intresse 

som Amanda och 
Hannah delar.

I programmet åts menyn 
med Sanna Lundell och 

Ann Söderlund.

MatHem0011_Adshel_237x350mm_111010_Fianl1d.indd   1 10/10/11   9:24 AM
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Med solen kommer sötsuget. Det vet tårtkreatören Linda 
Lomelino som nyligen kommit ut med boken ”Lomelinos tårtor”. 
Här bjuder hon på fyra förföriska sommarfavoriter.
FOTO LINDa LoMELINo

Jordgubbstårta med vit 
choklad
10–15 bitar

 En härligt fluffig och lagom söt tårta som du lätt  
kan äta både en och två bitar av. Dekorera tårtan med 
färska blommor, som några vackra rosor.

 Värm ugnen till 175°C. Klä en bakform, 20 cm i 
diameter, med en hög krage av bakplåtspapper.  Vispa 
ägg och socker ljust och pösigt, i 5–7 min. Blanda mjöl och 
bakpulver i en skål. Mixa jordgubbarna till en slät puré. 
Blanda jordgubbspurén med vattnet och värm blandningen i 
en kastrull.  Sikta ner mjölet i tre omgångar i äggsmeten. 
Rör några gånger mellan varje siktning. Tillsätt purén och 
vispa försiktigt till en jämn smet. Häll smeten i bakformen. 

 Grädda bottnen i cirka 1 timme.  Skölj, rensa och 
skiva jordgubbarna. Blanda dem med sockret i en kastrull. 
Mosa jordgubbarna så att det bildas lite vätska (eller mosa 
dem helt om du föredrar det). Låt kompotten koka i cirka 30 
sek, ta av från värmen och låt svalna.  Bryt chokladen 
i bitar och smält den i en värmetålig skål som du placerar 
över ett vattenbad i en kastrull med sjudande vatten. Låt 
chokladen svalna.  Vispa smör och philadelphiaost 
krämigt. Vispa ner chokladen och tillsätt önskad mängd 
florsocker.  Färga frostingen med pastafärg om du vill. 
Tårtan behöver naturligtvis inte färgas rosa, utan är lika fin i 
vitt eller kanske i någon helt annan färg.

Sätt ihop tårtan
 Dela bottnen i tre delar. Lägg den första bottnen 

på ett tårtfat eller en tårtbricka. Bred ut ett jämnt lager 
jordgubbskompott över bottnen. Upprepa tills du har 
använt två bottnar. Lägg den sista bottnen överst med den 
skurna sidan ner. Bred ett tunt lager vit chokladfrosting 
över hela tårtan. Låt den sedan stå i kylen i 20 minuter eller 
tills frostingen har stelnat något. Lägg på ett tjockare lager 
frosting över hela tårtan.  Fyll en spritspåse med en liten 
rund tyll och spritsa små klickar längst ner runtom hela 
tårtan. Dekorera med färska blommor och kanske en liten 

 Krossa eller mixa oreokexen till 
fina smulor och blanda smulorna med 
det smälta smöret.  Kläm fast ett 
bakplåtspapper mellan botten och den 
löstagbara kanten på en springform, 
18–24 cm i diameter, och tryck ut 
degen i ett jämnt lager (om formen 
är 18 cm i diameter bör den vara 
åtminstone 7 cm hög). Låt stå i kylen 
i 20 min.  Vispa ihop philadelphia, 
ricotta, socker, grädde och vaniljsocker 
till en tjock smet som fortfarande 
ska gå att hälla. Häll smeten över 

oreobottnen.  Bryt chokladen 
i bitar och smält den i en kastrull 
eller i mikro. Låt svalna något. Ringla 
chokladen över cheesecaken. Dra 
försiktigt med en sked för att fördela 
chokladen jämnt och i ett fint mönster 
över hela tårtan.  Låt tårtan stå 
övertäckt med plastfolie i frysen i 6–8 
timmar. Ta ut tårtan ur frysen cirka 30 
minuter före servering. Dekorera med 
dina favoritbär och pudra gärna över 
lite florsocker.

No bake cheesecake
10–12 bitar

 En superenkel, men så god tårta med en fryst chokladbotten toppad med en 
underbart krämig vaniljcheesecake! Perfekt att göra en varm sommardag när 
du inte känner för att använda ugnen. Tänk på att ta ut tårtan en halvtimme 
före servering, så att den hinner tina lite grann.

oreobotten
150 g oreokex
75 g smält smör

Cheesecakefyllning
300 g philadelphiaost
250 g ricotta
1 C/d dl strösocker
3 dl vispgrädde
2 tsk vaniljsocker

Dekoration
50 g mörk choklad
Färska bär, t.ex. 
jordgubbar
Ev. florsocker att pudra 
ovanpå tårtan

Smarrigast

Jordgubbsbotten
4 stora ägg
3 K dl strösocker
4 dl vetemjöl
2 K tsk bakpulver
60 g jordgubbar
K dl vatten

Jordgubbskompott
250 g jordgubbar
K dl gelésocker

vit chokladfrosting
200 g vit choklad
100 g rumsvarmt osaltat 
smör
200 g philadelphiaost
2–3 dl florsocker
Ev. rosa pastafärg

Dekoration
Färska blommor, t.ex. rosor

i sommar

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

levererat direkt hem till dörren.{ }

Så gör du blommor till tårtan
 knåda och färga en bit sugarpaste eller flowerpaste med önskad färg. 

Pudra arbetsytan med florsocker. kavla ut massan tunt med en kavel. 
Använd en rund utstickare i vilken storlek som helst, ju större utstickare 

desto större blommor.  Gör volanger runt hela rundeln genom att 
rulla skaftet på en pensel försiktigt fram och tillbaka. vik eller tryck ihop 

blomman från mitten så att kanterna lägger sig lite hur som helst. låt 
blomman torka innan du placerar den på tårtan.

Dekorera mera! Färska 
blommor är inbjudande.

Vaniljcheesecake på 
fryst chokladbotten.
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Pavlova
8-10 bitar

 Härligt seg och krispig marängtårta med choklad, 
grädde, färska hallon och pistaschnötter som dessutom 
är otroligt enkel att göra. När tårtan är klar, låt den gärna 
stå i kylen i några minuter för då blir det lättare att skära 
i bottnarna. 

 Värm ugnen till 175°C.  Bryt chokladen i bitar och 
smält den försiktigt över vattenbad eller i mikro. Låt svalna. 

 Rita tre rundlar som är cirka 15 cm i diameter på ett 
bakplåtspapper. Placera dem så långt ifrån varandra du kan 
utan att komma för nära kanten. Vänd på bakplåtspappret 
och lägg det på en plåt.  Vispa äggvitorna till mjukt 
skum. Tillsätt sockret, lite i taget och vispa till en fast 
marängsmet. Du ska kunna hålla skålen upp och ner 
utan att marängen glider ut!  Sikta ner kakao och 
majsstärkelse i marängen. Tillsätt vinäger och blanda till en 
jämn smet. Rör ner den smälta chokladen med några tag. 

 Fördela marängsmeten i rundlarna på bakplåtspappret. 
Tänk på att de flyter ut under gräddningen. Ställ in plåten 
i ugnen och sänk värmen till 120–125°C.  Grädda 
marängerna i 1 timme till 1 timme och 15 min, bottnarna 
ska vara hårda och krispiga runt kanten men fortfarande 
sega i mitten. Stäng av ugnen och låt bottnarna stå kvar 
i eftervärmen med ugnsluckan på glänt tills ugnen är 
sval. Gör fyllning genom att vispa grädden tills den börjar 
tjockna. Hacka pistaschnötterna.

Sätt ihop tårtan
Lägg den första tårtbottnen på ett tårtfat. Bred på grädde 
och lägg på några hallon. Upprepa med nästa botten. Lägg 
den tredje botten överst. Toppa tårtan med ett lager grädde 
samt hallon och hackade pistaschnötter.

Samtliga recept är hämtade 
från Linda Lomelinos bok 

”Lomelinos tårtor” (Bonnier).

 Värm ugnen till 175°C. Smörj 
och mjöla två bakformar, cirka 15 
cm i diameter. Smält smöret och låt 
det svalna.  Vispa ägg, socker 
och vaniljpulver ljust och pösigt i en 
bunke. Värm mjölken och tillsätt den 
lite i taget. Vispa i smöret.  Blanda 
mjöl och bakpulver och rör sedan ner 
det i smeten. Fördela smeten jämnt i 
bakformarna. Grädda bottnarna i cirka 
30 min.  Gör lime curd genom att 
hälla socker, ägg, limeskal och limesaft 
i en värmetålig skål och placera den 
över ett vattenbad i en kastrull med 
sjudande vatten. Vispa hela tiden med 
en handvisp så att curden inte stelnar, 
då blir det äggröra istället! Den ska bli 
tjock som en hollandaisesås ungefär. 

Ta av curden från värmen och rör i 
smöret. Rör tills det har smält. Häll 
upp i en burk med lock.  Vispa 
grädden med sockret. Rensa och skiva 
jordgubbarna.

Sätt ihop tårtan
Dela båda bottnarna på mitten till fyra 
bottnar. Lägg den första bottnen på 
ett tårtfat eller en tårtbricka. Bred först 
ut ett jämnt lager lime curd, sedan 
grädde och lägg till sist på skivade 
jordgubbar. Upprepa tills du har använt 
tre bottnar. Lägg den sista bottnen 
överst med den skurna sidan ner. Bred 
ett tjockt lager grädde över hela tårtan 
och dekorera med jordgubbar.

Sommartårta med jordbuggar och lime
8-10 bitar

 Sommartårtan liknar en klassisk gräddtårta med vispgrädde och jordgubbar 
mellan sockerkaksbottnar. Det som är annorlunda med den här tårtan är att 
den har en frisk twist av lime som bryter av en aning med sin syrlighet.

Sockerkaksbotten
50 g smör
3 stora ägg
2 K dl strösocker
K tsk vaniljpulver
1 dl mjölk (3 %)
3 dl vetemjöl
1 K tsk bakpulver

Lime curd (ca 3 dl)
1 K dl strösocker
2 stora ägg
Saft och skal från 3 
limefrukter (ca C/d dl saft)
50 g rumsvarmt smör 
i kuber

Fyllning och dekoration
6 dl vispgrädde
2 msk socker eller  
efter smak
500 g jordgubbar
1 dl lime curd

Chokladmarängbottnar
50 g mörk choklad (70 %)
6 stora äggvitor
3 dl strösocker
3 msk kakao
1 msk maizena 
Majsstärkelse
1 tsk vitvinsvinäger

Fyllning
4 dl vispgrädde
50 g skalade pistaschnötter
250 g hallon

{ }lindas recept finns på MatHem.se. Med ett klick 
får du alla ingredienserna i din varukorg och 

levererat direkt hem till dörren.

Jordgubbstårtan får frisk 
twist med lime.

Härligt seg Pavlova 
med hallon och nötter.
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Isglass är så mycket mer än Piggelin. I sommar 
svalkar vi oss med hemgjorda (vuxen)isglassar 

med smak av gurka och mint, gräddkola och 
vattenmelon. Coolt! FOTO LaUrEN BUrKE

Hetaste
isen

Vattenmelon-lime
10-12 stycken

 Den mexikanska törstsläckaren 
agua fresca, en blandning av 
frukt, vatten och socker har gett 
inspiration till dessa tvåfärgade 
isglassar. Det nedersta lagret är 
gjort av det ljusa fruktköttet, precis 
innanför skalet på melonen.

K liten vattenmelon (ca 1 kg)
4 tsk plus 3 msk strösocker
2 tsk plus 2 msk nypressad limesaft
En nypa salt

 Gröp ur det rosa fruktköttet ur 
melonen och ta bort eventuella kärnor. 
Spara skalet. Hacka fruktköttet, det 
ska bli cirka 750 gram. Ställ åt sidan. 

 Skala med en potatisskalare av 
det mörkgröna skalet och hacka sedan 
det ljusgröna, lite hårdare fruktköttet 
som sitter precis innanför skalet. 
Det ska bli ca 250 gram. Lägg det 
ljusgröna fruktköttet i en mixer eller 
matberedare. Tillsätt 4 tsk socker och 
2 tsk limesaft och C/d dl vatten. Kör 
tills blandningen är helt slät och häll 
sedan över den i en glastillbringare. 

 Lägg det rosa melonköttet, resten 
av sockret och limesaften samt salt i 
mixern eller matberedaren och kör tills 
blandningen är slät. Fyll glassformarna 
till tre fjärdedelar med den rosa 
melonblandningen.  Låt dem stå i 
frysen tills de är halvfrysta, ca 1 timme. 
Toppa med den gröna blandningen 
och fyll formarna nästan ända upp. 
Sätt samtidigt i pinnar, om så önskas. 
Täck över och låt stå i frysen tills de är 
klara, i minst 3 timmar till.

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

levererat direkt hem till dörren.{ }

Tvåfärgad sommarsvalka.
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Gurka-lime-mint
8-10 glassar

 Den svalkande och uppiggande kombinationen av 
gurka, lime och mint kommer att överraska och glädja 
alla isglassälskare. De här glassarna är dessutom 
eleganta nog för att imponera på gästerna och alldeles 
för goda att motstå.

125 g strösocker (knappt 1 K dl)
1 gurka, skuren i tunna skivor
1 N dl nypressad limesaft
7 g färska myntablad
1 tsk finrivet limeskal

 Lägg socker, hälften av gurkskivorna (ca 20), limejuicen 
och myntabladen i en kastrull. Tillsätt 4 N dl vatten. Låt 
koka upp på medelstark värme och rör om då och då tills 
sockret har lösts upp. Ta bort från värmen och låt svalna till 
rumstemperatur.  Sila ner gurkblandningen i ett litermått 
med pip. Tillsätt rivet limeskal och rör om ordentligt. 
Häll gurkblandningen i glassformarna. Fördela resten av 
gurkskivorna i formarna och använd en pinne för att trycka 
ner dem mot botten. Täck över och låt stå i frysen i minst 
4 timmar.  Om du använder pinnar: stick ner dem i 
formarna när glassarna är halvfrysta, efter ungefär 1 timme, 
och fortsätt sedan att frysa dem tills de är klara, i minst 3 
timmar till.

FörvaNDLING: Gör om till en frusen cocktail genom 
att tillsätta 4 msk vodka eller gin till den silade 
gurkblandningen. Frystid: 5 timmar.

Gräddkola mandel
10-12 glassar

185 g strösocker (2 dl)
2 msk osaltat smör
3 C/d dl standardmjölk
3 C/d dl vispgrädde
5 stora äggulor
Några droppar bittermandelarom
En nypa salt
K tsk vaniljsocker

 Smält sockret under konstant omrörning i en 
tjockbottnad kastrull på medelstark värme, ca 5 min. Låt 
sockret koka under fortsatt ständig omrörning tills det 
blir bärnstensfärgat, ca 3 min. Fortsätt att röra och tillsätt 
försiktigt smör, mjölk och grädde. Sänk värmen en aning 
och låt blandningen sjuda under omrörning i ca 5 min. Ta 
bort från värmen.  Vispa äggulor, bittermandelarom och 
salt i en värmetålig skål tills volymen har fördubblats, ca 
2 min. Häll långsamt i hälften av den varma blandningen 
i skålen och vispa tills det är jämnt och slätt.  Häll 
skålens innehåll i kastrullen och sätt på medelhög värme. 
Koka under omrörning med en träsked tills blandningen 
har tjocknat tillräckligt mycket för att täcka baksidan på 
träskeden, ca 1–2 min. Låt inte glassmassan börja koka! 

 Låt svalna helt över isbad så här: fyll en stor skål till 
hälften med is och vatten. Ställ ner kastrullen i isbadet 
och låt massan svalna under omrörning. Blanda ner 
vaniljsockret.  Fördela glassmassan i formarna. Täck 
över och låt stå i frysen i minst 4 timmar.  Om du 
använder pinnar: stick ner dem i formarna när glassarna 
är halvfrysta, efter ungefär 1 timme, och fortsätt sedan att 
frysa dem tills de är klara, i minst 3 timmar till.

ExTra aLLT! Doppa först de färdiga glassarna i smält 
choklad och sedan i hackade nötter. Lägg på en plåt med 
bakplåtspapper och frys dem en stund till.

Samtliga recept är hämtade från 
Shelly Kaldunskis bok “Gör din 

egen goda isglass” (Bonnier).

Doppa i choklad och 
nötter för extra lyx.

Vackra att titta på, 
ännu godare att äta.

Alkoholkonsumtion under 
graviditeten kan skada barnet.
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Fyllig Shiraz!

Brown Brothers Shiraz 
Art: 6383   Pris: 109 kr   
Stl: 75 cl      Alk: 14,5%

Brown Brothers Shiraz är en riktig klassiker och sedan många år ett av 
Systembolagets bäst säljande Shiraz viner. Välbalanserat och druvtypiskt 

med tydliga inslag av mogna björnbär, färska örter, sötlakrits och mörk choklad. 
Perfekt till en god köttbit med smakrika tillbehör!

A PERFECT GUIDEannons annons
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Katrin Zytomierska
 Bloggare och författare  

till boken ”ät dig smal”. 

Grädde och bacon i mängder, 
men aldrig frukt eller en bit 
bröd. vad talar för att det 

skulle vara hälsosamt att äta så?
– Jag har jojo-bantat sedan jag var 
femton och aldrig provat någon diet  
som jag känner att jag mår så bra av.  
Ge det två veckor och ät ingen frukt 
och inga kolhydrater och fokusera 
i stället på att äta fett. Jag är helt 
övertygad om att det är få som inte 
skulle känna att de mår bättre.
Kritiker av LCHF-dieten hävdar 
att den kan leda till hjärt- och 
kärlsjukdomar. vad säger du om det?
– Det finns undersökningar som 
visar att man inte får hjärt- och 
kärlsjukdomar av fett. De som påstår 
det är mutade av kolhydratindustrin, 
de får betalt för att prata gott om 
kolhydrater. 
Men är det inte farligt att rekom-
mendera en mathållning som är 
så ny att det saknas studier av de 
långsiktiga effekterna?
– Det finns inga långsiktiga studier 
kring någon diet. Det finns lika 
många studier om LCHF-kost som 
andra dieter. Jag förstår inte de som 
menar att det bara är bra på kort sikt. 
Efter ett och ett halvt år med LCHF 
har mina värden aldrig varit bättre, 
jag ser ingen anledning till att det 
skulle ändras om tio år.

Hur tänker du kring riskerna 
att inte få i sig tillräckligt med 
näringsämnen? 
– Alla näringsämnen finns i fett och 
nyttiga grönsaker. Man behöver 
inte kolhydraterna. Kolhydrater 
och socker är samma sak och socker 
är inte bra för någon. Äter jag fyra 
mackor känner jag mig lika onyttig 
som när jag äter en påse chips. Jag 
är inte en människa som frivilligt 
experimenterar med hälsa. Jag har 
läst och pratat med läkare och är 
övertygad om att det är hälsosamt.
Det klassiska rådet för att gå ner i 
vikt är att äta mindre och röra sig 
mer. varför är LCHF bättre än det? 
– Det är ingen som vill dra ner på 
mängden mat! Då blir ju livet tråkigt. 
Det är det som är det fina med LCHF, 
man äter alltid god mat och blir 
mätt. Det finns ingenting som säger 
att du måste börja träna. Är man 
väldigt överviktig räcker det med 
att ändra sin kost. Men det är ingen 
mirakelkur, det är en diet.

FaKTa: LCHF 
lChf, low carb high fat, går ut 
på att äta så lite kolhydrater som 
möjligt. de ersätts med fett, gärna 
mättat. kött, fisk, grädde och smör 
rekommenderas, men inget intag av 
till exempel frukt, bröd och pasta. 
idén är att begränsningen av kolhy-
drater får kroppen att använda fett 
som främsta energikälla i stället 
för kolhydrater. i kombination med 
mättnadskänslan sägs det leda till 
viktminskning.

FörESPrÅKar LCHF,  

LoW CarB HIGH FaT

De kolhydratfattiga dieterna ploppar upp som svampar. Alla med 
löftet att du ska bli smal, frisk och pigg. Men är det verkligen bra att 

frossa i fett och proteiner? MatHem grillar dietförespråkarna Ola 
Lauritzon, Fredrik Paulún och Katrin Zytomierska. TExT LINa MaLErS

ietdilemmat 
– Vi grillar förespråkarna 

FÖRE

S K I N  A C T I V E
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Fredrik Paulún
 Näringsfysiolog och författare.

Den diet du förespråkar innehåller 
få kolhydrater. varför skulle det vara 
bättre än att utesluta dem helt eller 
äta ”som vanligt”?
– Hjärnan använder framför allt 
glukos som bränsle. Om du tar bort 
kolhydraterna vill kroppen spara 
glukos till hjärnan och tar därför 
inte upp det till muskler, lever och 
njurar. Det är en sjuklig förändring 
som på sikt kan leda till diabetes. 
Att omvandla protein till glukos är 
slitsamt för kroppen, det är bättre 
att använda protein som byggstenar 
än som bränsle. Tar du bort alla 
kolhydrater blir hjärnan slö och du 
tappar träningsorken.
Kan det inte vara bra att äta snabba 
kolhydrater ibland för att höja 
blodsockret?
 – Det är inte nödvändigt. Är man 
Vasaloppsåkare kan det vara bra att 
trycka i sig lite snabbmakaroner 

dagarna före loppet. Men det är ing-
enting som är bra för gemene man.
vad talar för att den diet du 
förespråkar fungerar bättre än  
andra dieter?
– Med LCHQ kan jag äta mig mätt 
och få i mig alla näringsämnen 
samtidigt som insulinnivåerna hålls 
nere. Det har visat sig att försöksdjur 
som har lägre insulinnivåer lever 
längre än de som har högre. Men om 
du tar bort kolhydraterna helt blir ef-
fekten motsatt, då åldras du troligen 
snabbare. Men det är individuellt, 
man får prova sig fram. 
I nästan alla dieter ingår att sluta äta 
sötsaker och börja motionera. räcker 
inte det?
– Att sluta äta sötsaker är svårt. Det 
är kombinationen av motion och 
sund kosthållning som möjliggör att 
ta bort sötsuget.
att äta mindre kolhydrater och mer 
protein riskerar att påverka klimatet 
negativt med högre utsläpp av växt-
husgaser. Hur tänker du  
kring det?

– Det är givetvis ett dilemma.  
Men det finns proteinrika produkter 
som ger ett mycket begränsat 
utsläpp, till exempel nötter, frön,  
ägg och kyckling.

FaKTa: LCHQ
lChQ, low carb high quality, 
är en diet som ligger 
mellan Gi och lChf. 
intaget av kolhydrater 
ska kraftigt begränsas, 
men lite långsamma 
kolhydrater som 
bulgur, quinoa och 
rotfrukter går bra att 
äta. Argumentet bakom 
dieten är att kroppen 
behöver fett, protein och 
kolhydrater, men mår bra 
av att starkt minska 
kolhydratintaget.

Ola Lauritzon 
 GI-expert och grundare av 

hälsosajten GI viktkoll och 
matföretaget GI-boxen.

Livsmedelsverket skriver att 
forskningen om GI:s betydelse 
för viktminskning är motstridig. 

vad säger du om det?
– Det finns en viss oenighet om 
vad som är effektivt vad gäller 
viktminskning, men ingen om 
att GI-mat är nyttig kost. 
Livsmedelsverket håller 
successivt på att justera 
sina kostråd, de speglar en 
livsstil som få följer i dag. 
Med den aktivitetsnivå 
som finns i dag mår många 
bra av att dra ned på 
kolhydraterna och sträva 
efter att hålla en jämn 
blodsockerkurva. 
Kan det inte ibland vara bra att  
äta snabba kolhydrater för att  
höja blodsockret?
– Det kan vara 
bra om du 

har motionerat hårt och behöver 
snabb återhämtning, om du har en 
aktiv livsstil eller om du är ett barn.
varför är den diet du förespråkar 
bättre än att leva efter klassikern ”ät 

mindre och rör dig mer”?
– Jag tillhör dem som vuxit upp  
med idén om att man inte ska 
äta mer än vad man gör av med. 

Det stämmer som ett teoretiskt 
resonemang, men i praktiken är  
det en ohjälpsam förenkling. 
varför? 

– Har du en skål med sega råttor 
och en med laxtärningar som 

innehåller lika många kalorier spelar 
det enligt den idén ingen roll vilken 

du äter. Men fysiologiskt är det 
stor skillnad. Både blod-

sockret och hormon-
balansen blir 

betydligt bättre med laxen än med 
godiset. 
att äta mindre kolhydrater och  
mer protein riskerar att påverka 
klimatet negativt med högre utsläpp 
av växthusgaser. är det ett pris man 
får betala?
– Den största boven är ofta nötkött, 
eller mat som fraktas över hela 
världen. Fläskkött, kyckling och 
fisk har normalt avsevärt mindre 
påverkan på CO2-utsläpp. Sträva 
efter närodlat! Dessutom finns 
det många bra vegetabiliska 
alternativ som är både hälso- och 
klimatsmarta, till exempel bönor, 
linser, fullkornsråg och havre.

FaKTa: GI
Gi, glykemiskt index, lägger fokus 
på att minska mängden kolhydrater 
och helt undvika snabba kolhy-
drater som finns i bland annat i 
vitt bröd och ris. i stället äter du 
till exempel fullkorn, quinoa och 
bulgur. Genom att äta mat med lågt 
Gi-värde hålls blodsockerkurvan 
stabil och kraftiga blodsockerfall 
som gör att man snabbt blir hung-

FörESPrÅKar GI ”Kolhydrater och socker är 
samma sak och socker är 
inte bra för någon.
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Mias recept finns på MatHem.se. Med ett klick 
får du alla ingredienserna i din varukorg och 

levererat direkt hem till dörren.{ }

Kokosplättar med 
hallongrädde
6 portioner

 Det går att göra plättar som passar 
LCHF-anhängare. I det här receptet 
har jag använt kokosmjöl. Du kan 
också testa med mandelmjöl.

5 ägg
4 dl grädde
½ fiberhusk
1 dl kokosmjöl
1 krm salt
3 dl mjölk
1 dl vatten
2 msk kokosflingor
Smör till stekning

Till servering
2 dl vispgrädde 
2 msk Sukrin
2 dl hallon

 Vispa ihop ägg och grädde.  
Vispa ner fiberhusk, kokosmjöl, salt, 
mjölk, vatten och kokosflingor. Låt 
smeten svälla 5 min.  Stek små 
plättar i smör på medelvärme. De 
bränns lätt och är lite smetiga så du 
får vänta ett tag innan du vänder. 

 Vispa grädde sötad med sukrin. 
Blanda ner hallonen i slutet. Plättarna 
är också goda med jordbuggar  
mosade med lite sukrin.

Fårostgratinerad 
fläskfilé
4 portioner

 Fläskfilé är lätt att tillaga och 
variera med olika smaksättningar. 
Den här gratinerade filén passar 
perfekt att laga i långpannan om 
man ska ha stor fest.

500 g fläskfilé
Salt och peppar
Smör

oströra
100 g fetaost
1 dl crème fraîche
1 vitlöksklyfta, pressad
1 krm svartpeppar

Tillbehör
Haricot vertes
Sallad med vinägrettdressing

 Sätt ugnen på 200°C. Putsa filén 
från senor och fett. Skär filén i 2-3 cm 
stora bitar och krydda med salt och 
peppar. Bryn köttet runt om i smör 
i en stekpanna. Lägg över det på ett 
ugnssäkert fat.  Mosa osten och 
blanda med crème fraîche, vitlök 
och peppar. Häll såsen över köttet. 

 Gratinera i mitten av ugnen i 5-10 
min eller tills köttet är genomstekt. 
Servera med lättkokt haricot vertes 
och en sallad.

Tänk på vikten, men glöm inte bort att njuta. Det tycker 
dietisten och Tastelines matredaktör Mia Troberg-Elonq. Vi 
bad henne laga tre välsmakande GI- och LCHF-recept som 

Kalas utan
kolhydrater
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Gör plättarna med kokos- 
eller mandelmjöl.

Fläskfilé, finfin festmat.

Pizza med salami och rostade pinjenötter
2 portioner

 Den här pizzabotten är 
lite mjuk eftersom den inte 
innehåller mjöl, men för dig 
som följer GI- eller LCHF-
dieten och inte äter vanlig 
pizza är det ett riktigt gott 
alternativ. receptet räcker 
till två mindre pizzor.

 Sätt ugnen på 200°C. Vispa ägg med salt. Vispa 
i olja och vatten. Blanda ner fiberhusk, bakulver och 
oregano. Låt svälla 10 min. Bred ut smeten tunt 
på bakplåtpapper på en ugnsplåt. Grädda i ca 10 
min utan fyllning.  Ta ut och höj temperaturen 
till 225°C. Bred ut tomatsåsen. Lägg på salami, 
halverade tomater, riven ost och pinjenötter. Krydda 
med oregano. Grädda ca 5-10 min tills osten smält 
och fått lite färg. Servera med färsk basilika.

Pizzadeg
4 ägg
1 tsk salt
2 msk olivolja
2 dl vatten
6 msk fiberhusk
½ tsk bakpulver
½ tsk oregano

Topping
1 ½ dl tomatsås
8 skivor salami 
10 cocktail tomater
1 dl riven ost
2 ½ msk rostade 
pinjenötter
Oregano
Färsk basilika

MIaS vardaGStIPS
”det här är festrecept. LCHF med en mindre 

mängd kolhydrater kan fungera som en 
kickstart för den som behöver gå ner i vikt. 

till vardags kan du välja fettkällor som 
avokado, lax, nötter och olivolja.”

Servera gärna en 
vitkålssallad till pizzan.
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Hej Anders, vad händer 
just nu?
– Varje morgon gör 
jag Mix Megapols 
morgonshow 

tillsammans med Gry Forsell 
och vänner. Dessutom satsar jag 
allt för att vinna ”Let’s Dance”. 
I övrigt ansvarar jag som vanligt 
för restaurangerna Riche och 
Teatergrillen i Stockholm. 
Ärligt, hur ofta äter du middag 
hemma en vanlig vecka?
– Inget jag kan skryta om direkt. Det 
blir sällan mer än två lagade mål mat 
hemma under en vecka. 
Vad hittar man alltid i ditt kylskåp?
– Starka såser. Jag älskar såser med 
drag i och olika kryddor med sting. Ju 
underligare desto bättre! Dessutom 
hittar man nog en flaska vitt vin och 
en gammal gurka längst in.
När du ändå står i köket, vilken är din 
bästa rätt som står på bordet inom tio 
minuter?
– Fläskkotletter, gärna två-tre, med 
en riktigt god och matig sallad till 
är oslagbart. Till det gör jag en bra 
vinegrette med mycket dijonsenap 
och vinäger, det ska som sagt vara 
sting i den!
Har du någon paradrätt som familj och 
vänner alltid kräver att du ska laga?
– Jag älskar att grilla och grillar 
precis allt: kött, fisk, majskolvar, 
grönsaker… Annars langar jag in 

en piggvar i ugnen, det går inte att 
misslyckas med. Jag serverar det 
med beurre blanc med citrussmak 
och schalottenlök, en iskall flaska 
Sancerre eller en god champagne.
Beskriv en perfekt romantisk middag!
– Det viktigaste är att vara 
nyduschad, lukta gott och vara påläst 
och aktiv i samtalet. Tända ljus och 
nedtonat fungerar alltid. Maten är 
däremot sekundär. Ska du bjuda ut 
någon, ta din dejt till Bistro Ruby 
i Gamla Stan. Får man inte till det 
efteråt är det hög tid att tänka till. 
Vad bjuder du på när du kör 
killmiddag?
– Toast Skagen med öl och snaps till 
förrätt. Därefter en kryddig och stark 
bolognese. Vi dricker lite för mycket 
rött vin till.
Vilken är din favoritrestaurang 
Stockholm, förutom dina egna förstås?
– Jag tycker att PA&Co är fantastiskt. 
Nu på våren gör det mig ingenting att 
spendera en hel eftermiddag med en 
bra lunch på Sturehofs uteservering. 
Jag tycker också om att ta båten till 
J i Nacka, och bokar gärna bord nio 
eller elva på Waxholms Hotell.
Och den bästa restaurangen i världen?
– För fem år sedan tog Sturehofs 
grundare PG Nilsson med mig till 
La Coupole i Paris. Då förstod jag 
för första gången vad en riktigt bra 
restaurang är! Vi åt ostron och till 
varmrätt steak frites. Men det var 

inte maten, utan själva restaurangen 
som fokus låg på – bra tempo, ma-
giska gäster och oslagbar atmosfär. 
Enligt ryktet är du själv grym på att 
höja stämningen, framförallt när det 
kommer till musik. Ge oss dina tre 
bästa partylåtar.
– Förutom att se till att mina  
gäster har fulla drink- och vinglas 
brukar jag alltid värma upp dem  
med Totos ”Rosanna” som övergår  
i Mauro Scoccos ”Sarah”. När stället 
kokar drar jag på Lionel Richies  
”All Night Long”.
Vem är din drömgäst på Teatergrillen 
och Riche?
– Zlatan har redan varit där, men  
han får gärna, mycket gärna, komma 
igen. Madonna får också komma 
tillbaka, jag missade henne sist. 
Det var häftigt när Paul McCartney 
bokade bord för ett tag sedan. 
Jag kan önska mig hur många 
drömgäster som helst, jag skulle  
inte tacka nej om Pelé ringde och 
frågade om det fanns bord.
Vilken stad reser du helst till i vår?
– Gärna till Rom! Det är härligt 
klimat, underbara hotell och bra 
restauranger. Jag kanske ska 
överraska min sambo Therese  
med en resa, det hade hon tyckt  
om. Hon älskar att vara kulturell  
och att bara vara. Vet du, jag tar  
och bokar resan nu!

Källarmästaren, radioprofilen och ”Let’s 
Dance”-deltagaren Anders Timell om 
grillkvällar och hur han möter våren i 
Stockholms krogliv. TExT LovISa DE GEEr

Anders
Timell
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Bolognese.

Fransk favorit.

Restaurang J.

Toast Skagen.
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Alkoholkonsumtion under 
graviditeten kan skada barnet.

www.chakanawines.se


	_GoBack

