
Monikas  
vardagsfest
Från succéboken Rosendals 
Trädgårdscafé till vardagsmat

En tidning från

Sveriges 
bästa 

matbutik

MatHem har lägre priser än någonsin
Ladda ner appen MatHem – börja handla nu!

Pernillas 
sötsaksvärld
Gör baksuccé med 
Pernilla Wahlgrens 
personliga recept

Köp Monikas 

matkasse på 

MatHem.se 399:- 

första kassen

Just nu erbjuder 
MatHem fria 

leveranser ons–fre i 
3 månader för 1:-



Det blev succé direkt när 
MatHem öppnade Sveriges 
första virtuella matbutik 
i tunnelbanestationen 
Östermalm i Stockholm. 

Under ett par veckor var det många som 
provade att handla och insåg hur lätt det 
var: Med MatHems app i mobilen scannar 
man de varor som önskas. Om man vill 
kan man även fortsätta veckohandlingen 
sittandes på tunnelbanan. Varorna 
levereras sedan hem i MatHems kylbilar. 
Inget mer köande i butiker med andra ord. 
MatHem-kunden sparar värdefull tid och 
slipper bära på tunga kassar.

Med MatHems app kan man även scanna 
av varor hemma allt eftersom de tar slut i 
kylen eller skafferiet, under förutsättning 
att den finns bland de tiotusen varor 

Ett nytt sätt att handla

Välkommen till den 
virtuella matbutiken
Succén från London och Sydkorea har kommit 

till Sverige. Under ett par veckor kunde 

stockholmarna handla i MatHems virtuella 

matbutik i Östermalmstorgs tunnelbanestation.

Inget mer köande. 
MatHem-kunden 
sparar tid och energi.

Handla på

34.50 kr
Pesto Genovese
Zeta
190g Brk

7 350002 404782

24.50 kr
Thai Red Curry 10%
Kelda
4dl

5 760466 963480

26.50 kr
Lingongrova Favorit
Pågen
420g Frp

7 311070 330519

19.00 kr
Bifido Apelsin Mild
God Morgon
1l

7 310865 080790

28.00 kr
Special K Classic
Kellogg’s
500g

5 738001 272014

18.50 kr
Vit Choklad
Marabou
185g

7 622300 725457

29.50 kr
Deli Falukorv
Scan
550g Frp

7 300201 3210077 310865 001825

8.50 kr
Mellanmjölk 1.5%
Arla
1l

49.50 kr
Dough-Ble Whammy
Ben & Jerry’s Glass
0,5l Bäg

8 712566 9347825 000112 579772

32.00 kr 
+ pant

Coca-Cola
6p 33cl
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ARLANDASTAD  Märsta Möbler
BOLLEBYGD Eliassons Möbler 
DJURSHOLM Englesson & Company
FAGERSTA Ludvig Petterssons Möbelaffär
GÄVLE Tvåplan Möbler & Inredning 
HALMSTAD Beta miljö

EnglEsson sÄngAR FInns I dIn butIk:

sov gott i Englesson Beds
Tillsammans med ledande sängspecialister har vi utvecklat sängar
som bygger på den senaste teknologin.

Vi har en passion för klassisk hantverksskicklighet och har tillverkat
kvalitetsmöbler i nära 50 år. Våra sängar, som byggs för hand i egna
fabriker, håller mycket hög kvalitet. Vi använder bara de bästa
materialen såsom svensk furu och fjädersystem, naturlatex, extra
mjukt tyg m m. 

Design Your Bed™ ger dig den unika möjlighet att själv välja tyg till  
din säng och gavel. 

Välkommen in till någon av våra återförsäljare och prova en av 
världens skönaste sängar och läs mer på www.englesson.se

Design Your Bed™
Exclusive
Säng med två samverkande 
fjädersystem för bästa komfort.  

Continental
Vår exklusivaste  
säng med extra  
högt fjädringsdjup  
skapar en underbar  
känsla av komfort. 

Superior
En teknisk innovation.  
Trippelfjädrande säng  
med mycket hög komfort.  

UPPSALA Godnatt
VISBY EM Visby Möbler
VOLLSJÖ Thuleslund möbler & interiör
VÄRMDÖ EM
VÄSTERÅS Riise Möbler
VÄSTRA FRÖLUNDA Mio

Troligen en av

Världens skönaste sängar
Troligen en av

Världens skönaste sängar

HUDIKSVALL Mariannes Gardinservice 
KARLSTAD Mio Sonnelids Möbler  
KRISTIANSTAD Percys på Storgatan
KUNGSHAMN Wedels Möbler 
KVICKSUND Tumbo Möbler  
LAMMHULT Svenssons i Lammhult

LINKÖPING E-Teak
LULEÅ Wika Möbler (Gammelstad)
LYSEKIL Mix Interiör
MALMÖ Svenssons i Lammhult
MÖLNDAL Meijers Möbler 
MÖLNDAL Store

NORRKÖPING In Wise Rooms
NYKVARN Möbelkvalitén på Nygård 
STENUNGSUND Hermida
STOCKHOLM Länna Möbler 
STOCKHOLM Stalands: Söder,  
Rotebro, Kungens Kurva

STOCKHOLM Svenssons i Lammhult
STOCKHOLM Sänghuset Elgen
SUNDSVALL Rummet
SÄTER Lidéns Möbler
UMEÅ EM 
UPPSALA EM Furniture & Beds

sweden
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 Citera oss gärna, bara källan anges.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Om du bor i 
Stockholm och 
passerade 
Östermalmstorgs 
tunnelbanestation 
tidigare i höstas 

såg du kanske vår virtuella matbutik 
i gången till Stureplan. Konceptet, 
som tidigare gjort succé i London och 
Sydkorea, lanserade vi i Sverige av två 
anledningar:

1. Vi vill att fler ska upptäcka hur 
lätt det är att handla på MatHem. Om 
du har en smartphone så har du även 
MatHem i fickan. Allt du behöver göra 
är att ladda ner vår app. Därefter scannar du streckkoden på de varor du vill 
handla. Varorna hamnar då i din virtuella matkorg och levereras hem till din 
dörr i våra kylbilar på en tid som du bestämmer. Det enda du behöver göra 
efter en lång dag på jobbet är att åka hem. Lite skönare än att köa i matbutiken 
och kånka hem tunga kassar, eller hur?

2. Vi vill också att fler ska upptäcka att våra priser är riktigt attraktiva –  
i synnerhet sedan vi sänkte dem med 15 procent. Visst, du kan säkert hitta 
enstaka varor med lägre pris någon annanstans. Men om du räknar med  
tiden du sparar genom att handla på MatHem vågar vi faktiskt påstå att vi  
är billigast.

Det är med andra ord dags att slå hål på myten om att det är dyrt att handla 
mat på nätet. Just nu erbjuder vi dessutom ett leveranskort som för endast 
en krona ger dig fria hemleveranser under tre månader (gäller ons-fre).

Så hur berättar vi för fler att vi har de lägsta matpriserna? Gå in på vår 
Facebooksida och kom med förslag. Det bästa förslaget belönar vi med tusen 
kronor att handla för. 

Tiden och pengarna du sparar genom att handla på MatHem kan du i 
stället spendera på betydligt trevligare saker, som att umgås med familjen 
nu när dagarna blir kortare. För att hjälpa vardagslyxen på traven berättar 
Monika Ahlberg i det här numret av MatHem om hur allt blir festligare 
med smör och grädde. Pernilla Wahlgren väcker baklusten med sina 
smarriga recept och i vår stora höstspecial får du alla tips du behöver för 
middagsbjudningar som lyser upp mörkret. Nu tänder vi ljusen, bjuder in 
vänner och familj och njuter av årets mysigaste årstid. 

Trevlig läsning!

Tomas & Karolin Kull

Med 
matbutiken  
i fickan

Fyll på med ett speciellt möte 
mellan snabbkaffe och hela bönor. 
Millicano från Gevalia är en helt ny kaffeupplevelse. Njut av ett snabbkaffe förädlat med 
fint malda hela bönor – för en rik smak. Vi lät Suzanne Reuter och Nour El Refai träffas 
över en kopp. Nu kan du följa deras möte och samtidigt få veta mer om Millicano.

Upptäck Millicano och se Suzanne och Nour röra om på gevalia.se.
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Men faktum är att BIFIDO har de enda rena juicerna för magen utan tillsatt socker*. 
Det enda vi tillfört är vänliga bifi do bakterier för magkänslan som gör BIFIDO till 
något mer utöver en mild och vitaminrik juice. 

* Innehåller bara de naturliga sockerarterna från frukterna. 

God Morgon® BIFIDO.  Lita på din magkänsla.

En dryck för magen utan tillsatt 
socker borde vara en självklarhet. 

12-0748tg-GodMorgon_Bifido_210x280_Mathem.indd   1 2012-08-31   14.09



Munsbitar
10  lättlAgAd lAx 

Hälsoinspirerade bloggaren 
Sofia Karlsson delar med sig  
av sin favoritfiskrätt.

10  delikAtesser för AllA 
Handla från populära fisk-delin 
Ersson direkt på MatHem.se.

13  städer Med sMAk 
Lokala stjärnkockar bjuder 
på godaste recepten från 
Budapest, Reykjavík och Bilbao.

Reportage
18  MAtglAdA grAnnAr 

Emma Hamberg och Anette 
Rosvall är grannarna med 
passion för matlagning och 
gott sällskap.

35  På Prov i MAtheMs kök 
Möt Mari Bergman, kocken 
som tar fram recept till 
MatHems kassar.

48 etikduellen 
Ekologiskt, närodlat eller 
vegetariskt? Vi ställer 
förespråkarna mot väggen.

50 sistA tuggAn 
Fotografen Bingo Rimér  
om vinnande spenatsås  
och barnens favoriter.

Recept
 21 Mysig MiddAg  

utAn stress 
Lös vardagspusslet med Emma 
Hambergs och Anette Rosvalls 
lättlagade recept.

26  vArdAgsMiddAg  
Med MonikA 
Snabbt, vackert och gott. 
Monika Ahlberg bjuder på  
sina vardagsfavoriter.

32  härligt heMBAkAt  
Pernilla Wahlgren delar med 
sig av sina bästa sötsaksrecept.

39  stor höstsPeCiAl 
Med kända matprofilers  
hjälp blir höstens matklassiker 
extra lyxiga.

Innehåll MATHEM — NuMMER 3, 2012
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Men faktum är att BIFIDO har de enda rena juicerna för magen utan tillsatt socker*. 
Det enda vi tillfört är vänliga bifi do bakterier för magkänslan som gör BIFIDO till 
något mer utöver en mild och vitaminrik juice. 

* Innehåller bara de naturliga sockerarterna från frukterna. 

God Morgon® BIFIDO.  Lita på din magkänsla.

En dryck för magen utan tillsatt 
socker borde vara en självklarhet. 
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 I delikatessbutiken på nätet 
är varorna alltid färska och 
säsongsbetonade och du kan 
köpa dem precis när du vill. 
Nu inför hösten bjuds det 
på massor av havets salta 
läckerheter som lax, röding 
och torsk. Skaldjursfesten blir 
komplett med hummer, ostron, 
kräftor, räkor och krabba – och 
den som önskar något mustigare 
när höstmörkret sänker sig kan välja 
entrecote eller biff från Black Angus. 
Mer info: www.mathem.se

Sajtseeing
 MatHem tipsar om 

härliga matbloggar som 
gör livet i köket både 
roligare och lättare.

ettbattredu.se
I sin träningsfokuserade mat-
blogg blandar Sofia Karlsson 
recept och kostråd för att 
hålla sig i form, samtidigt 
som det ska hinnas med fa-
milj och vardagsbestyr. Några 
pekpinnar är hon inte intres-
serad av, bloggen är tänkt 
att inspirera alla att hitta sitt 
bästa jag. Därför blir det allt 
från grönt och ekologiskt till 
hembakade sötsaker mellan 
motionstipsen.

blodsvettochsvart 
peppar.com
Till yrket är Ulrika Karlberg 
copywriter, men på fritiden 
tar kärleken till mat över. 
I bloggen lagar hon bara 
mat som hon själv tycker 
om – det kan vara grillad 
flankstek med mozzarella och 
nektarinsallad med mynta 
och citron, eller majskyckling 
med sparrisbroccoli och 
salsicciarostade potatisklyf-
tor. Allt garnerat med vackra, 
färgglada bilder. 

heavenlycupcake.se
Många bakbloggar finns det, 
men Danielle som skriver 
Heavenly Cupcake har rykte 
om sig att vara en av de mest 
trendsättande. Hon gör 
tolkningar av klassiska recept 
(chokladkaka med päron), 
hittar på unika kombinatio-
ner (brownies med svarta 
bönor) och stoppar gärna 
rabarber i alla slags sötsaker. 
Nu till hösten utlovas tips på 
afternoon tea och scones.

Laxpytt med 
chèvrecrème 
2 portioner

 från sofia karlssons 
hälsosamma matblogg har vi 
hämtat ett smaskigt laxrecept. 
sunt, men syndigt gott!

2 laxfiléer
1 sötpotatis
1 palsternacka
2 morötter
4 rödbetor
Olja
Salt och peppar 
Pinjenötter
100 g chèvre
En klick turkisk yoghurt
Honung

 Sätt ugnen på 175°C. 
 Skala och tärna rotfrukter 

och lägg i ugnsfast form. Ringla 
över lite olja samt salta och 
peppra. Blanda runt och stoppa 
in i ugnen.  Tärna lax. Lägg 
sedan den i formen tillsammans 
med rotfrukterna när de har 
varit i ugnen 10 min. Ringla 
gärna över lite olja på laxen och 
salta efter smak. Tillagas allt 
ytterligare ca 10 min beroende på 
tärningarnas storlek.  Torrosta 
pinjenötterna i stekpanna på hög 
värme tills de får lätt färg. Akta så 
att de inte bränns vid.  Blanda 
chèvrecrème genom att avlägsna 
kanterna och mixa med en klick 
yoghurt. Desto mer yoghurt, 
desto lösare crème. Smaksätt med 
honung och lite salt.  Häll 
pytten på tallrikar, toppa med 
crème och pinjenötter.

Delikatesser  
för alla smaker
Nu har bröderna Erssons populära fisk-deli 
öppnat en härlig delikatessbutik på MatHem.se. 
Och sortimentet fortsätter ständigt att utökas!

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

och levererat direkt hem till dörren.{ }

Färsk fisk på 
MatHem.se

Tomas Kull, MatHems 
vd, och Jens Ersson.

Just nu i 

Stockholm, 

onsdag–fredag.

Är du en av alla som älskar smaken i vår folkkära fi lmjölk, men önskar en krämigare konsistens som påminner om yoghurt? 
Då är det dags att byta till extra krämig fi l. Den är precis som namnet säger extra krämig, naturligt rik på protein och gjord på mjölk 
från svenska Arlagårdar. 

ExtraKramigFil_Filbyte_210x280.indd   1 2012-08-20   10:16
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Städer  
med smak

På resande fot är maten en av  
de härligaste upplevelserna. 
MatHem bad stjärnkockar i 

Budapest, Reykjavík och Bilbao att 
sätta smak på sina hemstäder.

munsbitar

Gústav Axel 
Gunnlaugsson
Sjávargrillið, Reykjavík

 ”Min största dröm har alltid 
varit en egen restaurang. Innan 
jag öppnade Sjávargrillið reste jag 
och min kollega Lárus Gunnar 
Jónasson runt Island i flera måna-
der för att hitta vårt lands riktiga 
matvanor. Det var så jag kom 
att skapa en meny som är min 
tolkning av hur Island smakar. fisk är min stora passion 
och varje dag gör jag en särskild rätt med dagens färska fångst från fiskaren Jón.”

MArulk Med jordguBBAr oCh Chili

600-800 gram marulk
150 gram semolinamjöl
Färska jordgubbar
2 chilifrukter
1 dl jordgubbsvinäger

60 gram råsocker
2 dl vatten
1 vitlöksklyfta
1 schalottenlök
2 msk färsk koriander

Potatismjöl
Salt
Peppar 
Olja

 Stek schalottenlök och vitlök 
mjuk i olja och häll på vinäger. Mosa 
hälften av jordgubbarna och tillsätt 
med socker och vatten. Låt sjuda 
i ca 10 min innan såsen tjocknar 
med hjälp av ett par nypor potatis-
mjöl. Tillsätt grovhackad koriander 

och låt såsen koka ytterligare 5 min. 

 Skär resten av jordgubbarna i 
stora klyftor och lägg i. Såsen blir extra 
god om den får stå i ca 30 min före 
servering. Hacka chili och tillsätt efter 
smak.  Skär marulken i lagom stora 
bitar, rulla i semolinamjöl och stek i 
oljan på medelvärme. Servera med 
rostade grönsaker.
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Den färska fångsten 
på Sjávargrillið 

varierar från dag 
till dag.

Reykjavík är salt som havet.

Alla recepten finns på MatHem.se. Med ett 
klick får du alla ingredienserna i din varukorg 

och levererat direkt hem till dörren. {}
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Fodor Zoltán 
Fakanál, Budapest

 ”Det var min mamma som lärde mig att laga 
mat och uppskatta det omväxlande ungerska 
köket med sitt stora smakregister. Det finns 
både enkla rätter, och mer komplicerade som 
kräver kunskap och fantasi. För mig är råvarorna 
det viktigaste, de ska vara dagsfärska direkt från 
odlaren. Hemligheten med en äkta gulash är att 
den är tjockare än de flesta varianter.”

Borjú Pörkölt (äktA gulAsh)
Ca 4 portioner

1 kg kalvkött
1 rödlök
1 vitlöksklyfta
Rött paprikapulver
Salt
Peppar
1 gul paprika
1 tomater
1 grön paprika
Matfett

 Bryn lök i en gryta. 
Tillsätt paprikapulver och 
lite vatten så att det löser 
sig. Skiva kött, gul paprika 
och tomater i bitar och lägg 
i grytan. Salta och peppra 
efter smak och koka allting 
tills köttet är mört, då är 
gulashen redo att serveras.
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Josean Martínez Alija
Restaurante Guggenheim, Bilbao

 ”Jag tycker att en maträtt bara ska innehålla det 
mest essentiella, utan en enda onödig ingrediens. 
Av hälsomässiga, kreativa och miljövänliga skäl 
låter jag grönsakerna stå i centrum i min matlag-
ning. Ta mina örtfyllda tomater till exempel, det 
är en riktig utmaning att låta något så välbekant 
vara överraskande på tungan.” 

örtfylldA toMAter Med kAPrisBuljong

Valfri mängd körsbärsto-
mater

2 liter vatten
40 gram limesaft
30 gram socker
Salt

Fyllning
1 kilo tomater
10 gram olivolja
2 gram citrongräs

2 gram gräslök
2 gram färsk mynta
2 gram färsk rosmarin
Salt
Socker

Buljong
2 kilo tomater
200 gram kapris
Salt 
Socker

 Börja med buljongen. Gör puré 
av tomaterna i en mixer. Tillsätt lite 
salt och socker. Sila vätskan tills ca 
500 gram återstår. Dela kaprisen på 
mitten, tillsätt och låt hettas upp till 62 
grader i en timme. Sila sedan vätskan 
igen så att det blir ca 200 gram över. 

 Sätt ugnen på 170°C. Arrangera 
de två kilo tomaterna på ett rimmat 
bakpapper. Krydda dem med salt, 
socker och olivolja. Rosta dem i ugnen 
30 min. Gör puré av en fjärdedel i en 
mixer tillsammans med citrongräs och 
krydda ytterligare med salt och socker 
om det behövs. Gör samma sak med 
resten men tillsammans kapris, mynta 

respektive rosmarin. Mixa därefter vat-
ten med limesaft och låt vila.  Koka 
körsbärstomater så att skalet spricker 
upp lite. Lägg dem i limevattnet och 
låt dem vila i tre timmar och skölj dem 
sedan. Under tiden gör du syrap med 
hjälp av vatten och socker. Laga sedan 
körsbärstomaterna med sirap i ugn på 
40°C och torka dem sedan genom att 
höja temperaturen till 80°C.  Innan 
det är dags att servera, fyller du körs-
bärstomaterna med de olika smakfyll-
ningarna som du har gjort – citrongräs, 
kapris, mint och rosmarin.  Smak-
sätt med buljong, lite olivolja och färsk 
basilika och servera i små skålar.

Överraskande 
smak på tomater.

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
14 www.mathem.se
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3 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?

Ulrica Herlitz 
32, Vallentuna
1 Det är så enkelt och smidigt! Det sparar tid, pengar, miljö och energi. Jag slipper stressa via affären med trötta barn efter skola och dagis och slipper fundera på vad vi ska äta varje dag. 2 Otroligt varierat, men kött, fisk, ris, pasta, potatis, grönsaker, rotfrukter och mejerier.

3 I stället för bråk och tandgnissel från barnen för att de hinner bli för hungriga äter vi en bra måltid tillsammans. Jag hinner planera roliga aktiviteter och umgås med familj och vänner.

Lexikon för smaker
Med Niki Segnits bok ”Smaklexikon” hittar du nya smakkombinationer. Eller vad sägs om kaffe och biff?

Kajsa Smedberg 
22, Göteborg
1 Därför att jag kan sitta hemma 

och handla, när jag har tid. Det 
är smidigt och det sparar energi. 
Och jag slipper att släpa matkassar 
på spårvagnen och upp till tredje 
våningen.

2 Lite allt möjligt. Ibland tar jag hjälp 
av recepten på hemsidan för att 

hitta inspiration, ibland blir det bas- 
och frysvaror som behövs hemma.

3 Eftersom jag pluggar är det alltid 
något som behöver läsas eller 

skrivas. Att kunna lägga en ledig dag 
på studierna i stället för att gå runt i 
mataffären betyder mycket för mig.

Suzanne Örnebjär 28, Solna
1 Vi sparar tid genom att vi när som helst kan göra inköpen via nätet. Eftersom vi slutat impulshandla sparar vi pengar. Allt blir mer genomtänkt. Och oj vad skönt att få levererat till dörren!

2 Vi veckohandlar via Mathem så det blir allt från blöjor till mjölk.

3 Jag umgås med min familj. Jag leker hellre med min son än springer i matvarubutiker.

 Vissa människor kan trolla 
ihop fantastiska maträtter med 
slumpmässiga ingredienser och utan 
recept. Hobbymatlagaren Niki Segnit 
var inte en av dem och insåg tids nog 
vad hon saknade: förståelse för hur man 
kombinerar smaker. När Nikki inte hittad 
en bok som förklarade smakkombi-
nationer bestämde hon sig för att skriva 
en. Resultatet blev matuppslagsverket 
”Smaklexikon” som berättar om 
kombinationer över hela världen och lär 
oss matcha kryddor och råvaror med 
hjälp av ett ”smakhjul”. 
Niki, berätta om bokens smakhjul.
– Smakhjulet består av 99 råvaror 
och kryddor uppdelat i grupper som 

jordigt, kryddigt och köttigt. Dessa 
paras sedan ihop i klassiska och 
exotiska kombinationer, som ananas 
och sardeller. Totalt har det 980 
kombinationer. Det håller hemmakocken 
sysselsatta ett tag.
Vilka har blivit dina 
favoritkombinationer?
– Nötkött marinerat i kaffe ger en härlig, 
nästan vild smak. Och så jordgubbar och 
kanel förstås. Förföriskt gott, särskilt på 
en varm macka.
Någon mindre lyckad 
smakkombination?
– En italiensk rödbetskaka med choklad 
funkade inte alls för mig, det var som en 
kaka tappad i blomrabatten.

Niki Segnits 
”Smaklexikon” (Ica 

Bokförlag) är ute nu.

LIKA GOD.
BARA LITE SNYGGARE.

Ett förstklassigt vin ska ha ett 

förstklassigt utseende. Därför har 

MONTI GARBI RIPASSO fått en 

ansiktslyftning. Innehållet är samma 

kryddiga, mustiga vin som alltid. 

För ett vin som fått så fantastiskt 

många lovord över sig, ändrar 

man inte på i första taget.

MONTI GARBI RIPASSO
ART. NR  5328   |  PRIS  99 kr   |  ALK.  14 %

www.johanlidbyvinhandel.se

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.
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Det var som en förälskelse. Emma 
Hamberg och Anette Rosvall hade bott 
grannar ett tag. Men riktigt kända för 
varandra skulle de inte bli förrän år 
2007, när deras barns skola hotades av 
nedläggning. Tillsammans med flera 

andra föräldrar inledde de en kamp mot kommunens 
beslut. Känslorna gick heta. 

– Vi var som ”Oceans Eleven”, fast mer halta och lytta, 
säger Emma och skrattar.

Hon målar upp bilden av ett brokigt gäng med olika 
krämpor och färdigheter som gemensamt fann kraft. 
De samlade sina styrkor, fördelade uppgifterna – och 
lyckades till slut vinna. 

På köpet fann de varandra. Emma och Anette 
upptäckte att de hade mycket gemensamt, bland annat 
ett brinnande intresse för matlagning. De började 
umgås intensivt, sprang mellan varandras hus, och 
ungefär här började andra idéer födas. Redan året efter 
att de träffats kom den första kokboken, ”The Ultimate 
Köksalmanacka”. Ett mastodontverk med 400 recept. 

De åkte till Enskede för att planera sitt framtida 
”kokboksimperium” på stjärnkrogen Mistral. Men 
Mistral var stängt, så de gjorde det över en kebabrulle och 
ljummen cola på gatuköket intill i stället. 

– Jag älskar verkligen kebabrulle, säger Emma.
– Ja, en riktigt maffig, med sås, fortsätter Anette.
Det är så där det låter när de sitter med varsin 

stor kaffekopp vid Anette Rosvalls matbord i villan i 

Sollentuna. Precis runt hörnet ligger Emma Hambergs 
hus. De känns som en enhet, en självklar kombination, 
där konversationen rullar kvickt från den ena till den 
andra. Meningar som fylls i, blickar som möts, skratt som 
får huvuden att tippa bakåt.

– Vi brukar vara extremt töntigt överens om allt,  
säger Anette.

Och Emma fyller i att den där blixtförälskelsen har 
gått över i en mer sansad kärlek.

– Vi har funnit ett lugn i vår relation. Vi vårdar den.
Det var Emma som ”lurade” formgivaren Anette ut i 

frilanstillvaron. Nu ägnar hon så gott som all arbetstid 
åt böcker, vare sig det gäller att formge andras eller 
göra egna. När de gör kokböcker ihop (det har blivit 
flera sedan den första) spånar de fram formen först, och 
bestämmer sedan tema för recepten. Uttrycket är viktigt. 
Deras kokböcker ska förmedla lust och lätthet. 

De fördelar maträtterna sinsemellan och jobbar var 
för sig i sitt kök, innan någon springer över till den andra 
för att prata (om allt!). 

Emma Hambergs bakgrund är inom media, bland 
annat som programledare i Sveriges Radio och under en 
period som chefredaktör på Veckorevyn. I dag skriver 
hon romaner och en ny är på gång till hösten, den första i 
en planerad serie. 

Tillsammans gör de också alla matinslag i tidningen 
amelia och i kokböckerna har båda haft sina fingrar med i 
texterna, som ett väloljat team. ”Din matkasse”, den allra 
senaste, föddes ur idén med matkassetjänster, fast förstås 

När Emma Hamberg och Anette Rosvall står i köket duggar 
skratten tätt. Men så är de också grannarna som osar av passion för 

matlagning och gott sällskap. TExT KarIN WalléN FOTO KarIN SKoog

Goda grannar
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Emma Hamberg
Ålder: 41 år.
Familj: Gift med Agi Lindroth. 
Tvillingdöttrarna Ditte och  
Nåmi, snart 14, och Saga, 9,  
och katten Bertil.
aktuell: Med kokboken  
”Din matkasse” och romanen 
”Rosengädda nästa” som 
kommer ut i september. 

Anette Rosvall
Ålder: 46 år.
Familj: Gift med Jonas  
Rosvall. Sönerna Viktor, 18  
och Åke, snart 13. 
aktuell: Med kokboken ”Din 
matkasse” och cupcakeboken 
”Det bästa från Magnolia Bakery, 
New York” som kom ut i våras.
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med deras unika twist. Här finns ingredienser, recept  
och dryckestips – anpassade efter de fyra årstiderna.

När vi träffas är de nyss hemkomna från en resa i 
England. De pratar sprudlande om upplevelserna och 
konstaterar att ”det blev lite jobb också”, eftersom de 
besökte några restauranger och lät sig inspireras. För 
visst kan den engelska maten också vara god, hävdar de 
unisont. Det gick ner några smarriga köttpajer och fish 
and chips.

– Och jag är ju en sucker för high tea, cream tea,  
allt sådant. Åh, jag älskar England, säger Anette. 

Hon är ”dessertdrottningen” i sällskapet och har 
förutom kokböckerna med Emma också nyligen gett 
ut en cupcakebok med recept från det trendsättande 
bageriet Magnolia i New York.

Trots att de är grannar händer det inte särskilt ofta att 
de har middagar ihop. 

– Vi äter på helt olika tider, säger Emma.
– Men dessert och poker kör vi tillsammans,  

avslöjar Anette.
– Ett tag hade vi faktiskt på prov att vi lagade mat åt 

varandra två dagar i veckan. Då var det bara för en av 
oss att komma och hämta och äta när man ville. Det är 
fiffigt om man har en granne som man tycker om. Under 
förutsättning att grannen lagar god mat förstås, fortsätter 
Emma, och spånar vidare på framtida projekt:

– Vi skulle kunna göra tv också. Eller mat-radio.
– Vi har snackat om att starta kafé ihop, men insåg 

snart att det inte skulle gå. Det skulle bli för mycket jobb 

som vi inte vill ha. Vi är för lustfyllda, det måste vara 
något mer anarkistiskt. Supperclub kanske? Bjuda in folk 
i våra hem, säger Anette.

– Eller kurser, tänk dig att vi har matlagningskurs i ett 
stort hus i England, spånar Emma.

Men det finns en bok de aldrig kommer att skriva: en 
om dieter. 

– Det är sådan träningshets och utseendefixering i dag 
att jag blir helt tvärtemot: jag tänker minsann inte träna. 
För mig räcker det med promenader och sunt förnuft. 
När det inte längre handlar om att vara frisk utan att 
försöka stoppa tiden, då har det gått för långt. Det är en 
kamp man aldrig kan vinna, säger Emma och luften blir 
allvarlig för en stund.

Hon vänder sig till Anette. 
– Varför skaffade vi de där träningskorten egentligen? 

Vi är så lata att vi inte ens orkar säga upp dem. Du, vi gör 
det i dag. Vi säger upp dem!

Vi hade på prov att laga mat åt 
varandra två dagar i veckan. Då 

var det bara för en av oss att komma 
och hämta och äta när man ville.

När Anette och Emma 
kläcker projektidéer 

handlar de ofta om mat. 
Genom åren har det blivit 

ett gäng kokböcker.
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Vilda biffar

Höstfest med 
Emma & Anette

Tid till umgänge och mysiga middagar 
utan stress. Med inköpslistor och recept 

löser Emma Hamberg och Anette Rosvall 
vardagspusslet i boken ”Din matkasse”. 

Till MatHems läsare delar de med sig av 
tre särskilt härliga höstmåltider.

FOTO JeNNy grIMSgÅrd

Italienska kyckling
rullar med pasta

Svartrotsgratäng

På nästa sida 
hittar du Emma 

och Anettes recept!

21



Vilda biffar
 Nu är det så ställt med jorden att 

vi inte borde äta så mycket kött. 
Särskilt inte kossor och grisar. Men 
vilda djur är det lite mer fritt fram 
med och de här biffarna görs på älg. 
Servera med potatismos och rårörda 
lingon.

3 msk ströbröd
3 msk viltfond
1 dl vispgrädde
1 msk whiskey
2 äggulor
1 gul lök, riven
Lite salt
Grovmald svartpeppar
500 g älgfärs
Smör

Sås
1 dl vatten
2 dl grädde
1–2 msk viltfond
2 msk messmör
1 msk whiskey
½ msk soja

 Börja med färsen. Ner med 
allt utom köttet i en bunke. Rör om 
ordentligt och låt det stå och svälla 
till sig ett tag innan du lägger i färsen. 
Blanda om och platta till ett gäng 
biffar.  Sätt ugnen på 100°C. Låt 
smöret fräsa i en panna och stek 
biffarna. Låt dem få en fin yta innan 
du stoppar in dem i ugnen så att 
stekpannan fixar ytan och ugnen 
gör resten.  Fortsätt med såsen. 
Häll i vatten i pannan som du stekt 
biffarna i. Koka upp och vispa runt. 
Låt det koka bra! Tillsätt resten av 
såsingredienserna, smaka av, och låt 
allt puttra sig simmigt och mumsigt. 

 Lägg till sist ner biffarna i såsen en 
liten stund, och låt allt bli ännu godare 
tillsammans.

Italienska kyckling
rullar med pasta

 det är så kul när man får rulla ihop 
saker! Paket, karameller, toarullar 
i kräppapper … eller som här: en 
massa godsaker i kyckling. Servera 
med valfri pasta.

12 tunna kycklingfiléer
12 skivor salami
12 blad färsk salvia
300 g mozzarellaost
Smör
En skvätt vatten
2 msk kycklingfond
3 dl färdig tomatsås
1 dl grädde
Salt och peppar
Tråd eller pinnar att hålla ihop allt med

 Sätt ugnen på 200°C.  Lägg 
ut kycklingfiléerna på en skärbräda 
och placera sedan salami, salvia och 
en liten bit mozzarella på varje filé. 
Rulla ihop och bind eller nyp ihop 
rullen. Stek alla rullader runtom, så 
att de får snygg yta, och lägg dem 
sedan i en ugnsfast form.  På 
med en till klick smör i pannan, och 
sedan ner med vattnet och buljongen, 
så får du med alla goda smaker 
från stekandet av kycklingen. Sedan 
häller du ner tomatsåsen, på med 
grädde och smaksätt med salt och 
peppar.  Häll såsen på rulladerna 
och låt dem stå i ugnen i ca 20 min. 

 Under tiden kokar du din pasta. 
Sedan är det bara att njuta!

Svartrotsgratäng
 Man kan bli aningen skeptisk när man står i 

grönsaksdisken och ser de svarta, jordiga, långa 
svartrötterna. Men köp dem, svartrötter är supergott! 
den här gratängen är en hyllning till den konstiga, men 
älskansvärda roten. en frisk tomatsallad till blir pricken 
över roten!

8 skalade svartrötter
4 msk smör
2 msk vetemjöl
4 dl mjölk
En skvätt grädde
1 dl parmesanost, grovt riven
Salt och nymald peppar
100 g sidfläsk i små, små kuber
1 vitlöksklyfta, finhackad

 Sätt ugnen på 200°C.  Skala svartrötterna under 
rinnande iskallt vatten, de är riktigt kladdiga. Släng dem 
sedan direkt ner i en kastrull med saltat vatten så att de inte 
mörknar. Koka dem halvmjuka. Under tiden smörjer du en 
ugnsform och ställer den åt sidan.  Gör en béchamel-
sås. Smält smör och vispa ner mjöl, dra av kastrullen från 
värmen och tillsätt lite mjölk. Vispa bort alla klumpar och 
fyll på med resten av mjölken och en skvätt grädde. Ställ till-
baka kastrullen på värmen och låt såsen småputtra, medan 
du häller ner ost och smakar av med salt och nymald svart-
peppar.  Sila bort vattnet från svartrötterna och lägg 
dem i ugnsformen. Nu får du äntligen hälla över såsen. Stek 
sedan de små fläskbitarna tillsammans med den finhackade 
vitlöken och strö dem över gratängen. Låt allt gratineras i 
200°C i ca 20 min, eller tills det har fått fin färg.

Samtliga recept är 
hämtade från Emma 
Hamberg och Anette 

Rosvalls bok ”Din 
matkasse” (Semic).
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emma & Anettes recept finns på MatHem.se. 
Med ett klick får du alla ingredienserna i din 

varukorg och levererat direkt hem till dörren.{ }
I “Din matkasse” 
finns 16 färdiga 
matkassar med 
totalt 100 recept.

UTVALT AV WERNERS GOURMETSERVICE

Werners flingsalt är ett rent och smakrikt 
salt. Genom sin unika sälta utan bitterhet 
förhöjer den smaken på din mat. Flingorna 
är spröda och smulas lätt över en färdig 
rätt. Saltet är helt naturligt och innehåller 
inga tillsatser.

Saltet är utvunnet ur tusen åriga under-
jordiska salt vattensbäddar i Australien. 
Salthalten har med hjälp av tidens och 
naturens varsamma hand sakta koncentre-
rats och är fritt från de föroreningar som 
annars är vanliga i havsvatten.

NäR dET TESTAdES AV SMARTSON TESTpILOT FICk 
SALTET bETyG 4,2 AV 5 MöjLIGA! 
NåGRA kOMMENTARER UR TESTpILOTERNAS bLOGG:

»Det är lätt att smula sönder med fingrarna. Jag tycker också att det är 
saltare än annat salt jag har provat, vilket medför att det behövs mindre. 
Definitivt ett salt jag kommer att köpa igen!«

»Mycket god smak på saltet och det smälte lätt och fint på köttet när 
jag smaksatte det. Fungerade fint i såser och sallader utan att ta över 
eller inte märkas. Denna produkt kommer finnas i köket fortsättnings-
vis!«

»Det är omtyckt av alla i familjen, från 4-åringen till 40-åringen… 
Smaken är riktigt god och den smälter lätt. Slutomdömet är godkänt 
och vi har fått en ny medlem i familjen.«

ETT SALT
UTöVER  
dET 
VANLIGA
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lammen. Skogen är full av svamp och 
det är tid för vilt. På senhösten är det 
också dags att njuta av havets guld, 
hummern.

Men under hösten är det inte bara 
maten på bordet som livar upp en 
middag. Andra detaljer, som att lägga 
lite extra krut på att duka, ger också 
mysigt mervärde.

– Alla känner omtanken som lagts 
ner vid ett vackert dukat bord, tända 
ljus och en blomma.

När man har så stor kärlek till mat 
som Monika Ahlberg är det däremot 
svårt att peka ut någon favoriträtt. 
Men sin egen basilikasås är hon 
särskilt stolt över. Med de enkla, men 
goda, ingredienserna vitlök, olivolja, 
basilika och vit balsamvinäger är 
den klar på ett kick och passar enligt 
Monika till precis allt. En perfekt 
vardagssås, helt enkelt. 

Men finns det något man absolut 
inte ska ge sig på en vardag?

– Coq au vin. Det tar en hiskelig 
tid att koka en tupp!

Precis som för de flesta 
av oss är Monika 
Ahlbergs schema 
fullspäckat och på 
hemmaplan väntar 
alltid tre hungriga 

barn på mat efter skolan. Men för en 
av Sveriges mest kända matkreatörer 
finns inga undanflykter – mat ska 
lagas från grunden.

– Jag tror att många väljer 
halvfabrikat till vardags för att de 
tror att de inte hinner något annat. 
Det är synd, för det går faktiskt 
snabbare att vända en fiskbit i mjöl 
och steka i några minuter än att 
värme en fiskpinne, säger Monika.

Sedan Monika Ahlbergs första 
kokbok ”Rosendals trädgårdskafé” 
kom för snart tjugo år sedan har hon 
hunnit ge ut närapå en bok per år. I 
den senaste, ”Monikas vardagsmat”, 
bjuds på mängder av recept och 
praktiska tips för att underlätta i 
köket och komma bort från idén 
om att matlagning under stressiga 
vardagar skulle vara krångligt och 
tidskrävande. I stället vill Monika 
inspirera till snabblagad och god mat 
som samtidigt är nyttig och vacker. 

De flesta av rätterna i boken tar inte 
ens en halvtimme att laga.

– Jag har hämtat inspiration från 
alla världsdelar. Jag tror att många 
kommer att förvånas över hur lätt 
det är att laga god mat efter jobbet. 

Genom åren har Monika själv 
mest ägnat sig åt just tidskrävande 
menyer, som till högtider och 
bufféer. Det var när hon utvecklade 
konceptet ”Monikas Matkasse” till 
MatHem, anpassat för just vardagen, 
som idén till boken kläcktes. Men 
egentligen tycker hon inte att det 
är så stor skillnad på festmat och 
vardagsmat. Och det enklaste sättet 
att göra den lite festligare är att alltid 
ha smör och grädde hemma. 

– Det höjer definitivt smaken en 
nivå. En skvätt vin slinker också ner 
ibland, liksom fond och buljong.

En annan viktig regel i köket för 
att kunna laga god vardagsmat är 
enligt Monika bra råvaror valda 
efter säsong. Hösten som nu står 
för dörren kallar hon en härlig 
kulinarisk tid.

– Den bjuder på gula, röda och 
randiga betor liksom rötter i alla 
färger. Höstlammen är de allra bästa 

du hittar Monikas 
recept på nästa sida!

För en av Sveriges 
mest kända mat-

kreatörer finns 
inga undanflykter 

– mat ska lagas 
från grunden.

Monikas 
manifest
Matlagning behöver inte vara krångligt. Med 
nytänkande recept vill matkreatören Monika  
Ahlberg inspirera till en lättare vardag. Hennes  
bästa tips: ha alltid smör och grädde hemma.

Vardagen blir en 
fest med Monikas 

enkla tips.
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Gott från
grunden

Från klassisk falukorv via populära köttbullar till nytolkningar av  
pasta. I ”Monikas vardagsmat” vill Monika Ahlberg göra vardagsmat till en 

blandning mellan Vogue och Hennes & Mauritz: rolig, vacker och snabb.
FOTO WolFgaNg KleINScHMIdt

 Dela laxen i portionsbitar. Salta och peppra bitarna. 
 Hetta upp olja i en panna och stek laxen på ganska hög 

värme, ca 3 min på varje sida. Den ska inte bli helt genomstekt. 
Häll på kokosmjölk, 1 msk limeskal och 1 msk limesaft. Smaka av 
med salt, peppar och socker. Låt sjuda sakta ca 3 min tills laxen 
är klar. Strö över dillen.  Skär bort sparrisarnas nedre del och 
koka dem i lättsaltat vatten i 3–4 min. Häll av och servera laxen 
direkt ur pannan med sparrisarna, riset och limeklyftor.

Halstrad lax med kokosmjölk, lime och dill
 det här är en asiatisk laxrätt smaksatt med vår svenska dill.

600 g skinn- och benfri 
laxfilé

Flingsalt och nymalen 
svartpeppar eller 
rosépeppar

Oliv- eller rapsolja
½ burk kokosmjölk (200 ml)
1 lime

1 tsk strösocker
3 msk finhackad dill

Till servering 
1 bunt färsk sparris (ca 

250 g)
Jasminris
Limeklyftor

Svensk dill ger 
asiatisk lax 

mersmak.

alla Monikas recept 
finns i hennes matkasse 
på MatHem.se. Så här 

god mat får du som 
prenumererar på den!
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Monikas recept finns på MatHem.se. Med ett 
klick får du alla ingredienserna i din varukorg 

och levererat direkt hem till dörren.{ }

 Sätt ugnen på 225°C. Skär 
potatisen i ganska tunna klyftor. 
Finhacka vitlöken. Lägg alltsammans 
i en ugnsfast form med olivolja och 
flingsalt och stek i ugnen 20–25 min. 
Rör om någon gång under tiden. 

 Hyvla vitkål till coleslawn tunt 
med hjälp av en osthyvel. Skala och riv 
morötter och lök. Blanda vitkål, morot 
och lök med övriga ingredienser. 
Smaka av med spiskummin, salt 
och svartpeppar. Ställ kallt fram till 
serveringen.  Finhacka lök och 

stek den mjuk i smör på inte alltför 
hög värme och utan att den tar färg. 
Blanda färs med ägg eller potatismjöl, 
salt, peppar, grädde, finhackad persilja 
och den smörstekta löken. Grovriv 
äpple och rör ner i färsen. Forma till 8 
små biffar. Stek biffarna i en stekpanna 
med smör, 4–5 min på varje sida. 

 Vänd ihop crème fraîche och 
lingon till såsen.  Servera de saftiga 
burgarna med klyftpotatis, lingonsås 
och coleslaw.

Lammfärsburgare med äpple
 Äpple gör burgaren saftig och lingon gör såsen vacker – 

det här är verkligen en rätt för ögat!

500 g lammfärs
1 liten gul lök
Smör
1 ägg eller 1 msk 

potatismjöl
Flingsalt och nymalen 

svartpeppar
1 dl matlagningsgrädde
1 dl finhackad persilja
1 stort äpple

Sås
1 dl crème fraîche
½ dl rårörda lingon

Klyftpotatis
7-8 potatisar
3 vitlöksklyftor
1/2 dl olivolja
Flingsalt

Coleslaw
1 klyfta vitkål (ca 300 g)
2 morötter
1 liten gul lök
1 dl crème fraîche
½ dl majonnäs
1 msk dijonsenap
1 msk vinäger
1 tsk spiskummin
Flingsalt och nymalen 

svartpeppar

Ljummen sallad med fläskfilé 
och lingondressing 

 Helstekt fläskfilé som jag serverar i lövtunna skivor 
med lingondressing. en rätt som är vacker och delikat och 
även passar bra på buffébordet. För den väldigt hungriga 
familjen kan den lätt kompletteras med couscous, ris, 
pasta eller potatis.

 Putsa fläskfilén fri från hinnor och senor. Hetta upp 
en stekpanna med smör. Salta och peppra fläskfilén 
runtom. Bryn den i pannan på alla sidor, 7–8 min. Låt 
eftersteka på svag värme i ytterligare 5 min. Lägg åt sidan 
att vila.  Koka sockerärterna i 1 min, häll av och spola 
i kallt vatten. Arrangera sallad, körsbärstomater i halvor, 
salladslök i sneda strimlor och sockerärter på ett vackert fat. 

 Hetta upp olivolja och balsamvinäger till dressingen, 
den får absolut inte koka! Tillsätt lingonen och smaka av 
med salt och peppar.  Skär upp fläskfilén i tunna, tunna 
skivor och lägg skivorna över salladen. Häll över den vackra 
lingondressingen och servera.

Ca 600 g fläskfilé
Smör
Flingsalt och nymalen 

svartpeppar
1 paket sockerärter (150 g)
1 påse toskansk sallad
1 ask körsbärstomater på 

kvist (300 g)
3-4 salladslökar

Lingondressing
1 ½ dl olivolja
½ dl vit balsamvinäger
1 ½ dl frysta lingon
Flingsalt och nymalen 

svartpeppar

Matig sallad för 
hela familjen.

Saftiga burgare 
att äta med både 
ögon och mun.
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Samtliga recept är 
hämtade från Monika 

Ahlbergs bok ”Monikas 
vardagsmat” (Lind & Co).

Chicken satay på mitt vis
 en högt älskad klassisk thailändsk rätt gjord på mitt 

vis. Hemligheten till framgången är nog de tunna lång-
smala bitarna kyckling på varje spett. och så den under-
bara såsen förstås! Servera med jasminris om du vill.

600 g kycklingfilé
Smör eller olja
Grillspett (ca 20 stycken)

Marinad
½ dl sweet chilisås
½ dl oliv- eller rapsolja
½ dl soja

Jordnötssås
1 bit färsk ingefära (ca 4 

cm)
3 vitlöksklyftor
½ burk kokosmjölk (200 

ml)
5 msk jordnötssmör ½-¾ dl 

sweet chilisås

 Börja med att blötlägga spetten om engångsgrillspett 
används. Det kan vara mest praktiskt här, med tanke på 
mängden spett.  Skär kycklingfiléerna i långsmala bitar. 
Vispa ihop marinaden och lägg ner kycklingen att marinera 
i minst en halvtimme. Gör sedan så många spett du kan! 

 Grilla spetten på utegrillen, i grillpannan eller i 225° 
varm ugn. De kan också stekas i en stekpanna med smör. 
Stek då hastigt på ganska hög värme i 2–3 min på varje sida. 

 Skala och riv ingefäran till såsen. Krama ur den rivna 
ingefäran och lägg saften i en skål. Skala och pressa ner 
vitlöken. Blanda med kokosmjölk, jordnötssmör och sweet 
chilisås.  Servera spetten att doppa i jordnötssåsen och 
eventuellt med jasminris.

Tom kha gai
 Hetta kräver hetta! Inspirerad av det thailändska köket är det 

här en variant på en underbar kycklingrätt som går snabbt och 
lätt att laga. den ska vara lite ”vattnig” i konsistensen. tanken är 
att riset ska serveras i soppan och suga upp den goda skyn.

600 g kycklinglårfilé
1 bit galangalrot eller 

i nödfall 1 bit färsk 
ingefära (ca 5 cm)

3 vitlöksklyftor
2 stjälkar citrongräs
2 tärningar hönsbuljong 

eller 3 msk fond
8 dl vatten
2 burkar kokosmjölk  

(á 400 g)
Olja
1 paket haricots verts 

(150 g)
2 tomater, grovhackade
1-2 msk strösocker
4 msk fisksås
Flingsalt och nymalen 

svartpeppar

Till servering & garnering 
Jasminris
1-1 ½ röda chilifrukter,  

t ex spansk peppar
2 stjälkar citrongräs

 Skär galangalrot, vitlök och 
citrongräs i bitar. Koka tillsammans 
med buljong, vatten och kokosmjölk i 
5–10 min.  Dela kycklinglårfiléerna 
i bitar. Fräs hastigt i olja, helst utan att 
de tar färg.  Sila buljongen och häll 
den över kycklinglårfiléerna i pannan. 
Tillsätt haricots verts och tomaterna 
i bitar. Smaka av med strösocker, 

fisksås, salt och peppar.  Dela och 
kärna ur chilifrukten. Strimla den fint 
och garnera soppan med hälften och 
bjud den andra hälften bredvid, för 
den som vill ha mer styrka.  Dela 
citrongräset till garneringen på 
längden och stick ner en halva i varje 
tallrik. Servera den goda heta soppan 
med nykokt jasminris. 

Hemligheten finns 
i jordnötssåsen.

Klassisk het 
thaisoppa.

alla Monikas recept 
finns i hennes matkasse 
på MatHem.se. Så här 

god mat får du som 
prenumererar på den!

What’s your 
reason to 
do Tex Mex 
tonight?

FÖR M E R I N S PI RATION GÅ I N PÅ WWW.SANTAMAR IA.S E

Världensenklastepizza?

Nu är det premiär för världens kanske enklaste pizza. Bröden 

är färdigbakade så du behöver bara lägga på dina favorit-

ingredienser och grädda snabbt i ugnen. Självklart trivs 

pizzan utmärkt med andra Tex Mex-produkter. Kanske dags 

att skapa en ny lördagsfavorit?
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www.radonett.com

50.000 brunnar i Sverige har hälsofarligt 
vatten med för hög radonhalt som måste 
åtgärdas!  

Dricker du ohälsosamt 
  radioaktivt vatten? 

RADON 

Radonett är Europas mest sålda 
och effektiva radonavskiljare med högsta 
reningsgraden av radon i samtliga tester 
utförda av bl.a SSI.

RADONETT
•	garanterad	reningsgrad		
	 av	radon	97–99,9	%

•	tar	bort	svavelväte,		
	 metangas	och	CO2

•	höjer	pH-värdet	till	ca	7,5		
	 på	naturlig	väg	utan	kemikalier

Dricker du ohälsosamt 
  radioaktivt vatten? 

Radonett
ger	dig	och	dina	barn

ett	sunt	och	friskt
vatten!

Ring:	0248-102	78	så	hjälper	vi	dig
Radonett				info@radonett.com				www.radonett.com



”Jag har alltid varit 
intresserad av 
mat och en måltid 
är inte komplett 
om man inte får 
en dessert som 

avslutning”, säger Pernilla Wahlgren 
med telefonen i ena handen och en 
nygräddad våffla i den andra. 

Det är högt tempo som alltid. 
Pernilla har nyss avslutat en 
soundcheck inför ett uppträdande 
senare på kvällen. Efter vårens 
intensiva dansveckor som deltagare 
i ”Let’s Dance” har hon återvänt 
till scenen som sångerska. En 
livsstil som Pernilla älskar, men 
som också innebär rutinmässiga 
restaurangbesök av skiftande 
kvalitet. Då är det skönt att komma 
hem till det egna köket och få makt 
över ingredienserna.

Genom åren har vi lärt känna 
Pernilla Wahlgren som sångerska, 
skådespelare, musikalartist och 
programledare i tv. Men med 
kokboken ”Pernillas jul” och tv-
programmet med samma namn 
öppnade hon dörren till en annan 
sida av sig själv: den som brinner  
för matlagning och bakning. I sin  
nya bok, ”Pernillas praliner”, delar 
hon med sig av sina bästa recept på 
goda desserter, saftiga bakverk och 
fina praliner. 

– Att baka är avkoppling för mig. 
En del av mina vänner undrar hur jag 
orkar och hinner, men det behöver 
inte vara så krångligt alla gånger.  
De recept jag använder är ganska 
enkla. Man ska inte behöva slå knut 
på sig själv.

Intresset för bakning har Pernilla 
med sig från uppväxten. I familjens 
trädgård fanns mängder av frukter 
och bär – äpplen, plommon, hallon 
och körsbär. Mamma Christina 
Schollin var fenomenal på att ta 
reda på allt. Frysen var alltid full 
med chutney, marmelad och sylt. 
Pernilla menar att hon själv inte är 
en trädgårdsmänniska, snarare en 
sådan som ”tar död på alla växter”. 
Men hon tar gladeligen emot 
fruktkassar från föräldrahemmet och 
trollar fram en knäckig äppelpaj eller 
vaniljkokta plommon av gåvorna. 

Som liten bakade hon mycket med 
sin mamma, och nu är det Pernilla 
som i sin tur bakar med sina barn. 
Minstingen Theo, 5 år, vill helst göra 
kanelbullar och de lite äldre barnen 
är alla matlagningsintresserade. 
Deras pappa Emilio Ingrosso hade 
en krog under många år vilket också 
satt sina spår. 

– De har ju hängt i restaurang-
köket så mat är en viktig del i 
deras liv. Vi har aldrig varit någon 
falukorvsfamilj, säger Pernilla.

När barnen var små blev Pernilla 
något av en efterrättsexpert.  En av 
hennes specialiteter, en choklad-
tårta, gjorde sådan succé att Emilio 
satte den på restaurangmenyn som 
”Torta di Pernilla”. Han insistera-
de på att Pernilla alltid skulle baka  
den – ingen annan kunde göra den 
lika bra. 

– I början gjorde jag en om dagen 
och sprang ner till restaurangen. 
Men det där sprack ju, säger hon  
och skrattar. 

Tårtan blev helt enkelt för populär. 
Pernilla var tvungen att lämna över 
ansvaret på de anställda kockarna. 

Men visst blir det fortfarande 
tårtbak ibland. När barnen fyller 
år fylls huset av släkt och vänner 
och då kommer långpannan till 
användning. Men när Pernilla själv 
firar födelsedag blir det däremot 
andra bullar eftersom hennes dag 
infaller på julafton. Det är helt enkelt 
så mycket annat som ska fixas att 
hon hellre, för en gångs skull, köper 
en tårta. De flesta går bra, utom en 
speciell sort.

– En gång när jag var liten fick 
jag mandeln i gröten på julafton 
och kunde önska mig vad jag ville. 
Jag valde att få en alldeles egen 
prinsesstårta. Sen dess har jag inte 
kunnat äta det igen.

För Pernilla Wahlgren är köket en plats för 
avkoppling och gemenskap. Själv blir hon 

mest inspirerad av att baka och i nya boken 
”Pernillas praliner” delar hon med sig av sina 

bästa dessert- och sötsaksrecept. 
TExT KarIN WalléN FOTO lINa erIKSSoN

Pernillas 
sötsug

du hittar  
Pernillas recept 

på nästa sida!

”De recept jag 
använder är 

ganska enkla. 
Man ska inte 

behöva slå knut 
på sig själv.”

www.radonett.com

50.000 brunnar i Sverige har hälsofarligt 
vatten med för hög radonhalt som måste 
åtgärdas!  

Dricker du ohälsosamt 
  radioaktivt vatten? 

RADON 

Radonett är Europas mest sålda 
och effektiva radonavskiljare med högsta 
reningsgraden av radon i samtliga tester 
utförda av bl.a SSI.

RADONETT
•	garanterad	reningsgrad		
	 av	radon	97–99,9	%

•	tar	bort	svavelväte,		
	 metangas	och	CO2

•	höjer	pH-värdet	till	ca	7,5		
	 på	naturlig	väg	utan	kemikalier

Dricker du ohälsosamt 
  radioaktivt vatten? 

Radonett
ger	dig	och	dina	barn

ett	sunt	och	friskt
vatten!

Ring:	0248-102	78	så	hjälper	vi	dig
Radonett				info@radonett.com				www.radonett.com
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Snabba recept till en spontanfika, läckra italienska 
desserter till söndagens släktmiddag och 

chokladskapelser till vilken stund som helst du vill unna 
dig något extra. Med sin nya bok ”Pernillas praliner” vill 

Pernilla Wahlgren väcka allas vår lust till hembakat.
FOTO lINa erIKSSoN

Hembakat är bäst
Pernillas sötsaker

Vit choklad och 
hallon sätter knorr 
på bullarna.
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Torta di Pernilla
Ca 20 st

 chokladtårtornas chokladtårta, med extra allt! Mycket 
mäktig, så servera den i smala bitar. Vill man kan man 
skippa glasyren och bara pudra kakao över, fast glasyren 
är väldigt god!

 Sätt ugnen på 175°C. Smält chokladen till tårtan i en 
rymlig skål över vattenbad. Ta från värmen och knäck i 
ett ägg i taget, rör ner dem med en sked. Blanda också 
försiktigt i mjöl, smör och socker och blanda till en slät, 
blank kräm. Smörj och mjöla en form med löstagbar kant, 
ca 24 cm i diameter. Häll i smeten och grädda i mitten av 
ugnen i 25 min. Den ska vara kladdig i mitten, men den 
stelnar när den svalnat.  Koka upp grädden till glasyren 
och ta från värmen. Bryt ner chokladen i grädden och klicka 
i smöret. Rör tills det har smält. Värm försiktigt på plattan 
om det behövs. Rör ner florsockret. Ställ glasyren en stund i 
kylen så att den får en krämig konsistens. Bred glasyren på 
tårtan när den är helt avsvalnad.

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

och levererat direkt hem till dörren.

250 g mörk choklad
5 ägg
1 msk vetemjöl
200 g smält avsvalnat smör
3 dl strösocker

Glasyr
1 dl vispgrädde
150 g mörk choklad
25 g smör
1 dl florsocker

{ }

Hallonbullar med vit choklad 
ca 40 st

 Varje gång jag kommer på ett nytt ställe 
att smyga in vit choklad blir jag supernöjd! 
tillsammans med hallonen blir det en jättegod 
fyllning i dessa bullar.

1 sats grunddeg vetebröd

Fyllning
3 dl hallonsylt
100 g hallon
200 g vit choklad

Garnering
1 ägg till pensling
75 g vit choklad
Ev. färska hallon

 Sätt ugnen på 250°C.  Gör en sats grunddeg 
och ta upp den färdigjästa degen på ett mjölat 
bakbord. Knåda igenom degen. Dela den i två bitar 
och kavla ut till rektanglar. Bred sylt på plattorna och 
strö över de färska (eller tinade) hallonen. Grovhacka 
chokladen och strö över den. Rulla ihop och skär i 2–3 
cm tjocka skivor. Sätt bullarna i pappersformar på en 
plåt.  Låt jäsa till dubbel storlek under bakduk, ca 
30 min. Pensla bullarna med uppvispat ägg. Grädda i 
mitten av ugnen i 5–10 min. Låt svalna på galler under 
bakduk.  Smält den vita chokladen till garneringen 
över vattenbad. Ringla lite choklad över bullarna. 
Dekorera gärna med några färska hallon.

Bottnar
500 g mandelmassa
2 stora ägg
Smör till pensling
50 g mandelspån

Fyllning och garnering
5 dl vispgrädde
1 msk vaniljsocker
200 g daimkulor (2 påsar)
2 skivade bananer
3 dl röda vinbär (eller  

hallon eller körsbär)

 Sätt ugnen på 175°C.  Riv mandel-
massa fint och blanda med ägg till en smet. 
Rita 3 rundlar på bakplåtspapper, ca 24 cm 
i diameter. Pensla smör i rundlarna. Fördela 
smeten jämnt mellan dem och bred ut så att 
det blir 3 jämntjocka bottnar. Strö dem med 
mandelspån och tryck till så att de fastnar i 
smeten.  Grädda bottnarna (en i taget) i 
mitten av ugnen i ca 10 min eller tills de fått fin 
färg. Låt dem svalna helt innan de lossas från 
papperet.  Vispa grädde med vaniljsocker. 
Fördela vaniljgrädden, daimkulor, bananskivor 
och bär mellan bottnarna. Toppa med mer 
grädde, kulor och bär.

Daimtårta
ca 10 bitar

 en barnsligt god tårta som går hem hos både stora och små. Så gott  
med sötseg nötbottnen, knaprig daim, len banan och syrliga bär!

samtliga recept 
är hämtade från 

Pernilla Wahlgrens 
bok ”Pernillas 

praliner” (semic).

Älskad av både 
stora och små.

Pernillas mest 
speciella tårta.
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Maris 
matkassar

Kocken och kostrådsexperten Mari Bergman är hälsan själv. 
Sin passion för vardagens enkla och nyttiga måltider präglar 
de goda matkassar som hon tar fram i MatHems provkök.

Maris recept finns på MatHem.se. Med ett 
klick får du alla ingredienser i din varukorg 

och levererat direkt hem till dörren.{ }

Mari Bergman 
brinner för 

mat. Hennes 
nyttiga recept 

hamnar i 
MatHems 

matkassar.

Med MatHems familje
matkasse får du hela veckans 
middagar direkt hem till 
ditt kök när du vill. Det är 
en vecka som jag garanterar 
kommer att fyllas av härliga, 

spännande och fräscha råvaror tillsammans med 
mina färdigskrivna receptblad. Det bästa av allt är 
att du också får massor av tips och trix som förenklar 
vardagen! Jag planerar helt enkelt åt din familj och 
näringsberäknar, det enda ni behöver göra är att laga 
och njuta av de goda måltiderna.

Mat är hela mitt liv! Men jag vet också 
hur det är att ha en stressig vardag, i 

min familj är vi väldigt aktiva – förutom 
att vara kock på MatHem är jag 

fotbollstränare och mina barn sportar 
mycket. Jag vet hur viktigt det är med 
god och näringsrik mat för att må bra. 

det ska också vara ett nöje att laga 
mat, en tid för umgänge. det är vad 

jag vill med ge MatHems kunder med 
matkassen för familjer.
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 På MatHem är vårt motto 
att vardagen ska vara enkel 

och rolig, jag vill att alla 
kunder som får våra goda 
måltider körda till dörren 

ska vara 100 procent nöjda 
efter varje leverans!

Köttfärspanna med kantareller
 ”det här receptet tycker jag passar bra på hösten. det är 

enkelt att göra också.”

 Hacka lök och vitlök. Skiva kantarellerna om de är stora. 
Fräs svamp och lök i lite smör. Tillsätt köttfärs och bryn 
ytterligare några min tills den är helt genomstekt. Krydda 
med rosmarin, timjan, chilipulver och socker.  Tillsätt 
krossade tomater, tomatpuré, fond och grädde och låt det 
puttra ihop i 5-10 min.  Rör till sist ner hackad persilja 
och smaka av med salt och svartpeppar. Skala morötterna 
och skär dem och gurkan i stavar.  Servera med pasta, 
morötter och gurka.

1 gul lök
2 vitlöksklyftor
Ca 150 g kantareller
500 g köttfärs
2 tsk torkad rosmarin
1 tsk torkad timjan
½ tsk chilipulver
1 tsk socker
1 burk krossade tomater
1 msk tomatpuré

2 msk kalvfond
½ dl grädde
1 dl vatten
½ knippe persilja
Smör
Salt och svartpeppar
Pasta
200 g morötter
½ gurka

 Efter stor efterfrågan från MatHems 
kunder gör vi korta filmklipp med 
matlagningstips. Jag lagar rätter som 
enkelt fräschar upp kunskaperna i 
klassiska recept och metoder i köket. 
Det ska vara lätt att förstå för alla! Jag, 
MatHems onlineansvariga José och 
bildproducenten Maddzan har otroligt 
kul när vi spelar in, det blir mycket 
skratt bakom kameran.

alla filmerna finns på MatHems youtube-kanal: 
www.youtube.com/matpanatet

Jag var restaurangschef på renée 
Voltaires restaurang yoga yama 
när den var som allra populärast. 
då var jag redan intresserad av 
hälsosam matlagning efter min 

utbildning vid Nordiska Närings – och 
Fytoterapiskolan, men renée var en 

väldigt stor inspirationskälla för mig. 
det präglar vad jag gör i MatHems 
provkök när jag tar fram recepten  

till matkassarna.
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 Snabb och hälsosam frukost, framtagen av renée 
Voltaire.  gott och nyttigt, en perfekt start på 
dagen.  För dig som tränar eller behöver en bra 
frukost för att klara dagen på jobbet. Matkreatören och 
kokboksförfattaren Renée Voltaire är även känd för sin serie 
av hälsosamma matprodukter som gör det roligare att laga 
god och nyttig mat. Hennes frukostkassar, som finns i tre 
olika varianter, passar perfekt för dig som behöver en bra 
och nyttig start på dagen.

En kasse för 
varje smak 

– vilken väljer du?
Mathems 

familjematkasse

499 kr
ord. pris 759 kr 

priset inklusive frakt

 Mat för alla sinnen. 
Monika Ahlbergs kasse 
sätter guldkant på 
middagen.  råvaror 
efter säsong och 
mycket ekologiskt. 

 tre middagar för 
fyra personer. Monika 
Ahlberg, en av Sveriges 
mest lästa kokboksförfattare, 
lagar mat med mycket 
ekologiska grönsaker, färska örter 
och råvaror efter säsong. Rätterna är 
enkla att laga, men inspirerande och vackra. Tre kompletta 

 Nyttig och hälsosam mat framtagen av vår kock och 
nutritionist.  gott och snabbt. Fem middagar för fyra 
personer, klart på 30 minuter.  Barnvänligt. Passar både 
små och stora. MatHems familjematkasse bjuder på 
matlagning från grunden med fräscha råvaror, gärna ekologiskt 

och utan tillsatser. Den nyttiga och  
goda maten, med menyer framtagna 

i vårt eget provkök, är utformad för 
att passa hela familjen. Alla kan 

dessutom vara med och hjälpa 

Handla på

Monika Ahlbergs 

matkasse

399 kr
ord. pris 649 kr 

priset inklusive frakt

renée voltaires frukostkasse559 krord. pris 659 kr priset inklusive frakt
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www.sundbyholms-slott.se

016 - 42 84 00

Bröllop och Weekend på Sundbyholms Slott

Vi fi nns till för Dig som 
söker den rätta miljön för 
en romantisk weekend, 
en kreativ konferens 

eller ett sagolikt bröllop.

Vi har även golfpaket,
mordweekend,

julbordsweekend 
och nyårspaket. 

Fyrstjärnigt hotell:
97 hotellrum (160 bäddar)

A la carte restaurang 

Festlokaler: 
10-280 gäster

Konferenslokaler: 
8-250 gäster

Bröllopssviten har hjärt-
format bubbelbadkar.

Vi skjuter gärna kanonsalut!

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

T ips!

Mordweekend med interaktiv 
mordpjäs till en trerätters supé!

Höstens datum: 
26/10, 27/10, 3/11, 

9/11, 10/11, 16/11, 17/11

från Västervik sedan 1898. 
www.jojjen.se

Svensk grillad älgrostbiff
Nu i din välsorterade 
butiks delikatessdisk

Grillad Älgrostbiff
Av svensk älg

Grillad i Västervik
 

Prova gärna fler av våra
delikatesser från Småland.
Fråga i din delikatessdisk.Fråga i din delikatessdisk.

I över 100 år har vi tillverkat deliketesser och 
kvalitetschark i Västervik. På Jojjen AB bevarar 
vi traditionen och hantverket som charkberedning 
varit i generationer. Kärlek till utvalt kött och kryddor, 
tillverkade i Västervik, Småland, sedan 1898. Vi sätter 
stolthet i att kunna erbjuda exklusiva delikatesser 
med småländskt handlag och noggrannhet.med småländskt handlag och noggrannhet.



Med hösten kommer längtan att förgylla vardagen. Så tänd ljusen, bjud in 
vännerna och laga en läcker middag. Från några av Sveriges mest kända 

matprofiler bjuder MatHem på ett urval lyxiga tolkningar av älskade klassiker. 

HÖSTLYX

Den bästa 
årstiden är här!
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Bröllop och Weekend på Sundbyholms Slott

Vi fi nns till för Dig som 
söker den rätta miljön för 
en romantisk weekend, 
en kreativ konferens 

eller ett sagolikt bröllop.

Vi har även golfpaket,
mordweekend,

julbordsweekend 
och nyårspaket. 

Fyrstjärnigt hotell:
97 hotellrum (160 bäddar)

A la carte restaurang 

Festlokaler: 
10-280 gäster

Konferenslokaler: 
8-250 gäster

Bröllopssviten har hjärt-
format bubbelbadkar.

Vi skjuter gärna kanonsalut!

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

T ips!

Mordweekend med interaktiv 
mordpjäs till en trerätters supé!

Höstens datum: 
26/10, 27/10, 3/11, 

9/11, 10/11, 16/11, 17/11

från Västervik sedan 1898. 
www.jojjen.se

Svensk grillad älgrostbiff
Nu i din välsorterade 
butiks delikatessdisk

Grillad Älgrostbiff
Av svensk älg

Grillad i Västervik
 

Prova gärna fler av våra
delikatesser från Småland.
Fråga i din delikatessdisk.Fråga i din delikatessdisk.

I över 100 år har vi tillverkat deliketesser och 
kvalitetschark i Västervik. På Jojjen AB bevarar 
vi traditionen och hantverket som charkberedning 
varit i generationer. Kärlek till utvalt kött och kryddor, 
tillverkade i Västervik, Småland, sedan 1898. Vi sätter 
stolthet i att kunna erbjuda exklusiva delikatesser 
med småländskt handlag och noggrannhet.med småländskt handlag och noggrannhet.
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500 g grovmalen 
nötfärs

1 msk olivolja
120 g pancetta
3 gula lökar
2 morötter
¼ rotselleri
2 msk finhackad vitlök
1 tsk salt
½ tsk malen svartpeppar
2 lagerblad
½ tsk torkad timjan
¼ tsk torkad oregano

½ tsk malen kanel
¼ tsk malen muskotnöt
250 g rå salsiccia
2 msk tomatpuré
3 dl rödvin
2 burkar krossade 

tomater
3 dl tomatjuice
2 dl köttbuljong
2 tsk socker
2 msk osaltat smör
3 msk grovhackad 

bladpersilja

500 g spaghetti
Ca 2 dl parmesan
4 skivor bavette 

(flankstek)
1 tsk hackad rosmarin
1 tsk hackad timjan
1 tsk malen koriander
½ tsk grovmalen 

svartpeppar
1 tsk vitlökspulver
1 tsk chiliflakes
2 msk osaltat smör
2 msk olivolja

 Värm en kastrull med olivolja på medelvärme. Tillsätt 
pancettan och stek under omrörning tills den är brynt, 4–5 
min. Tillsätt lök, morötter och selleri och fortsätt steka under 
omrörning tills de börjar bli mjuka, 4–5 min. Tillsätt vitlök, 
salt, peppar, lagerblad, timjan, oregano, kanel och muskot och 
fortsätt steka under omrörning, ca 30 sek. Lägg i färsen och 
korven, stek under omrörning ca 5 min. Tillsätt tomatpuré. 

 Tillsätt vinet och koka tills hälften av vätskan är kvar. 
Tillsätt tomat, tomatjuice, köttbuljong och socker och koka 
upp. Sänk värmen till medel eller låg värme och sjud tills 
såsen är tjock och smakrik, ca 1 ½ timme.  Rör i smör 
och persilja och sjud 2 min. Ta bort lagerbladen och justera 
kryddningen. Ta bort från värmen och täck köttfärssåsen 
så att den håller sig varm till serveringen.  Blanda örter 
och kryddor och krydda bavetten med blandningen. Stek i 
het stekpanna med smör och olivolja på båda sidorna, ca 
2 min. Skär köttet i skivor och lägg dem i bolognesesåsen. 

 Servera direkt med nykokt spaghetti och parmesanost.

Spaghetti Bolognese
4 portioner

 den här såsen är köttigare än 
vanligt och har skivad flankstek på.

Matig bolognese 
med extra kött.
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Alla recept finns på MatHem.se. Med ett klick 
får du alla ingredienserna i din varukorg och 

levererat direkt hem till dörren.{ }

130 g choklad, 70%
130 g smör
100 g florsocker
135 g ägg
20 g äggula
15 g kakao
½ tsk malen kanel
70 g vetemjöl
4 g bakpulver
Ca 4 msk söt 

kastanjepuré

1 kg oxkind
150 g rökt sidfläsk i bit
2 morötter
2 msk smör
2 schalottenlökar
5 vitlöksklyftor
1 flaska röd Bourgogne
5 dl kalvsky
1 bouquet garni
Salt och svartpeppar

Tillbehör
12 steklökar
Smör
1 tsk socker
3 msk pressad citronsaft
1 ½ msk olivolja
200 g färska champinjoner
4 skivor vitt bröd
4 gröna sparrisar
8 minimorötter
3 msk bladpersilja

 Skär svålen av fläsket och lägg den 
åt sidan. Skär fläsket i små tärningar 
och bryn dem i en stekpanna. Lägg 
åt sidan. Putsa oxkinderna och torka 
av dem med hushållspapper. Salta 
och peppra. Skär morötterna i 3 cm 
stora bitar. Fräs fläsksvålen i grytan. 
Tillsätt smöret om inte fläsket är 

väldigt fett.  Tillsätt köttet när 
svålen börjar få en aning färg. Bryn 
köttet runt om. Tillsätt morötter, lök 
och vitlök när köttet är färdigbrynt. 
Fortsätt fräsa ytterligare ett par min. 

 Häll på vinet. Rör om och skrapa 
lite i botten av grytan så att du får 
loss fastbrända köttsafter. Rör om 
och fyll på med sky så att det täcker 
köttet med lite råge. Lägg i bouquet 
garni.  Låt sjuda under lock på 
svag värme ca 2 timmar. Skumma av 
fettet då och då med en sked.  Gör 
tillbehör genom att bryna steklök 
i smör i en stekpanna tills de fått 
ordentligt med färg. Salta, peppra och 
sockra. Fortsätt steka så att sockret 
blir gyllenbrunt. Lägg upp på ett fat. 

 Blanda citronsaft och olivolja 
i en skål, salta och peppra. Lägg 
champinjonskivorna i blandningen. 

 Skär bröd i 1x1 cm stora tärningar 
och stek dem gyllenbruna i smör. Låt 
rinna av på hushållspapper.  Fiska 
upp kött och morötter ur grytan med 
en hålslev, lägg upp i en skål. Koka 
ihop såsen på medelhög värme tills 
den fått en simmig konsistens. Lägg 
tillbaka köttet och morötterna i grytan. 

 Toppa med sparris, minimorötter, 
champinjoner, krutonger, fläsktärningar 
och persilja strax före servering.

Boef Bourguignon
4 portioner

 Servera gärna med en fet 
potatispuré eller färsk linguinepasta.

 Sätt ugnen på 190°C. Smält choklad i vattenbad. 
Tillsätt smält smör.  Vispa florsocker, hela ägg och 
äggula vitt. Vänd ner äggvispet i chokladblandningen. 

 Blanda alla torra ingredienser och vänd försiktigt 
ner i choklad- och äggsmeten. Smöra ugnssäkra 
portionsformar och fyll upp till hälften med smeten. 
Ställ formarna i kylen ca 1 timme.  Ta formarna ur 
kylen och klicka en sked kastanjepuré i varje form och 
grädda ca 5 min. Låt svalna ca 1 min före servering och 
ät gärna glass eller bara lite hallonsås till.

Chokladfondant
 Kanel och kastanjepuré får den här klassiska 

efterrätten att smaka extra speciellt.

Samtliga recept är 
hämtade från Danyel 
Couets bok ”Danyels 

klassiker” (Norstedts).

Mustig gryta med lätta 
grönsaker på toppen.

Servera gärna 
med hallonsås.
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Hjortstek
6 portioner

 Mitt tidigaste matminne är nog 
när farmor lagade söndagsstek i 
järngryta. Jag minns hur hon band 
upp köttet, brynte det och slog i 
vatten i grytan för att ta vara på 
skyn. en sådan sky blir en oslagbar 
såsgrund. Servera gärna med 
hasselbackspotatis.

1 kg benfri dovhjortsstek
Salt och nymalen peppar
Smör
1 morot
1 gul lök
1 bit rotselleri
Timjan, några kvistar
Lagerblad
7–8 enbär
4 dl rödvin
4 dl vatten
1 msk tomatpuré

 Bind upp steken med 
hushållssnöre och gnid in den med 
salt och peppar. Bryn den runt om i 
smör i en stekgryta.  Skala och dela 
morot och lök. Skala och skär rotselleri 
i grova bitar. Lägg alltsammans i 
grytan tillsammans med timjankvistar, 
lagerblad och enbär. Tillsätt rödvin 
och vatten. Vispa ner tomatpuré. Låt 
grytan sjuda på svag värme under 
lock i 1 ½–2 timmar tills köttet känns 
mört.  Sila av skyn från steken. Häll 
den i en kastrull och koka ihop tills 
5 dl återstår. Tillsätt grädden och låt 
koka i ytterligare ca 10 min. Smaka av 
med salt och peppar och lite gelé. Red 
ev. av såsen med ljust redningsmjöl. 

 Servera med hasselbackspotatis 
och kokt brysselkål.

Samtliga recept 
är hämtade från 
Per Morbergs bok 
”Morberg lagar 
husmanskost” 

(Bonnier Fakta).

Hjortstek som påminner 
om svunna tider.

Laga våfflor från grunden.

Rätt tillagad husmanskost 
fungerar alltid, enligt Per 
Morberg.
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Frasvåfflor
5–6 st

3 dl vetemjöl
1 ½ dl kolsyrat mineralvatten
3 dl vispgrädde
2 msk smält smör + smör till järnet
Strösocker

 Rör samman mjöl och 
mineralvatten. Vispa grädde och rör 
försiktigt ner i smeten tillsammans 
med smält smör.  Hetta upp 
våffeljärnet och lägg i en klick smör. 
Grädda våfflorna ljusgula.  Vänd 
våfflorna i socker och låt dem svalna 
på galler.  Servera med sylt och 
vispad grädde.

Rårakor med löjrom
4 portioner

 Servera alltid rårakorna à la 
minute. de ska vara frasigare än 
stärkta underkjolar.

200 g löjrom
1 rödlök
1 dl gräddfil
4 citronklyftor
4 dillvippor
6 stora fasta potatisar (ca 600 g)
Salt och peppar
Smör och matolja

 Låt rommen rinna av i en 
finmaskig sil i några timmar i kylen. 

 Skala och finhacka lök. Skala 
och finriv potatis till rårakorna och 
krama ur vätskan väl. Lägg det rivna 
i en bunke och krydda med salt och 
peppar.  Hetta under tiden upp 
lite smör och olja i en stekpanna, på 
något mer än medelvärme, tills det 
blivit gyllenbrunt. Lägg i en fjärdedel 
av smeten och bred ut den till en 
tunn råraka. Stek i 3–5 min på varje 
sida tills den fått fin färg och börjat 
bli frasig i kanterna. Lägg rårakan 
på hushållspapper för att suga 
upp fettet. Stek resten på samma 
sätt.  Servera rårakorna med 
rommen, hackad lök, gräddfil och en 
citronklyfta. Garnera med en dillvippa.

Frasiga rårakor med 
färsk topping.
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Engelska scones
6 st

 dessa goda klassiska scones bakas 
med russin men kan smaksättas 
efter egen fantasi. traditionellt 
serveras de med clotted cream och 
marmelad, men cream cheese går 
lika bra.

4 dl vetemjöl
1 tsk salt
1 tsk bakpulver
½ dl russin (kan 

uteslutas)
50 g rumsvarmt 

smör
1 ½ dl vispgrädde + 

2 msk till pensling

 Sätt ugnen på 225°C.  Nyp ihop 
de torra ingredienserna och russinen med 
smöret. Tillsätt grädde och knåda till en 
smidig deg.  Platta ut degen till en 2 
cm tjock platta och ta ut 6 rundlar med 
hjälp av mått eller glas. Lägg dem på en 
bakplåtspappersklädd plåt och pensla med 
grädde.  Grädda mitt i ugnen ca 10 min, 
tills de fått fin färg. Servera varma.

Fullända höstmyset 
med scones och te.
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Surf turf i grön curry

(4 portioner)
Ingredienser:

4 dl Kelda® thai green curry
3 dl jasmin- eller basmatiris
300 g fläskfilé
1/2 tsk salt
Arla® Smör- och rapsolja
200 g champinjoner
1 röd paprika 
100 g skalade räkor
2 msk finhackad gräslök

gör Så här:

• Koka riset enligt anvisning på 
förpackningen.
• Putsa och skär fläskfilén i 2x2 cm stora 
bitar. Salta och stek köttet i smör-&rapsolja i 
en stekpanna ca 2 min.
• Dela svampen. Dela, kärna ur och strimla 
paprikan. Låt dem steka med ytterligare ca 
1 min.
• Häll på såsen och koka upp under 
omrörning. Låt koka på svag värme ca 2 min.
• Blanda i räkor och gräslök och värm 
försiktigt.
• Servera med riset.

nudlar med KycKling, broccoli & röd curry

(4 portioner)
Ingredienser:

4 dl Kelda® thai red curry
250 g äggnudlar
400 g kycklingfilé
2 msk Arla® Smör- och rapsolja
250 g broccoli
1 morot
ev färsk koriander

gör Så här:

• Koka nudlarna enligt anvisning på 
förpackningen.
• Skär under tiden kycklingfilén i bitar. Stek 
dem i smör-&rapsolja i en stekpanna.
• Skär broccolin i bitar. Skala och strimla 
moroten. Lägg ner grönsakerna i pannan.
• Häll över såsen och låt koka på svag värme 
4–5 min.
• Servera med nudlarna och garnera ev med 
koriander.

VegetariSK tiKKa maSala med röda linSer

(4 portioner)
Ingredienser:

4 dl Kelda® tikka masala
2 dl röda linser
1 zucchini, ca 300 g
1 gul lök
1 burk kikärter, ca 400 g
250 g blomkålsbuketter
100 g bladspenat
2 dl Arla Köket® matyoghurt
1 tsk stött kardemumma

gör Så här:

• Koka linserna enligt anvisning på 
förpackningen.
• Skär under tiden zucchinin i 2x2 cm stora 
bitar. Skala och skär löken i skivor. Häll av 
och skölj kikärterna i kallt vatten.
• Häll såsen i en panna och värm under 
omrörning.
• Lägg zucchini, lök och blomkål i såsen. Låt 
koka under lock ca 5 min. Tillsätt kikärterna 
och låt dem bli varma. Vänd ner spenaten.
• Blanda yoghurt och kardemumma.
• Servera grönsaksgrytan med linserna och 
en klick yoghurt.

Exotiska smakEr 
från kElda

En snabb och enkel lunch eller middag med fantastisk smak, kan det vara något? 
Prova någon av KeldaS exotiSKa SåSer. Välj om du vill följa receptet på förpackningen, 

prova något av förslagen nedan eller hitta på något själv.



Hur är din olo idag?
Olo är ett finskt ord som betyder ”känsla” eller ”mående”. 
Valio OLO™ är också namnet på vår krämiga yoghurt med 
miljarder välgörande mjölksyrabakterier. En speciell yoghurt 
för en speciellt god olo, varje dag. 
 

Valio OLO™ innehåller kalcium som bidrar till en normal funktion av matsmältningen. 
Valio Sverige AB  Arenavägen 27, Box 10094, 121 27 Stockholm-Globen. Tel 08 -725 51 50.  
www.valio.se

Smakrabatt4:–
Till butiken: Kupongen inlöses av Kuponginlösen AB.

✃

Gäller vid köp av valfri Valio OLO™  
1 kg, en gång per hushåll  
t o m 2013-01-31.  
Kupongen får inte kopieras.



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

levererat direkt hem till dörren.{ }
Lemon curd
ca 5 dl

 Sött pålägg till scones, 
toast och liknande. Kan också 
användas som fyllning i bakverk.

4 små citroner
1 ½ dl strösocker
2 ägg
2 äggulor
90 g osaltat smör

 Sjud skal, saft och socker 
tills sockret löst sig. Låt svalna. 

 Vispa ihop ägg och äggulor 
och vispa i citronblandningen. 
Sjud på svag värme tills krämen 
tjocknar, rör under tiden. Den 
får absolut inte koka, då blir det 
äggröra.  Klicka i smöret och 
rör tills det tjocknar. Låt svalna 
innan du häller upp på burk.

Rostat fruktbröd 
med nötter
20 bitar

 det här brödet ska skäras i tunna 
skivor och rostas till knapriga små 
kex att äta med ost, förslagsvis 
stilton- eller cheddarost. Bakas 
gärna dagen före.

2 dl blandade gryn, färdig  
blandning eller t ex havregryn, 
rågflingor eller dinkelgryn

2 dl grahamsmjöl
3 dl vetemjöl
3 tsk bakpulver
1 tsk salt
2 ägg
5 dl naturell yoghurt
100 g torkad frukt i små bitar
100 g valfria nötter eller frön

 Sätt ugnen på 200°C.  Smörj 
och bröa en avlång form, 1 ½ liter. 
Blanda de torra ingredienserna. Rör i 
ägg och sedan yoghurt. Rör försiktigt 
till en klumpfri smet. Vänd i torkad 
frukt och nötter eller frön.  Fördela 
den tjocka smeten i formen och 
grädda mitt i ugnen ca 45 min. Låt 
svalna helt.  Vänta sedan gärna en 
dag till du skär brödet i tunna skivor. 
Rosta hastigt i ugnen vid servering.

Plommonpaj med vanilj
ca 8 bitar

 en inte alltför söt paj som gärna serveras med lättvispad grädde.

 Sätt ugnen på 225°C.  Blanda 
de torra ingredienserna i en 
matberedare. Tillsätt smörkuberna, 
några i taget, och kör till en smulig deg. 
Blanda i kesellan och kör till en smidig 
deg.  Tryck ut degen i en rektangulär 
eller rund smörad pajform med 
löstagbar kant, 24 cm. Grädda skalet 
mitt i ugnen ca 10 min. Sänk värmen 

till 200°C.  Dela plommonen i 
halvor och blanda dem med socker och 
vaniljfrön. Låt stå i 10 min.  Lägg 
plommonen med den kupiga sidan 
upp i pajskalet. Blanda samman crème 
fraîche, ägg och florsocker. Häll det runt 
plommonen. Hyvla över lite smör, strö 
över flagad mandel och grädda pajen 
mitt i ugnen ca 25 min.

Deg
3 dl vetemjöl
2 msk florsocker
1 krm salt
50 g smör (i kuber)
250 g kesella, 10%

Fyllning
500 g färska, urkärnade 

plommon
2 msk strösocker
½ vaniljstång utan frön
2 dl crème fraîche
3 ägg

½ dl florsocker
Ca 2 msk hyvlat smör
1 msk flagad mandel

Samtliga recept 
är hämtade 
från Liselott 

Forslin och Jan 
Gradvalls bok 

”Afternoon Tea” 
(Ica Bokförlag).

Baka en dag i förväg för 
godast resultat.

Godsak med 
lagom sötma.

Citron för alla 
tillfällen. 

Hur är din olo idag?
Olo är ett finskt ord som betyder ”känsla” eller ”mående”. 
Valio OLO™ är också namnet på vår krämiga yoghurt med 
miljarder välgörande mjölksyrabakterier. En speciell yoghurt 
för en speciellt god olo, varje dag. 
 

Valio OLO™ innehåller kalcium som bidrar till en normal funktion av matsmältningen. 
Valio Sverige AB  Arenavägen 27, Box 10094, 121 27 Stockholm-Globen. Tel 08 -725 51 50.  
www.valio.se

Smakrabatt4:–
Till butiken: Kupongen inlöses av Kuponginlösen AB.

✃

Gäller vid köp av valfri Valio OLO™  
1 kg, en gång per hushåll  
t o m 2013-01-31.  
Kupongen får inte kopieras.
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Ola Johansson
Kock och kokboksförfattare

Vad är det som är så bra med 
att satsa på vegetarisk kost?
– Det är hälsosammare 

för kroppen och fyller den med 
skyddsämnen. För mig handlar 
det också om respekt för livet på 
planeten. Många skulle inte klara att 
äta kött om de konfronterades med 
djuruppfödning, slakteribranschen 
och såg hur deras mat faktiskt 
produceras.
Men finns det inte en risk att man får 
i sig för lite mineraler, vitaminer och 
proteiner? 
– Jag har levt på mestadels vegankost 
i 30 år och har inga brister. 
Hundratusentals människor lever på 
vegetarisk kost. Kunskapen saknas 
hos många. Det är definitivt inga 
problem att med hjälp av en dietist 
och litteratur sätta samman en väl 
avvägd vegokost.
Vegetarisk mat kritiseras ibland 
som miljöbov för den stora mängd 
sojaprodukter som transporteras 
långt och leder till skövling av 
regnskog.
– Det är inget argument. 
Försvinnande lite blir vegetariskt 

FÖreSPrÅKar 
VegetarISKt

Bra för människa, miljö och med omtanke om djuren. Allt 
fler vill äta etiskt. Men vad är egentligen viktigast att 

välja bort – bekämpningsmedel, transporter eller kött? 
MatHem ställer tre förespråkare för ekologiskt, närodlat 

och vegetariskt mot väggen. TExT lINa MalerS

Etikduellen 
– Vi grillar förespråkarna

mat jämfört med det som används 
till foder inom köttindustrin. 
Majoriteten av odlingarna går till att 
föda upp djur. Köttätare äter alltså 
indirekt mycket mer sojaprodukter 
än vegetarianer. Själv äter jag inte 
sojaprodukter.
Vad säger du till dem som undrar om 
man verkligen blir mätt av vegetarisk 
mat, eller tycker att det är krångligt?
– Blir man inte mätt äter man inte 
tillräckligt protein- och fettfylld mat. 
Det är en gammal fördom, man tror 
att vegetarisk kost består av sallad, 
gurka och tomat. Har man inte koll, 
får man gå till en duktig dietiskt som 

sätter samman ett kostprogram. 
Det är inte krångligt, det finns hur 
mycket bra litteratur som helst. 
om man som konsument tvingas 
göra valet mellan närodlat, 
ekologiskt och vegetariskt, vad bör 
man då välja enligt dig?
– Vegetariskt kommer först för 
mig. Du har fått en kropp, den 
tycker jag att det är viktigt att ta 
hand om hälsomässigt. Därefter 
kommer respekten för liv. Närodlat 
är alltid att föredra, då slipper man 
transporterna. Sedan kan man 
komma med önskemål om ekologiskt 
om man är beredd att betala lite mer.

Vegetariskt är respekt för 
både dig själv och planeten, 
menar Ola Johansson.
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Sara Herza
Inköpschef på Saltå Kvarn

Varför är det viktigt att äta 
ekologiskt? 
– Det har alltid varit en dålig idé att 
sprida gifter i jorden, men det har 
blivit mer ödesdigert att fortsätta 
på den vägen. Andra mer personliga 
anledningar kan vara att du inte 
vill utsätta dig för de gifter den 
konventionellt framställda maten 
innehåller.
Är verkligen ekologisk mat mer 
hälsosam och högkvalitativ än 
konventionell mat?
– Inte automatiskt, men de 
kemikalier och bekämpningsmedel 
som används i konventionell odling 
är mycket giftiga. I prover på 
frukt och grönt hittar man rester 
av dem i sju fall av tio enligt 
Livsmedelsverket. De kan tyckas små 
var och en för sig, men tillsammans 
har de hög effekt och detta är något 
som många forskare nu varnar för.
Många väljer ekologiskt av hänsyn 

Jörgen Rasmussen
Köksmästare på Halltorps 
Gästgiveri, Öland

Varför är det så viktigt att maten ska 
vara närproducerad?
– Jag vill att gästerna ska veta att de 
har Öland på tallriken. Jag får bra 
kontakt med mina bönder, jag träffar 
grisarna, jag vet att de har det bra. 
Jag kan aldrig garantera att det inte 
är hormoner eller gifter i köttet om 
jag köper det från Argentina eller 
Holland. Det är en gåva att få vara 
med hela vägen, så man vet vilka krav 
man ska ställa.
Vad talar för att närodlat verkligen 
håller bättre kvalitet än annan mat?
– Ingenting garanterar det. Men 
de bönder jag köper kött av har 
full respekt för djuren, de är inte 
stressade och då får jag bättre kött. 
Om jag köper sallad från min vanliga 
grossist är bladen trötta, nu kan 
jag plocka spröda salladsblad på 
morgonen och servera dem samma 
dag. Jag är stolt över allt jag har i 
mina kylar. Det blir så gott, det går 

inte att jämföra.
Hur kan man som konsument 
vara säker på att maten är från 
närområdet? enligt Jordbruksverket 
finns inga gemensamma definitioner 
eller bestämmelser.
– Det ljugs som bara den. Jag 
tycker att man ska vara tydlig med 
hur mycket som kommer från 
närområdet så att gästerna vet om 
det är 50 eller 100 procent närodlat 
de får. Närodlat för mig är Öland.
Hur kan man vara säker på att 
råvaran inte kommer från Brasilien, 

även om sylten kokas på Öland? 
– Jag sitter i krögarföreningen på 
Öland och vi jobbar hela tiden för att 
märkningen ska bli bättre så att det 
är tydligt vad som kommer varifrån. 
transport är bara en del av matens 
miljöbelastning. Vad talar till 
närodlats fördel?
– Jag säger alltid att man bör dra ner 
på kött, det är den stora miljöboven. 
Ha lite mindre kött på tallriken, 
men närproducerat. Fyll sedan på 
med färska fina grönsaker. Det blir 
kanongott! 

FÖreSPrÅKar NÄrodlat

”Jag vill att gästerna ska 
veta att de har Öland 
på tallriken. Jag får 
bra kontakt med mina 
bönder, jag träffar 
grisarna, jag vet 
att de har det bra.

till klimat och miljö. Men forskarna 
är oense i frågan om ekologisk odling 
faktiskt påverkar miljön mindre.
– Den osämjan tror jag att vi aldrig 
kommer att rå på. Certifierad 
ekologisk odling är bara fem procent 
av all odling. Då kan du tänka dig 
vilka krafter som vill hålla liv i de 
konventionella metoderna. Det finns 
tillräckligt med forskning som visar 
att den ideala ekologiska gården gör 
stor skillnad.
Bristande märkningskontroll är 
vanlig kritik. Hur ska vi konsumenter 
lita på vad vi köper?
– Under mina många år som 
inköpare har jag sett en försvinnande 
liten del av alla odlare som har 
en annan inställning än att det här 
ger resultat. För oss som följer de 
ekologiska certifierarnas arbete 
råder inget tvivel om att det går att 
lita på systemet.
om man som konsument tvingas 
välja mellan närodlat, ekologiskt 
och vegetariskt, vad bör man då välja 
enligt dig?

– Odlingsmetoden är alltid viktigare 
än varifrån det kommer. Närodlat 
konventionellt går bort eftersom 
transporter sällan utgör mer än tio 
procent av de totala koldioxidutsläp-
pen. Vegetariskt är ett viktigt ställ-
ningstagande. Jag köper aldrig annat 
än ekologiskt kött, men inte ens den 
djurhållningen är så bra att den hål-
ler för vår överkonsumtion.

Sara Herza tvivlar 
inte på den ekologiska 

certifieringen.
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Hej Bingo, vad händer just nu?
– Massor, som alltid. I höst kommer jag 
framförallt att jobba med lanseringen av 
mitt klädmärke Sexy By Sweden som nu 
ska utmana Victoria’s Secret 

på allvar. Det blir många modemässor och 
säljresor under de närmaste månaderna.
Hur ofta äter familjen Rimér/Zytomierska 
middag hemma under en vanlig vecka?
– Om min flickvän Katrin får bestämma, och 
det gör hon ju, så äter vi alla vardagsmiddagar 
hemma, exakt klockan sex. Det kan man ha 
blandade åsikter om, men självklart är det ett trevligt sätt 
att umgås med familjen. På helgerna går vi däremot gärna 
ut och äter.

Vem lagar maten?
– Till 99 procent är det Katrin som 
gör det. Av den enkla anledningen 
att hon är bättre och mer intresserad 
än jag. Historiskt sett är jag 
fruktansvärd dålig i köket, det blir så 
när man är uppvuxen med tre systrar 
som alla var engagerade i köket. Men 
jag försöker bli bättre.
Vad tycker barnen om din matlagning?
– Nova, som är nio år, är skeptisk. 
Hon minns fortfarande med fasa att 
jag ibland serverade kokt ägg och 
inget annat till middag när hon var 
mindre. Ringo, som är två år, har inte 
samma traumatiska minnen. Han är 
glad i det mesta som serveras, särskilt 
pasta med köttbullar. Nova föredrar 
sushi och det har jag inte lärt mig att 
göra än.

Entreprenören och fotografen om sin kärlek 
till crème fraîche och dotterns traumatiska 
middagsminnen. TExT JaN eKHolM

Bingo 
Rimér

Sir Richard Branson.

Pasta med spenatsås.

Makrill.

Din bästa middagslösning om maten 
måste stå på bordet inom tio minuter?
– Falukorv eller köttbullar med 
makaroner. Och då pratar vi inte 

hemmarullade köttbullar 
utan familjen Dafgårds. 
Jag har provat alla färdiga 

köttbullar på marknaden och 
deras är absolut bäst.  
Har du någon paradrätt som 

familj och vänner alltid kräver 
att du ska laga?

– Ja, min pasta med spenatsås 
uppskattas verkligen av alla. Jag tar 
finhackad fryst spenat och hettar upp 
med en buljongtärning. Sen i med 
crème fraîche - det är hemligheten! 
Under tiden kokar jag färsk pasta. 
När pastan är klar blandar jag 
den med såsen, häller upp i djupa 
tallrikar och toppar med generösa 
mängder parmesan.
Beskriv den perfekta romantiska 
middagen.
– Först och främst är det viktigt att 
vara väl förberedd och satsa på säkra 
kort. Jag kan inget om vin, så när 
jag handlar väljer jag en flaska som 
nästan är slut, då vet jag att den är 
populär. Jag testar inga nya rätter 
utan lagar min pasta med spenatsås, 
tomat och mozzarella och en gino 
till efterrätt. Stevie Wonder står för 
musiken, det är romantiskt utan att 
vara för uppenbart.

Vad bjuder du på när det är killmiddag?
– Jag kör LCHF-diet numera, 
vilket alla killar över trettio borde 
göra, så det innebär att det blir 
hamburgare med sallad i stället 
för bröd och pommes. Eller så 
steker jag oxfilé som jag serverar 
med kantarellstuvning och en 
blomkålspuré som nästan smakar 
potatismos. 
Du får bjuda tre nu levande personer 
på middag, vilka som helst. Vilka  
blir det?
– Richard Branson, Robbie Williams 
och Mick Jagger. Branson är min 
största idol, Robbie är en äkta 
rockstjärna och Jagger en levande 
legend. Vi fyra skulle ha en riktigt 
intressant middag.
Vad finns alltid i ert kylskåp?
– Grädde, kesella, korv, bacon, ägg, 
mörk choklad, laktosfri mjölk och 
smör. Väldigt LCHF, eller hur?
Favoritrestaurang i Stockholm?
– Piatti på Nybrogatan. En trevlig 
och opretentiös kvarterskrog med 
italiensk meny. Helst ska man äta 
deras kötträtter, perfekt tillagade 
och utan onödiga tillbehör.
Vad blir det till middag ikväll?
– Makrill med skagenröra. Jag är inte 
helt säker på att Ringo gillar det, så 
om han protesterar högljutt får han 
pasta. Vi är alltid flexibla med sånt. 

Alkohol är 
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