
Målvakten som 
hittade hem
Rami Shaaban om livet efter fotbollen

En tidning från

Sveriges 
bästa 

matbutik

Deli på MatHem.se
Säkra helgmaten med speciellt 
utvalda produkter av bästa kvalitet

Träna som  
ett proffs
Sportprofilerna 
lär oss kombinera 
träning och kost

Just nu erbjuder 
MatHem fria 

leveranser ons–fre i 
3 månader för 1:-



Alkohol är beroendeframkallande.
Alkoholhalt 12%.

champagne   deutz

Läs mer om Champagne Deutz på www.swedishbrand.se

Utsedd till den bästa 
champagnen av alla 
non vintage enligt Dina 
Viner. Finns i ordinarie 
sortimentet. 
Pris 349 kr.

Halvflaska 
finns tillgänglig i 
Systembolagets 
ordinarie sortiment. 
Pris 239 kr.

Finns i det 
ordinarie 
sortimentet. 
Pris 499 kr.

Sålde i stort 
sett slut vid 
lansering, sök 
i din butik, kan 
finnas enstaka 
flaskor kvar. 
Pris 485 kr.
Nästa årgång 
lanseras vid 
årsskiftet.

2007 lanseras 
1 augusti. 
Pris 599 kr.
Endast 1200 flaskor 
kommer till Sverige.

Slutsåld.
2002 lanseras 
under 2013. 
Pris ca 1200 kr.

Slutsåld.
2002 lanseras 
under 2013. 
Pris ca 1500 kr. 
Väldigt begränsad 
tillgång.

Slutsåld.
2004 lanseras 
vid årsskiftet.
Pris ca 1600 kr.
Väldigt 
begränsad 
tillgång.
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På Mentor kämpar vi för ett Sverige där unga får växa och utvecklas hälso

samt och drogfritt. Det är ett stort uppdrag, det vet vi och här måste vi alla 

hjälpas åt.

Visst, vi lever i ett land med hög standard. Ett land där samhället tar 

ansvar för alla, ibland. Alldeles för många av våra unga saknar vuxna att 

prata med och lita till. För det är verkligen inte enkelt i åldern mellan barn 

och vuxen. Här behövs någon med erfarenhet som kan guida och lyssna.

Och det är här vi på Mentor kommer in i bilden. Vi ser till att unga får 

en vuxen Mentor att prata med. Att träffa och umgås med. Någonstans där, 

i det arbetet, kan vi stärka deras självförtroende och försvaret mot det som 

är dåligt. Där kan vi lyfta fram den positiva kraften.

Mentor finansieras av företag och näringsliv. För att vi ska kunna hjälpa 

ännu fler behöver vi ditt stöd. Här av dig till oss idag så berättar vi mer om 

hur din arbetsplats eller ditt företag kan vara med och hjälpa fler ungdomar 

till en bättre framtid. En klok investering med garanterat bra avkastning.

Investera i framtiden

mentor.se   

+46 (0)8 789 11 80  
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 Citera oss gärna, bara källan anges.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

N i vet säkert hur 
det är. Det finns 
dagar – eller veckor 
till och med – 
när stressen får 
övertaget, hjärnan 

drabbas av en smärre kortslutning  
och incidenterna läggs på hög.

Vi hade en sådan vecka tidigare i 
höstas. Det började med att Karolin 
skulle släppa av Tomas på Arlanda. 
”Men var är väskan med alla 
värdesaker”, undrade Tomas med en 
antydan till panik i rösten. Svar: den 
stod kvar utanför ytterdörren. Karolin 
snabbt hem för att hämta väskan således, medan Tomas checkade in hund och 
jaktvapen. Därefter full fart mot säkerhetskontrollen – där det blev tvärstopp! 
Hoppsan, hundmaten hade råkat hamna i handbagaget. Inte så bra… 

Väl framme glömde Tomas bagagelappen i stolsfickan, och utan den… ja, 
låt oss bara säga att det krävdes åtskilliga samtal innan han kunde återförenas 
med hund och bagage. 

Bara ett par dagar senare lyckades Tomas, som alltid en smula disträ och 
med huvudet fullt av nya MatHem-idéer, med konststycket att tanka bilen 
med fel drivmedel. Tur att snälla pappa fanns till hands och kunde låna ut  
sin mobil.

Med pappas bil ut på landet var planen att släpkärran skulle kopplas på. 
Det tog dock sin lilla tid – släpkärror är ett gissel! – och innan den satt på plats 
dog bilbatteriet som en följd av att ljuset varit på under hela processen. Så där 
stod vi, i beckmörkret på en ödslig grusväg. En timme senare kom räddningen 
i form av en underbar kompis som hade med sig ett extra batteri. 

Så ja, ni förstår. Det var en sådan vecka. En vecka där allt som kunde gå fel 
verkligen gick fel. Men så har vi också haft en vansinnigt stressig MatHem-
höst med en fantastisk volymtillväxt. Vi klagar förstås inte, skulle aldrig 
komma på fråga! Vi älskar vårt jobb, och framförallt är det kontakten med  
er kunder som gör livet underbart.

Nu hoppas vi att ni ska slippa vår stress i vardagen genom att använda 
MatHems tjänster och få maten hemlevererad. För även om det är lätt att 
skratta åt eländet i efterhand vill vi inte att ni ska råka ut för en familjen  
Kull-vecka (men om det skulle hända har vi startat en Facebooksida som 
heter ”tokiga saker”. Där kan ni dela med er av era (miss)öden och äventyr. 
Gör det!)

Trevlig höstläsning! 

Tomas & Karolin Kull

Dagens 
stress

6 www.mathem.se

ledare

http://www.mathem.se/hemleverans/leveranstider




NYHET!

Mjölk som skyddar 
ditt naturliga försvar

En frisk kropp är en stark kropp, vare sig du är stor eller liten. 
Men för att hålla kroppen frisk måste även immunförsvaret 
vara starkt. Arla Wellness® Immune är en ny unik mjölkdryck 
som är lika välsmakande som den är välgörande med extra 
mycket vitamin D, som stöttar ditt immunsystem, och miljoner 
goda bakterier på din sida. 
Vitamin D bidrar till att immunsystemet fungerar normalt.
Som en del av en varierad kost och en hälsosam livsstil. Prova även våra andra produkter i Arla Wellness®-serien.

Arla Wellness® Immune

http://www.mathem.se/varor/ovrig-mjolk/immune-mjolkdryck-1--1l-wellness


Munsbitar
20 gör julen grön 

Julbaket blir trendigt miljö
medvetet med bloggaren 
Karoline Jönssons veganska 
pepparkaksbak. 

23  gott från olikA 
generAtioner 
Margareta Schildt Landgren, 
Annika Ingelson och Paul 
Svensson minns sin uppväxt 
och de godaste recepten. 

26  CoolA kolor 
Tjejerna bakom butiken Pärlans 
Konfektyr ger ut bok, full av 
klassiska sötsaksrecept.

Recept
 38 svensk kärlek Med 

PlurA 
Från nya boken ”Pluras 
Husman” bjuder vi på de  
bästa svenska klassikerna.

43  flådigt frAnskt 
De godaste hemligheterna  
från chefskocken på krogen  
Le Rouge i Stockholm.

49 AllA tiders 
AdventsMingel 
Fixa juligaste glöggfesten  
med klassiska pepparkakor  
och moderna chokladpajer.

Innehåll MATHEM — NuMMER 4, 2012
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Reportage
28  rAMi hittAr heM 

Målvakten Rami Shaaban 
om sin vardag efter 
fotbollskarriären.

32  tränA soM ett Proffs 
Sportprofilerna lär oss 
kombinera träning och kost. 

37  tillBAkA till rötternA 
Eldkvarnsångaren Plura 
Jonsson svensk husmanskost.

44 styling soM sMAkAr 
Linda Lundgren arrangerar  
mat i böcker och åt MatHem.

56  heMlAgAt eller 
hAlvfABrikAt? 
Alexandra Zazzi och Karin 
Ahlborg försvarar två olika sätt 
att hantera middagsmaten.

58  sistA tuggAn 
Marcus Samuelsson om pickles 
och Keith Richards som gäst.

9www.mathem.se
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Handla på

q Närmare än affären på hörnet. q Vi har sänkt priserna med 15%.  
q Större än affären på hörnet. q Handla på mathem.se eller via appen MatHem. 
q Billigare än affären på hörnet. q Välj bland 10 000 varor.

Bär du fortfarande hem 
dina egna matkassar?

Gäller endast v. 50

Gäller endast v. 49

Gäller endast v. 48

Lussekatter
Eget bageri
5:-/st. 

(ord. pris 9:-/st)  
max 10 st/kund

Clementiner klass 1
0.90:-/st. 

max 10 st/kund

Kallrökt lax
Leröy

25:-/200 g  
(ord. pris 49:-/200 g)  

max 2 st/kund

Pepparkakor
Anna Hjärtegoda

14.90:-/375 g  
(ord. pris 25:-/375 g)

Saffran
Kockens

5:-/0,5 g 
(ord. pris 16.90:-/0,5g)  

max 2 st/kund

Lättglögg 
Blossa

19:-/75 cl  
(ord. pris 25:-/75 cl)  

max 1 flaska/kund

10 www.mathem.se

http://www.mathem.se
http://www.mathem.se/matkassar


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.

http://www.mathem.se/sok%3Fq%3Dolo%26qtype%3Dp


3 
Få varorna till din  
dörr, laga och njut.

Nu är det ännu enklare att laga middag

Tasteline + MatHem = sant!
Handla på

1 På Tasteline.com klicka på 
inköpslistan och lägg varorna i 
MatHems varukorg.

Beställ hem receptets 
ingredienser från MatHem

Blandade korvar med 
senapsdressat pastagryn

Köp ingredienser här

4 st pärlcouscous

1 st paprika

1 st gurka

1 st persilja

1 msk dijonsenap

2 msk vit balsamvinäger

1 msk honung

4 msk olivolja

I samarbete med2 Lägg till andra varor,  
välj dag och leveranstid.

Tasteline är Sveriges största matsajt med 29 000 recept och närmare en halv miljon 
besökare varje vecka. Nu har MatHem och Tasteline ingått ett samarbete vilket innebär 
att du med ett snabbt klick kan köpa alla ingredienser till valfritt Tasteline-recept och få 
dem hemlevererade till din dörr. Det har aldrig varit roligare att laga middag!

Så här går det till:

12 www.mathem.se

http://www.tasteline.com/Inspiration/Nyheter/Tastelines-tusentals-recept-hem-till-dorren/


SPELA GRATIS - BEHÅLL VINSTEN!

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET:

ATT SPELA CASINO FÖR

Bonusen måste omsättas 35 gånger i casinot innan uttag, högsta uttag är €100.
Gäller endast nya spelare från Sverige, Norge eller Finland.
Redbets allmänna villkor gäller. 

VILLKOR

EU LICENS SNABBA UTTAG GRYM SUPPORT

ANSVARSFULLT SPELANDE: DU MÅSTE VARA 18 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT SPELA PÅ REDBET.

VI GER DIG

100 KRONOR GRATIS

1. GÅ TILL WWW.REDBET.COM

2. ANGE KAMPANJKOD MATHEM100 NÄR DU SKAPAR SPELARKONTOT

3. KLICKA PÅ CASINO RED OCH VÄLJ EN SLOTMASKIN ATT SPELA PÅ

4. NU HAR DU 100 KRONOR ATT SPELA FÖR - LYCKA TILL!

SCANNA HÄR

FÖR iOS & ANDROID

CASINO POKERSPORTS

ELLER GÅ TILL
WWW.REDBET.COM/M

I DIN MOBILA
WEBBLÄSARE

ENKELT OCH ROLIGT ATT SPELA I MOBILEN
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

100kr_mathem_good.pdf   1   23/10/2012   15:56



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?

210x280_Mathem_Pizza_YT_SE.indd   1 2012-10-03   13.16

http://www.mathem.se/sok%3Fq%3Dtex%2520mex%26qtype%3Dp


I 
våras gästades MatHems 
familjematkasse av Tina Nordström. 
Nu fortsätter vi vår satsning på 
unika gästspel och välkomnar stolt 

stjärnkrögaren Pontus Frithiof, som bland 
annat driver krogarna Pontus! och Pontus by 
the Sea i Stockholm. Under veckorna 45-49 
bjuder Pontus på fem läckra rätter, en för varje 
vecka, i MatHems Familjematkasse.

– Vi är många som ständigt har ont om tid, 
men som samtidigt inte vill släppa kraven på god och 
näringsriktig mat. Då måste det vara enkelt att få tag i bra råvaror och enkelt 
att tillreda dem. Det är också viktigt att resultatet blir något som hela familjen 
gillar, och att även en tisdagsmiddag ser trevlig ut för ögat, säger Pontus 
Frithiof om tanken bakom samarbetet.

För den som känner sig osäker finns hjälp att få genom de filmklipp där 
Pontus visar hur man lagar rätterna. Filmerna läggs varje vecka upp på 
Mathems youtubekanal (www.youtube.com/mathem).

Handla på

MatHems 

familjematkasse

fem middagar 

för fyra personer

499 kr
ord. pris 795 kr

 Biffar: Blötlägg ströbrödet i 
vattnet.  Skala och finhacka gul lök 
och vitlök. Svetta den finhackade gula 
löken i lite olja i en kastrull.  Lägg upp 
lammfärsen i en bunke, häll i löken, 
vitlöken, saltet och de övriga torra 
kryddorna, samt ströbrödet och blanda 
om ordentligt. Ta en liten bit färs och 
provstek. Smaka av. När du är nöjd 
med konsistens och smak gör 8 st lika 
stora biffar av färsen. Värm upp en 
stekpanna med lite olja och smör och 
stek biffarna på medelhög värme på 
båda sidor tills de är klara.  

 Couscoussallad: Lägg couscousen 
i en bunke, koka upp hönsbuljongen 
och slå den över couscousen. Rör runt 
snabbt och täck bunken med plastfilm 

noggrant så att ingen ånga kommer  
ut.  Efter 45 minuter dra av plasten 
och “lufta” den med en gaffel. Plasta 
sedan bunken igen och låt stå 
ytterligare 2 minuter. Dra sedan av 
plasten och låt svalna. 

 Tärna halloumin i centimeterstora 
kuber och melonen något mindre.  
Stek halloumikuberna gyllenbruna i  
lite olja. När couscousen har svalnat 
helt blanda runt den med halloumin 
och melonen, lite olivolja och salt  
och peppar efter smak.

 Myntayoghurt: Plocka 
myntabladen från stjälken, finstrimla 
dem med en vass kniv. Blanda 
yoghurten med myntan, olivoljan,  
salt och svartpeppar.

Grillade lammfärsbiffar 
med couscous, halloumi, 
vattenmelon och myntayoghurt
Lammfärsbiffar
600g lammfärs
1 ½ tsk salt
1 ½ tsk oregano
1 tsk spiskummin
2 st finhackade 

vitlöksklyftor
1 finhackad  

gul lök
½ dl ströbröd
1 dl kallt vatten

Couscoussallad
3 dl couscous
3 dl hönsbuljong
½ tsk salt
100 g halloumi
100 g vattenmelon
olivolja

Myntayoghurt
3 dl turkisk eller 

grekisk yoghurt
50 g mynta,  

ca 1 kruka
½ tsk salt
1 tsk olivolja
1 nypa 

svartpeppar

Som på finkrogen, 
fast hemma

En stjärnkock  
i matkassen
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V Å R T  S O R T I M E N T  F I N N S  I  U T V A L D A  B U T I K E R ,  P Å  F R I E N D S O F A D A M . S E  O C H
V Å R T  B A G E R I  P Å  H O R N S T U L L S  S T R A N D  1 3 .

B E S Ö K  O S S  G Ä R N A  P Å           F A C E B O O K . C O M / F R I E N D S O F A D A M

Gluten- och vetefritt. Bakat för hand på Hornstulls Strand 13.



Handla på

MatHems deli

PHySALiSMArMELAD 
Nathalies physalismarmelad 

görs på physalis från 
Colombia och passar 

utmärkt till både ostar, 
bakverk och på brödet.

Under deli-fliken på MatHem.se hittar du 
speciellt utvalda produkter av bästa kvalitet. 

Färsk fisk och skaldjur, hängmörat kött, 
nybakade bröd och bakverk, goda olivoljor och 

mycket, mycket mer. Här är några förslag på 
godsaker att beställa hem inför helgen. 

Beställ från 

mathem.se

MouSSETårTA 
Gateaus storsäljande 

passionsmoussetårta är vackert 
dekorerad och färdig att skäras 
upp till kalaset. Just denna sort 

är dessutom glutenfri!

PrALiNEr 
Pralinhuset erbjuder praliner och 
chokladkakor av finaste kvalitet. 
Finns i flera olika spännande 
smaker som kan köpas styckvis 
eller i presentförpackning.

PETiT BLANC 
I Gateaus bagerier bakas 

bröd med extra mycket kärlek 
och omsorg. Petit blanc, ett 

surdegsbröd av levaintyp, är 
en av favoriterna. 

HäNgMörAD ENTrECôTE
i delin finns ett stort utbud 

av kött och fågel. hängmörad 
entrecôte av finaste kvalitet är 

bara ett exempel.

LAxPuDDiNg 
Med rätter från Chef In A 
Box kan du enkelt servera 
kocklagad mat hemma. 

Den klassisk laxpuddingen 
imponerar garanterat på 
resten av familjen. Det 

enda du behöver göra är att 
värma maten.

DESSErToST
Du hittar massor av 
goda ostsorter i delin, 
bland annat denna 
Langreskittost. Plocka  
ihop din egen ostbricka 
eller köp en färdigblandad.

LöjroM 
Färsk Kalixlöjrom av finaste kvalitet 

serveras med fördel ihop med gräddfil 
och finhackad rödlök på det goda 

tunnbrödet från Dahlbergs  
Hembageri i Piteå.  

Svenska delikatesser  
när de är som bäst!

HuMMEr
Färsk, nykokt hummer 

ger guldkant åt den lyxiga 
helgmiddagen, eller varför 

inte till nyårssupén?

oLivoLjA
En riktigt bra olivolja höjer vilken maträtt som 
helst. Unna dig den här ekologiska oljan från 
den lilla familjeägda gården utanför Neapel i 
Italien – och känn skillnaden.

V Å R T  S O R T I M E N T  F I N N S  I  U T V A L D A  B U T I K E R ,  P Å  F R I E N D S O F A D A M . S E  O C H
V Å R T  B A G E R I  P Å  H O R N S T U L L S  S T R A N D  1 3 .

B E S Ö K  O S S  G Ä R N A  P Å           F A C E B O O K . C O M / F R I E N D S O F A D A M

Gluten- och vetefritt. Bakat för hand på Hornstulls Strand 13.
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 Bland vinnarna av 
Matbloggpriset 2012 
tipsar MatHem om tre 
härliga bloggar som 
på olika vis gör livet 
i köket roligare och 
lättare.

gronaskafferiet.se
Från sin gård Tegelbacken 
i Skåne skriver Karoline 
Jönsson, som vann Stora 
Matbloggpriset, om 
vegetarisk matlagning, 
inläggningar och råvaror. 
Det odlas och skördas, 
syltas och saftas, bakas 
och säsongsbetonas. 
Surdegen Dregen II 
får också vara med 
på ett hörn, och allt är 
aptitretande vackert 
illustrerat av Karoline som 
till vardags försörjer sig 
inom grafisk formgivning.

smaskens.nu
Med alla fyra sinnen 
på helspänn för att vara 
smaklökarna till så stor 
fördel som möjligt, bloggar 
Annika Ingemarsson om 
att göra mat från grunden. 
Från långkok med högrev 
och rödvin till udon-nudlar 
med kyckling kokt i ingefära, 
chili och vitlök, är smaskens 
verkligen vad det är!

brodpassion.se
Konditorn och 
surdegsbagaren Sébastien 
Boudet, även känd 
som ”den franske 
bagaren”, 
bakar bröd 
med stor 
passion och 
smittande 
engagemang. 
Under de tio år 
Sébastien varit bosatt 
i Sverige har han hunnit 
driva ett prisbelönt kafé och 
vara sommarpratare i P1. På 
bloggen får han oss alla att 
vilja bli brödbagare. Bäst 
är de snygga, pedagogiska 
videoklippen.

Mjuk 
pepparkaka

 ”det här är en kristidskaka. 
under ransoneringstiderna 
var det svårt att få tag på 
t.ex. mejerier. Man fick 
vara kreativ. den här mjuka 
pepparkakan blir saftig av 
lingonsylt i stället för ägg.”

3 dl socker
4 dl mjöl

2 tsk bikarbonat
1 tsk kardemumma
1 tsk kanel
½ tsk nejlika
½ tsk ingefära

2 dl havremjölk
1 dl lingonsylt

 Sätt ugnen på 
180°C.  Blanda alla torra 
ingredienser i bunke. Vispa i 
havremjölk och rör i lingonsylt. 

 Smörj och bröa en kakform 
och häll i smeten.  Baka i 
ugn i 30-40 min eller tills en 
provsticka kommer upp torr.

Mer jul, Mer tid

Handla allt till 
julpartyt med 
ett klick!
Monika Ahlbergs lika enkla som oumbärliga plock- 
och mingelrätter är allt du behöver till årets julfest.

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

och levererat direkt hem till dörren.{ }

Från Karoline 

Jönssons gröna blogg 

har vi hämtat ett 

julrecept som är gott 

både för magen och 
samvetet.

 Kassen innehåller två snabbt 
förberedda och underbara sillar. 
På ett gott knäckebröd blir de till 
härligt salta munsbitar. Saftiga 
revbensspjäll är något Monika 
inte kan vara utan i jultider, så 
självklart har de en given plats i 
julfestkassen. Tillsammans med en 
läcker och lite oväntad blandning 
av underfundiga smårätter mättar 
de bra. Desserten kommer att bli 
succé och tar inte mer än ett par 
minuter att göra. Som kronan på 
verket serveras handgjort godis - 
underbar wienernougat samt nöt- 
och fruktchoklad. Lättlagat och 
försvinnande gott.
 Kassen kan även användas som 
komplement till ditt traditionella 
julbord för att ge det lite extra 
guldkant.

SiLLAr
Västerbottensill
Skaldjurssill

PLoCK- oCH MiNgELräTTEr
Saftiga revbensspjäll
Rökt lax på endive med 
senapsgrädde
Mozzarellabruschetta med 
granatäpple
Pepparkakor med lingonmousse
Grönkålsshots

EfTErräTT
Karamelliserad saffransgröt

juLgoDiS
Nöt- och fruktchoklad
Underbar wienernougat

Monika Ahlbergs
Julfest 2012 

(beräknad för  
ca 10 personer)Pris 1 290 kr

(exkl. frakt)

Sajtseeing

Beställ från 
MatHem.se
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Upptäck vår nya 
bakchoklad.

NYHET!

Baka med Sveriges populäraste choklad. Vår ljusa bakchoklad passar 
perfekt i till exempel chokladmousse och den mörka – med en kakaohalt 

på hela 70% – gör din kladdkaka till rena chokladdrömmen. Båda 
varianterna hittar du i din närmsta ICA-butik. Och du, en massa goda 

recept med vår bakchoklad finns på tasteline.com/marabou
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Upptäck vår nya 
bakchoklad.

NYHET!

Baka med Sveriges populäraste choklad. Vår ljusa bakchoklad passar 
perfekt i till exempel chokladmousse och den mörka – med en kakaohalt 

på hela 70% – gör din kladdkaka till rena chokladdrömmen. Båda 
varianterna hittar du i din närmsta ICA-butik. Och du, en massa goda 

recept med vår bakchoklad finns på tasteline.com/marabou

http://www.mathem.se/sok%3Fq%3Dbakchoklad%26qtype%3Dp


Ferrero Rocher – världens mest 
populära chokladpralin

Italien är ett av världens främsta chokladländer. Familjen 
Ferrero från Piemonte har lika stor betydelse för choklad som 
familjen Agnelli har för bilar. Så har man också skapat världens 
mest populära pralin, Ferrero Rocher. 

 Över fyra miljarder bitar säljs varje år och trots att Ferrero 
Rocher vid det här laget har uppnått den mogna åldern av 30 år 
bli de små pralinerna bara populärare. Det är en krispig delikatess 
med en hel hasselnöt i nougatcrème, överdragen med mjölkchok-
lad och hackade hasselnötter. En av framgångsfaktorerna är att 
endast de bästa råvarorna används, vilket skapar en finkalibrerad 
balans mellan olika smaker och konsistenser. 
 Redan på 1940-talet lyckades Pietra och Pietro Ferrero med 
bedriften att omvandla sitt lilla konditori till en fullskalig fabrik. 
Nästa generation Ferrero, Michele och Maria Franca, blev under 
efterkrigstiden de första italienska industriidkarna att öppna 

fabriker för sötsakstillverkning utomlands. Framåtsträvande idéer 
och en konstant ström av nya kvalitetsprodukter var och är de 
viktigaste delarna i familjen Ferreros filosofi. Idag sitter tredje 
generationen Ferrero bakom spakarna och familjevärderingar är 
desamma: Arbeta Skapa Ge.
 Lägg den förgyllda Ferrero Rocher-pralinerna i julstrumpan – 
och vi lovar att du förgyller hela julafton för någon du tycker om. 
För fråga vem som helst, och de kommer svara att choklad är 
viktigare för julstämningen än både julskinkan och Kalle Anka.  
 Kanske är det inte så konstigt, chokladens effekter som 
afrodisiakum har varit omtalad ända sedan 1400-talet, då 
aztekkungen Montezuma inledde traditionen att dricka en 
specialgjord chokladdryck innan han besökte någon av sina fruar. 
 Så gör någon en stor tjänst – ge bort ett gyllene paket Ferrero 
Rocher i julklapp.
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Generationsgott
Från 60-talets långkok till 70-talets fruktexplosion och 80-talets kulturella  

experimentlusta. Tre kända matprofiler bjuder på de bästa från sitt decennium.
Text: Lina Malers

munsbitar

 60-talet 
Margareta Schildt 
Landgren 
Författare till ”Det svenska köket”

 ”60-talsmat är för mig den mat som 
är mest trendig just nu, nämligen 
husmanskost som kåldolmar 
och långkok i form av kokt kalv i 
dillsås. Min mor lagade all mat från 
grunden efter säsong, till och med korv 
som är superinne i dag. Mycket av 
det tänket vill jag vidareförmedla. Det 
fungerar med lite planering att koka 
kalvköttet dagen innan, medan man 
lagar en enkel pastarätt, äter och kollar 
på nyheterna. Nästa dag är middagen 
i princip färdig, bara värm det skivade 
köttet, gör sås och koka grönsaker.”

rårAkor Med BACon 
| 4 portioner | ”Traditionellt gör man 
rårakor på bara potatis, men jag älskar 
när smaken från persiljeroten sticker 
fram. I kombination med det rökta i 
baconet och den bittersöta lingonsyl-
ten är det riktigt lyckat.”

 Skala och riv potatis och 
persiljerot grovt. Blanda med ägg 
och kryddor.  Skär bacon i bitar 
och stek det knaprigt utan fett i en 
stekpanna. Ta upp och låt rinna 
av på hushållspapper. Lägg smör i 
stekpannan och klicka i små rundlar 
av smeten. Stek rårakorna på båda 
sidorna tills rotfrukterna mjuknat  
och är gyllene.  Servera dem 
toppade med bacon och en sked 
lingonsylt bredvid.

Rårakor är mat lagad 
från grunden, vanligt 

på 60-talet.

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

och levererat direkt hem till dörren. {}

8 medelstora 
fasta potatisar 

2 persiljerötter 
1 ägg 

Salt och 
svartpeppar 

150 g bacon 
2 msk smör 
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 70-talet
Annika Ingelson 
Författare till ”70-talets mat: från Flygande Jacob till Hawaiikassler”

 ”Antingen hatar man det eller älskar det. Nu ska allt vara fräscht, på 70-talet 
handlade det mycket om gratinerade lådor, räkstuvning och cheddarost. Det 
var charterresor och det blev en explosion i fruktdiskarna, nästan lite guldfeber. 
Det kom avokado, lime och färska dadlar. Man tyckte att man fick blanda allt, det 
fanns ingen återhållsamhet. Flygande Jakob är kronrätten med fågel, gris, bacon, 
bananer, allt! Det fanns mer vansinniga rätter, men den har överlevt.”

Modern flygAnde jACoB 
| 4 portioner | 

1 hel kyckling 
200 g orostade 

cashewnötter
1 tsk grön  

currypasta 
1 citron
25 g smör 
Torkad mald chili 
Salt och peppar

Sås 
1 lök 

4 msk tomatpuré
2 dl kokosgrädde 
3 msk grön  

currypasta 
0,4 dl kyckling-

fond
1 tsk socker

Bananchips 
1 matbanan 
Olja till fritering

 80-talet
Paul Svensson 
Tv-kock och författare

 ”80-talet är min barndom, och till viss del tog man med sig 70-talstrenderna. 
Min mamma hade en fylld franska som paradrätt som man undrar hur den kom 
till. Det spännande 90-talet när man blandade olika kulturer hejvilt började anas 
redan i slutet av 80-talet. Med kombinationen av resor och invandring blev folk 
väldigt sugna på andra kulturer. Det blev fler libanesiska och asiatiska restau-
ranger och man blev nyfiken på thailändsk mat och lyxade till det med andra 
kulturer. Det som är vardagsjunkfood i dag var lyxigt då. Vi hade ett ställe som 
hette Rhodos i Helsingborg där det var en tokig blandning av tzatziki och biff 
med bearnaisesås på samma tallrik”.

helstekt BloMkål Med grillAd koljA
| 4 portioner | 
1 blomkålshuvud, 

putsat
70 g smör
1 dl kyckling-

buljong
1 liter vatten
1 dl salt
1 citron, endast 

skal

300 g koljafilé
Olivolja till  

bakning
Havssalt
Rökspån eller 

planka, blötlagt

 Skär tunna skivor av smör och täck botten 
på en kastrull, tillsätt buljong och tryck fast 
blomkålshuvudet (se till så att kastrullen är 
precis lika stor), sätt på locket och ställ på 
spisen på medelvärme. Tillaga under lock tills 
blomkålen börjar bli gyllenbrun i kanten i botten. 
Låt stå på sidan av spisen med locket på för att 
genomtillaga hela blomkålen.  Blanda vatten, 
salt och citronskal. Lägg i koljan och låt rimma 15 
min (10 min om fisken har varit fryst).  Grilla 

fisken på galler efter att ha penslat den med olja 
och lagt på rökplanka. Placera plankan mitt på 
gallret, vänta tills en rökutveckling sker under 
plankan, lägg på lock och stäng spjället.  Rök 
fisken 5–8 min. Den ska ha en innertemperatur 
på 40°. Ett annat rökalternativ är en aburök med 
alspån, på spisen under fläkten.  Servera 
direkt med varm blomkål, gräslök, nypressad 
limejuice och rivet limeskal.

Klassiksk kycklingrätt med 
moderna asiatiska smaker.

 Sätt ugnen på 180°C.  Finhacka 
hälften av cashewnötterna och blanda 
i skål med 1 tsk currypasta. Skär 
citron i klyftor. Klappa kycklingen 
med currynöthacket och fyll den 

citronklyftorna. Salta och peppra inuti 
och runt om.  Lägg kycklingen 
i en smord eldfast form och placera 
några klickar smör på. Skicka in i 
ugnen ca 1 timme. Prova med en 
sticka, kycklingen är klar när saften är 
genomskinlig.  Koka 400 g valfritt 
ris enligt förpackning.  Ta resten 
av cashewnötterna och stek i smör 
och chili tills de får färg.  Skala 
matbanan och skär tunna skivor på 
längden. Värm oljan till 150°C och 
fritera tills de får lite färg. Låt rinna av 
på lite hushållspapper. Finhacka lök 
och fräs i lite smör i en kastrull. Häll i 
kokosgrädde, tomatpuré, kycklingfond, 
currypasta och 1 tsk socker. Koka upp 
och smaka av med salt och peppar. Fo
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Pris 62 kr   Varunr 7126

Passar bra till grillade kötträtter av nöt, pasta 
bolognese, kyckling och fläskfilé.
 Läs mer på www.enjoywine.se

A classic wine
with a timeless taste

BIANCHI
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

www.enjoywine.se

Allt om mat
Fynd!

Dagens Nyheter 
Fynd!
Expressen

Svenska Dagbladet

Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet.



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?

Annelie Birtner
41, Shanghai, Kina
1 Det är otroligt smidigt och enkelt.  Utbudet är enormt stort och täcker alla  våra matbehov. Vi kan sitta hemma och beställa utan att jäkta i en butik. 

2 De innehåller allt! Min familj bor i Kina och när vi kommer hem ett par gånger  om året fyller vi på med sådant vi behöver  för vår vistelse i Sverige – mejerier, kött, pålägg, godis, badrumsartiklar… Vi beställer från alla avdelningar på MatHem.se. 3 Våra barn är 2, 8 och 9 år och ofta reser jag själv hem med dem. Då är det inte så roligt att åka jetlaggad till en affär och försöka handla. I stället kan vi ta det lugnt och inom 1-2 timmar rullar maten in till dörren. Sedan packar jag upp medan barnen leker, och framåt kvällen njuter vi av en god svensk middag  utan att ha stressat. Det har blivit en tradition att ett par dagar innan hemresa sitta tillsammans och beställa allt. Det finns inte så mycket godis i Kina, så barnen älskar förstås godissidan.

Coola kolapärlor
Tjejerna bakom populära butiken Pärlans Konfektyr 
i Stockholm har gett ut sin första receptsamling.

Matilda Rosenqvist
25, Västerhaninge
1 Jag väljer MatHem med glädje på grund av det 

breda utbudet. Och för tillgängligheten och den 

goda servicen förstås. Har jag beställt något som 

saknas i lager får jag direkt ett telefonsamtal med 

besked för att kunna lösa det på annat sätt.

2 Jag handlar verkligen allt möjligt, allt jag 
behöver. Så mina matkassar innehåller varor 

och produkter från alla sektioner som MatHem 

erbjuder, från mjölk, pasta, bröd och godis till 

köksattiraljer och blomjord.

3 Jag får mer tid att umgås med min sambo. Vi 

behöver båda jobba länge om dagarna och om  

vi slipper lägga en timme på att gå till matbutiken 

kan vi i stället äta en längre middag tillsammans. 

Det är jätteskönt.

Veronica Frost
26, Järfälla
1 Jag handlar på MatHem.se för att det är enkelt, ett bra sortiment och bra priser. Jag får också en otrolig bra service och varorna är packade ordentligt och noggrant.2 Mina kassar består mycket. Kött, kyl- och frysvaror, liksom barnmat och blöjor. 

3 Jag sparar otroligt mycket tid som jag i stället lägger på min dotter och att göra roliga saker.

 Allt började med en resa till Tokyo. Lisa 
Ericsson blev så tagen av Japans sötsakskultur 
att hon bestämde sig för att göra konfektyr 
med lika fina förpackningar som sinnligt gott 
innehåll. Tillsammans med Miriam Parkman 
och ett gäng inbitna lindy hopfantaster från 
Stockholms dansgolv förenades idén med deras 
gemensamma vurm för 30 och 40talet. Pärlans 
Konfektyr föddes och i dagarna har tjejerna 
bakom butiken släppt sin första kolakokbok.
Miriam, berätta om boken!
– Den är ett drömuppdrag som blivit en riktig 
pärla till bok, full av recept som vi kokar i butiken. 
Allt är illustrerat med tidsenlig rekvisita och 
originalillustrationer från gamla tidningar och böcker.
Titeln, ”Pärlans Konfektyr – Kolor, jazz och 
bakverk”, avslöjar att den innehåller mer än 

bara recept.
– Pärlans utan jazz i högtalarna skulle vara som en 
kola utan grädde! Musiken, kläderna och frisyrerna, 
som också har några uppslag i boken, är en stor del 
av oss och har en självklar plats i boken.
vilken är din egen favorit?
– Det varierar efter säsong, men vanilj och 
havssalt står sig alltid. Ur boken är kolan ”på 
kanelen” min favorit, en vuxen variant av 
gräddkola med kanel och whisky.
Så du har inte förätit dig på kola än?
– Nej, det går faktiskt inte. Nu står julen för 
dörren, vår största högtid. Vi hälsar alla välkomna 
till oss på Södermalm för att känna årets 
julsmaker!
”Pärlans Konfektyr – Kolor, jazz och bakverk”  
(Natur & Kultur) är ute nu.
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Rent havssalt  
i gott sällskap
– en ekologisk smakhöjare

www.jozosalt.se

Salt, vitlök och frisk rosmarin
Ekologisk rosmarin och vitlök ger Maldons 
nya salt en fyllig smak som lyfter såväl lamm-
steken som potatisgratängen. Vårt klassiska 
flingsalt har fått sällskap av kravmärkta örter, 
grönsaker och frukter. Resultatet är spännande 
smaker som passar lika bra i matlagningen 
som till eftersaltning.

Smaklig måltid!



Rami Shaaban
ålder: 37 år
Bor: Villa i Nacka
familj: Sambon Frida och 
barnen Ben, 3 år, Noah, 4 år, och 
Gabriel, 10 år.
Aktuell: Avslutade tidigare i år 
sin framgångsrika karriär som 
fotbollsmålvakt. Har bland annat 
spelat i landslaget, Arsenal, 
Hammarby, Djurgården och 
Fredrikstad. Arbetar nu som 
rådgivare åt finansbolaget WSM.



Målvakten 
som hittade 
hem
Tänk vad många avslöjanden som 

skulle komma fram i ljuset om 
alla man intervjuar hade med sig 
sina barn. Tanken slår mig flera 
gånger under mitt samtal med 
den före detta landslagsmålvakten 
Rami Shaaban – och hans tioåriga 
son Gabriel som bisittare. 

Gabriel berättar gärna om familjen Shaabans mörkaste 
hemligheter. Som pappas besatthet av Polly till exempel.

– Ett tag åt du två Pollypåsar varje kväll, konstaterar 
Gabriel och tittar på pappa.

– Jo, erkänner Rami skamset. Men inte längre. Nu är 
cashewnötter min nya drog.

Samtalet glider in på familjens matrutiner. Rami 
berättar att han nyligen köpte en dyr AGA-spis i 
förhoppning om att höja sin matlagningsnivå. Men så 
blev det inte alls, förklarar Gabriel glatt.

– Pappa lagar mest korv. Jag använder spisen oftare  
än han!

– Ja, det är nog sant, medger Rami och säger att han mest 
lagar snabbpasta med korv eller köttbullar till barnen.

– Fast jag är ganska bra på lax. Jag har en paradrätt 
med stekt lax och pasta som jag levde på när jag spelade  
i Norge, tillägger han.

Jag får också veta att Rami och hans sambo Frida 
pratar på tok för mycket i sina mobiler.

– Jag vill ha mobilförbud! Vi borde ha en helt mobilfri 
dag i veckan. Eller två! föreslår Gabriel.

En ständigt mobilpratande pappa som vräker i sig Polly 
och steker köttbullar på en hyperexklusiv spis. Se där, en lite 
annorlunda bild av Rami Shaaban än den man har av honom 
som fotbollsmålvakt i bland annat Arsenal, Fredrikstad, 
Hammarby och inte minst landslaget. Två år i rad, 2006 och 
2007, utnämndes han till årets målvakt vid fotbollsgalan.

Jag frågar vad som varit höjdpunkten i fotbollskarriären.
– Oj, vad svårt. Tiden i Arsenal var förstås speciell med 

både Premier League och Champions League. Fast det är 
klart, inget slår ett VM. Första VM-matchen 2006 mot 
Trinidad och Tobago, det glömmer jag aldrig. Jag höll 
nollan och matchen slutade 0-0. Fast vi borde ha vunnit, 
anser Rami och tar en klunk kaffe. 

Som målvakt var han känd för att alltid behålla lugnet. 
Samma vänliga lugn visar han prov på i dag, sittande mitt 
emot mig vid fotografens köksbord med sonen Gabriel 
bredvid sig och de två yngre sönerna, Ben och Noah, 
rusade runt i fotostudion.

De har bara gått tio månader sedan Rami Shaaban 
fattade det svåra beslutet att avsluta sin fotbollskarriär. 
Han säger att de sista men ack så avgörande procenten 
för att komma upp på en godtagbar nivå saknades. 
Han blir dock kvar i Hammarby som målvaktstränare. 
Resten av tiden ägnar han åt finansbranschen i form av 
partner och rådgivare åt företaget WSM som hjälper 
entreprenörer och idrottare att förvalta sina pengar.

– Visst kan jag sakna träningen med grabbarna när det 
är fint väder. Samtidigt är det skönt att slippa all press och 
skadenoja, att sätta punkt och gå vidare. Jag har haft en 
fantastisk karriär, men nu blickar jag framåt och vill lära 
mig allt om finansbranschen och hjälpa tidigare kollegor 
och kamrater till en sundare förvaltning, säger Rami.

Men en gång fotbollsspelare, alltid fotbollsspelare. 
Rami har svårt att se att han kommer att släppa fotbollen 
helt i framtiden, inte minst när passionen förts vidare 
till barnen. Gabriel är redan inne på sitt andra år i 
Hammarby. Ben och Noah nöjer sig än så länge med att 
spela hemma i trädgården.

Ett ofta debatterat ämne är överambitiösa idrotts-
föräldrar som i missriktad ambition hetsar och skriker 
åt sina barn och har synpunkter på tränarens beslut. Jag 

Från engelskt proffsliv och VM med landslaget till 
en vardag med kontorsjobb och dagishämtningar. 

MatHem träffade Rami Shaaban för ett samtal om 
livet efter fotbollen. TExT jAN EKHoLM FoTo joHNNy WoHLiN
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frågar Rami om han märkt av den sortens föräldrar.
– Absolut. Fast inte i Hammarby, där har vi föräldrar 

en bra gemenskap och ingen som skriker. Däremot har 
jag sett det i andra lag. Min ståndpunkt är att inte lägga 
mig i vad Gabriels tränare säger åt honom, och absolut 
inte skrika under träningar och matcher. Gabriel är bara 
tio år, då ska fotboll vara något kul och lekfullt, säger 
Rami som anser att det är klubbens ansvar att säga ifrån 
om föräldrar hetsar sina barn för mycket.

– Det får aldrig gå ut över barnen, och det gör det ju 
om de hör sina föräldrar stå och skrika hela tiden. Då 
försvinner glädjen.

Själv tränar Rami Shaaban ytterst blygsamt sedan han 
la av med fotbollen. Betydligt mindre än han planerade. 
Det blir i bästa fall en eller två löprundor i månaden, 
utöver den träning han får på köpet när han kör med 
Hammarbys målvakter.

– Som alla småbarnsföräldrar har jag svårt att hinna 
med. Jag sitter på kontor hela dagarna och på kvällarna 

jobbar ofta min sambo, så då måste jag vara hemma 
med barnen, förklarar han och tillägger att han är desto 
mer noga med kosten. Den är numera anpassad till en 
stillasittande tillvaro. 

 – Man kan väl säga att jag kör en slags halv-LCHF med 
väldigt lite pasta och potatis. Om jag förut åt 30 procent 
kött och 70 procent pasta så är det precis tvärtom i dag. 
Dessutom blir det mer grönt och fisk. Men jag är inte 
besatt, man måste ju må bra och trivas. Känner jag för 
pizza och hamburgare så unnar jag mig det. 

Nio av tio middagar äter familjen Shaaban hemma  
i villan i Nacka och Rami uppskattar att matlagningen  
är hyfsat jämnt fördelad mellan honom och sambon 
Frida. Halvfabrikat förekommer flitigt, särskilt när  
Rami står för maten och slänger ihop en köttfärssås  
eller steker köttbullar. 

– Frida och jag är inte särskilt duktiga på att planera 
middagar, men vi har fått lite bättre struktur sen vi 
började handla på MatHem. Vi köper det mesta, från 
toapapper och mjölk till köttbullar. Det är väldigt smidigt, 
tycker Rami. 

Att få sina matkassar hemkörda är något av 
vardagslyx för många. Jag frågar Rami vad som är den 
största vardagslyxen för honom. 

– När alla i familjen är lediga och tillsammans en hel 
dag. Det händer tyvärr inte så ofta, men när det väl sker  
så känns det verkligen lyxigt.

– Och ingen ska prata i mobiltelefon på hela dagen, 
tillägger Gabriel för säkerhets skull.

Det blir mer grönt och fisk. 
Men jag är inte besatt, man 

måste må bra och trivas. Känner jag 
för pizza och hamburgare så unnar 
jag mig det.”

Rami med barnen 
Gabriel, Noah och 
Ben. Pappa har lagt 
fotbollskarriären 
på hyllan, men 
sönerna för 
passionen vidare.

FINN CRISP
för ett godare liv!
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Rami Shaaban
Före detta målvakt i bland annat  

landslaget, Arsenal och Hammarby.

 Vad vill du få ut av träningen: kondition eller 
muskler? Träning är väldigt individuellt, alla har olika 
behov och förutsättningar. Be gärna om hjälp med att 
hitta en träningsform som passar just dig.  

 Det vanligaste misstaget är att köra igång stenhårt 
direkt. Men pumpar man sig blå fem dagar i följd redan 
första veckan tröttnar man snabbt. Eller ännu värre: man 
skadar sig. Lägg upp ett träningsschema med delmål och 
inled lätt, så att du inte ens blir svettig. Strunta i det dyra 
gymkortet. Efter en kontorsdag är det skönare att ta en 
löp- eller cykeltur och få frisk luft.

 Tid är en bristvara för alla oss med barn. Lär dig 
prioritera om du vill träna regelbundet och göra det 
till vardagsrutin. Gå t.ex. upp en timme tidigare eller 
cykla till jobbet. Ta med barnen på löpturen, de behöver 
också röra på sig. Om du inte får med dig dem, skaffa en 
träningspartner. Om ni är två är det svårare att hitta på 
ursäkter för att slippa.

 De flesta äter för mycket kolhydrater för dagens 
stillasittande livsstil. Dra ner på pasta och potatis och ät 
oftare men mindre portioner. Strunta i energidrycker, 
de innehåller bara socker och onödiga tillsatser. Drick 
mycket vatten i stället, och ät banan eller nötter om du är 
sugen på något mellan måltiderna.

Kim Johnsson
Före detta NHL-spelare i New York  

Rangers och Philadelphia Flyers

 Vill du gå ner i vikt, fixa din dåliga rygg, bli starkare 
eller bara få mer energi i vardagen? Det finns många olika 
anledningar till att börja träna. För bästa möjliga resultat 
är det bra med ett tydligt mål från starten. 

 Boka tid för rådgivning och låt någon titta på din 
kropp, t.ex. en naprapat. Träning görs bäst på rätt sätt. 
Efter hockeykarriären är mitt mål att få bukt med sned 
rygg, ett resultat av att jag skjutit åt samma håll hela 
mitt liv. Jag på väg att lyckas eftersom jag tränar på ett 
nytt sätt. I dagsläget kör jag styrketräning och korrektiv 
träning på gym, och har bättre koll än någonsin.   

 Det är inte alltid lätt att hitta tid för träning i 
vardagen. Du måste vara motiverad, och den bästa 
motivationen får du om du ser resultat. Du blir 
sporrad och vill komma iväg till gymmet. Nu, med rätt 
träningsform, längtar jag till det. Det är helt okej att köra 
hemma också. Med skivstång och en uppsättning hantlar 
kan du göra mycket. Andra motivationshöjare kan vara 
en grym playlist, nya kläder eller en träningskompis.    

 Det är mycket snack om att man ska undvika 
kolhydrater. Visst, som proffs åt jag mer kolhydrater 
än vad jag gör i dag, nu blir det mer grönt och protein 
i stället. Det är bättre att äta oftare, men i mindre 
mängder. Ett bra tips är att dricka proteinshake direkt 
efter träningen, eller keso och banan. När sötsuget 
kommer mellan måltiderna tar du fram en påse nötter.

Proffsens bästa 
träningstips
Hitta motivationen, lägg upp ett schema och ät rätt. Rami Shaaban och före detta 
NHL-proffset Kim Johnsson vet hur man lyckas med sin träning. TExT jAN EKHoLM

MåL:

KoM igåNg:

PrioriTErA:

MAT:
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Årets 
hemmakock
En dos ambitioner, rikligt 
med goda smaker och 
en nypa stress. När 
matlagningstävlingen Årets 
hemmakock avgjordes i 
Stockholm var konkurrensen 
hård. Temat: ”Uppdatera 
söndagsmiddagen!”  
TExT KAriN WALLéN & LiNDA iLiSTE  
FoTo KALLE öHrN

 Juryn höll ett vakande öga över 
deltagarna, och smakade av resultaten. 
Från vänster: förra årets Hemmakock 
May PaholtupBerg, matjournalisten 
Jon Hansson, matkreatören Monika 
Ahlberg och grundaren av det 
moderna kocklandslaget Kurt Weid.

 De tävlande kan vara ensamma 
eller i lag. Nils Nilsson från 

Vänersborg tävlade med sönerna. 
Rätten: lammspett. Alla hade en 

timme på sig att laga och presentera 
maten, och de lyckades precis.

Årets hemmakock är en årlig tävling för amatörkockar i regi 
av Tasteline. I år inföll den för trettonde gången, den första 
tillsammans med ägaren MatHem.

Stämningen var hög på anrika Hamburger Börs. De 300 
specialinbjudna gästerna åt en utsökt middag intill scenen 
där många stora artister gjort succé genom åren. Frank 
Sinatra, Liza Minelli, och nu – hemmakockarna!

 Juryn var enig. Uppsalaparet 
Magnus Reinmar och Johanna 

Erikssons bourbonbräserade 
kycklingrullader fick högsta 

poäng och silverkonfettin 
regnade. Vinnarna fick 25 000 
kronor i resecheckar, mat från 

MatHem värd 5 000 kronor och 
diverse köksutrustning.

TEMA 2013: 

Tävla med ditt bästa street 

food-recept. Börja redan nu! 

Gå in på www.tasteline.com

32 www.mathem.se

http://www.mathem.se%20
http://www.mathem.se%20


som tillsammans med sambon 
johanna Eriksson kammade  
hem titeln årets hemmakock.  
Hur känns det?
– Euforiskt! Jag stod upp med 
nävarna i luften och skrek rakt ut. 
Inga superlativ räcker till, nu vet vi 
hur det känns att vinna OS-guld.
Hur hittade ni på recepten?
– Det är söndagsmid-
dag för oss. Vi ville ha 
en twist och eftersom 
kyckling och majs 
gifter sig utmärkt, 
kom whiskyn som 
en naturlig krydda. Fi-
kon ger härlig textur 
och sötma, och syrliga 
äpplen bryter mot 
det söta. Desserten är helt enkelt en 
klassisk äppelpaj med utbytta ingre-
dienser, med mascarpone i stället för 
vaniljsås och teindränkta kex som 
pajdeg.
Tävlingen är för amatörkockar. vad 
betyder mat för dig?
– Att kreativiteten sätts på prov, 

man använder alla sinnen. För bra 
resultat behöver man tänka på 
smak, form, doft och konsistens. 
Bra råvaror är A och O, de måste 
behandlas med omsorg och få sin 
tid. Bara fantasin sätter gränser. 
Matlagning är en livslång passion 
fylld av kärlek.
Så mat har en central  

roll för familjen?
– Ja, men det är mest 
jag som står framför 
spisen. Alla borde lägga 
ner en extra kvart 
på vardagsmaten. 
Den kan vara god och 
spännande utan att det 
behöva ta så mycket tid.
Temat var att uppdatera 

söndagsmiddagen. Har ni särskilda 
matlagningstraditioner?
– Vi är båda uppvuxna med 
husmanskost, lagad från grunden 
med bra råvaror. Den kunskapen har 
vi fått från våra föräldrar, och det är 
viktigt att föra vidare till våra barn så 
att det svenska matarvet lever kvar.

Bourbonbräserade kycklingrullader 
med majskräm och rotfrukter

 Häll noga av vätskan från majsen, rosta i torr het panna tills de får 
lite färg. Mixa med crème fraîche till slät kräm. Smaka av med citronsaft, 
salt och peppar.  Skär bacon i bitar och stek i lite smör. Tärna äpple 
och fikon smått. Fräs med baconet i någon minut. Fyll kycklingrulladerna 
med röran och rulla ihop, sätt fast ändarna med en tandpetare.  Bryn 
rulladerna i smör, salta och peppra. Häll på whisky, grädde efter en stund. 
Låt kycklingen bräsera i såsen 510 min.  Sätt ugnen på 250 °C. Dela 
potatis, lägg på plåt och sätt i ugnen ca 10 min. Dela morötter, skär rödlök 
i klyftor och lägg bland potatisen. Häll på olivolja, ½ pressad citron, färsk 
timjan, salt och peppar. Rosta färdigt i ugnen ca 10 min.

Tiramisu med äppelkompott 
och kardemummamascarpone

 Skär äpple i mindre bitar. Skrapa ur vaniljstången. 
Blanda samman alla ingredienser i en kastrull och koka 
ihop tills äpplena är mjuka.  Koka upp lite tevatten 
och låt en påse te med smak av äpple och kanel dra i 
23 min.  Vispa äggulor och florsocker poröst, rör i 
mascarpone.  Mortla kardemummakärnorna, gärna så 
att det finns lite större bitar kvar. Blanda kardemumman 
med mascarponekrämen.  Droppa lite te på kexen och 
varva rikligt med mascarponekräm, äppelkompott och kex. 
Servera efterrätten ljummen.

160 g majskorn
1 msk crème fraîche
Citronsaft
1 paket bacon
700 g kycklingbröst, tunnskivat
1 syrligt äpple

4 torkade fikon
3 msk bourbonwhisky
2 dl grädde
5 morötter
10 potatisar
2 röda lökar

2 syrliga äpplen
2 msk strösocker
1 citronskal
1 vaniljstång
Te äpple kanel, låt  

dra en stund

4 äggulor
1 dl florsocker
400 g mascarponeost
1 tsk kardemummakärnor
8 st savoiardikex

”För bra resultat  
behöver man tänka på 

smak, form, doft och 
konsistens. Bra råvaror 

är A och O.”

Vinnarrecepten

Grattis 
Magnus Reinmar,
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Snön lyser

vit på taken,
endast Frosty

är vaken ...

Nyhet!

Frosty Bulldog Seasonal Ale 3,5% vol. 33 eg.

Frosty Bulldog Seasonal Ale är lillebrorsa till de redan etablerade och uppskattade bulldoggarna
från Gotlands Bryggeri. Inspirerad av den klassiska engelska alen. Humlefrisk och mörk med doft

och smak som hör säsongen till. Du hittar Frosty Bulldog Seasonal Ale i din livsmedelsbutik.

www.gotlandsbryggeri.se



Plura, var det självklart 
att det skulle bli en bok 
om svensk husmanskost 
den här gången?
– Ja, faktiskt. Jag är 

uppfödd på svensk husmanskost, 
så jag har länge velat göra den här 
boken. Det är mitt sätt att hedra min 
mamma Magda och sammanfatta 
barndomen.
finns det någon maträtt du 
förknippar extra mycket med 
barndomen?
– Norrlandspölsa! Det gjorde mamma 
ofta, liksom fläsklägg och rotmos. Och 
på torsdagar var det undantagslöst 
ärtsoppa och pannkakor. Mamma 
älskade verkligen matlagning, det 
var hennes liv. Innan hon gifte sig 
jobbade hon i krogbranschen, och 
när hon sen fick familj fortsatte hon 
att leka krog hemma i köket. Hon 
höll igång hela dagen, från den stora 
frukosten tidigt på morgonen till det 
sista kvällsmålet vid åttatiden. Och vi 
andra fick inte hjälpa till.
Har du några traumatiska matmin-
nen från barndomen?
– Det skulle vara surströmming i så 
fall. När burkarna öppnades i augusti 
stank det i hela huset, det var inte 
populärt hos varken grannar eller 
oss barn. Då höll man sig på sitt rum. 
Först på 90-talet åt jag min första 
surströmming, det var en intensiv 
smakupplevelse.

var i Sverige görs den godaste 
husmanskosten?
– Oj, vad svårt. På 80-talet minns jag 
att maten blev godare ju längre söde-
rut man kom. Det fanns en annan 
tradition i Skåne med gästgiverier 
och ett ständigt frossande. Men i dag 
har all regional mat fått ett rejält 
uppsving och man kan äta fantas-
tiskt gott i Jämtland, Bohuslän och 
på Gotland. Själv frossade jag rejält 
i Smögen i somras och käkade två 
lådor skaldjur.
Du skriver i boken att du växte upp 
med stora middagar och att du fört 
stafettpinnen vidare till dina barn. 
vad är hemligheten bakom en lyckad 
middagsbjudning?
– Undvik all komplicerad mat och 
välj sådant som kan göras i förväg – 
carpaccio eller laxtartar till förrätt, en 
gryta till huvudrätt och äppel- eller 
rabarberkaka till dessert. För femton 
år sen var jag inne på avancerade 
niorättersmenyer och stod och stekte 
torskrygg till tio personer. Vansinne! 
Fast i dag har jag kanske förenklat 
min matlagning lite väl mycket, det 
börjar komma klagomål om att jag 
gör samma grytor hela tiden. Jag tror 
det blir så när mat går från hobby till 
yrke – man blir bekväm. Jag måste 
skärpa mig!
Hur ofta har du middagsgäster under 
en vanlig vecka?
– Större middagsbjudningar har jag 

kanske en gång i månaden. Det är 
ungefär samma järngäng varje gång: 
mina fyra barn med sina respektive, 
Mauro Scocco och hans tjej, brorsan 
Carla, min sambo och jag. Sen 
händer det förstås att det slinker in 
enstaka gäster en eller ett par gånger 
i veckan, lite mer spontant.
är halvfabrikat tillåtna i det 
jonssonska köket?
– Ja, stångkorv är okej. Räknas det 
som halvfabrikat? Annars gör jag allt 
från grunden. Ska jag ha en béarnaise 
eller vaniljsås går jag inte köper fär-
diga varianter. Ibland händer det att 
jag bär hem en pizza, och varje gång 
ångrar jag mig lika mycket.
Du har nyligen varit i Spanien och 
spelat in en ny omgång av ”Pluras 
kök”. vad kan vi förvänta oss nu när 
du övergett köket på Kungsholmen 
för sydligare breddgrader?
– Fler utflykter och mer spansk mat. 
Vi hann med vildsvinsjakter, fiske 
och dykning i tonfiskodlingar. Var 
tredje dag flögs det ner nya gäster, så 
vi fick mer tid att umgås. Det blev en 
väldigt avslappnad stämning i vårt 
utomhuskök.
vad blir det till middag ikväll?
– Jag låg och tittade på Paul Svensson 
på tv i morse när han lagade en plom-
monspäckad fläskkarré. Det såg så 
gott ut, så jag ska nog ge mig ut och 
köpa en fläskkarré och försöka göra 
något liknande. 

Efter två böcker om Medelhavsmat har Plura 
Jonsson hittat tillbaka till rötterna. Nya ”Pluras 

husman” är en hyllning till den äkta svenska 
husmanskosten – och till mamma Magda förstås. 

TExT jAN EKHoLM FoTo PEPE NiLSSoN

Från 
Provence 

till pölsa

du hittar  
Pluras recept på 

nästa sida!

”I dag har all 
regional mat fått 

ett rejält uppsving 
och man kan 

äta fantastiskt 
gott i Jämtland, 
Bohuslän och på 

Gotland.”
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Svensk kärlek
Kokt torsk, kroppkakor och söndagsstek. I ”Pluras husman” bjuder tv-profilen och Eldkvarnsångaren 

Plura Jonsson på sina favoritrecept från barndomen och åren på turné. FoTo PEPE NiLSSoN

 Dela ostarna i kvartar. Rulla dem i vetemjöl, sedan i ägg och i ströbröd. 
Rulla dem sedan igen i ägg och en gång till i ströbröd.  Hetta upp oljan till 
170–180°C och fritera ostarna, några i taget tills de är gyllenbruna. Lyft ur och låt 
rinna av på hushållspapper.  När osten är klar, fritera persiljan snabbt, lyft ur. 
Värm på hjortron och socker och servera till.

Friterad camembert med hjortron och persilja
”En riktig 70-talsklassiker som jag inte kan motstå, finns den på menyn, hit med den!”

2 camembert –  
hela runda ostar

1 dl vetemjöl
2 ägg, vispade
2 dl panko ströbröd

200 g hjortron, tinade
1 dl strösocker
1 knippe kruspersilja
2 l frityrolja
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Hummersallad med 
ingefärsmajonnäs
”Hummer är husmanskost, festlig 
husmanskost. När jag är på västkusten 
under höstarna när hummerfisket pågår 
blir det hummer åtminstone en gång i 
veckan, ibland två. Här är en sallad jag 
hittade på en kväll, en förrätt kanske.”

2 kokta humrar
2 avokador
½ rödlök, fint hackad
olivolja
Citron
1 mango
1 paprika, rostad
Salt och peppar
Machésallad
Forellrom
1 dillkvist

Ingefärsmajonnäs
1 bit ingefära
2 äggulor
1 msk senap
1 msk vinäger
Salt
Vitpeppar
3–4 dl majs eller rapsolja

 Ingefärsmajonnäsen blir bara bra av 
att stå så den kan göras långt i förväg, 
ingefärssmaken blir starkare för varje 
timme som går. Börja med att skala och 
riva en bit ingefära, samla upp det rivna i 
en silduk (köp en eller ta en kökshandduk) 
forma duken till en boll runt ingefäran och 
pressa ur vätskan i en skål och ställ åt sidan. 

 Vispa äggulor, senap, vinäger, salt och 
peppar till ett ordentligt skum. Droppa i 
någon matsked olja under vispning, fortsätt 
så med 1 dl olja, tillför sedan mer och mer 
under konstant omrörning tills all olja vispats 
i. Häll ner ingefärsjuicen i majonnäsen. 

 Befria hummerstjärtar och klor från 
skal och lägg köttet åt sidan.  Dela och 
gröp ur avokadon, mosa och blanda med 
den hackade löken, lite olivolja och några 
droppar citron, salta och peppra försiktigt. 
Skala och skär mangon i små tärningar. 
Strimla den rostade parikan.  Använd en 
s.k. serveringsring när salladen läggs upp. Då 
blir det extra snyggt! Annars går det bra att 
bygga salladen på fri hand. Lägg ett lager av 
avokadoröran i botten av ringen, fortsätt med 
ett tunt lager mango och sedan ett tunt lager 
paprika. Toppa med ett lager hummerkött 
och en klo. Fördela salladen runt om, ringla 
ingefärsmajonnäsen över det hela. och ta 
bort ringen. Se ett hummersalladstorn! Lite 
forellrom och en dillkvist blir pricken över i.

Slottsstek
”jag vet inte var namnet kommer ifrån, kanske åt man mycket stek på slotten 
runt om i Sverige. Hur som helst det låter ju fint och som söndagsmiddag är 
det perfekt.”

 Salta och peppra köttet och bryn i en gryta. Lägg i grönsaker och kryddor och 
häll på ättika och vatten så att det knappt täcker. Låt sjuda under lock i ca 1½ 
timme, vänd köttet några gånger.  Ta upp köttet och låt det vila medan såsen 
reds till. Sila över stekskyn i en kastrull och koka ner till hälften, häll i grädden 
och låt småkoka i 5 min, smaka av med rönnbärsgelé, tomatpuré och eventuellt 
ansjovisspad.  Servera med hasselbackspotatis, rönnbärsgelé och inlagd gurka.

1 ½ kg nötstek 
(fransyska)

6 schalottenlökar, 
skalade, grovt skurna

2 morötter, skalade, 
skurna i mindre bitar

5 ansjovisfiléer
4 vitpepparkorn
3 kryddpepparkorn
2 lagerblad
1 skruvkork ättika
Vatten

5 dl vispgrädde
3 msk rönnbärsgelé
3 msk tomatpuré
Ev. ansjovisspad
Salt och peppar
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Kroppkakor
| Ca 25 stycken | ”grunden i 
kroppkakor är att de skall ätas 
tillsammans med alla goda vänner.”

250 g rimmat fläsk, smått tärnat
½ gul lök
Kryddpeppar, krossad (rejält)
2 kg potatis (Bintje eller King Edvard är 

ett absolut måste)
2–3 potatisar, medelstora till stora, 

kokta
½ dl vetemjöl
Salt

 Tärna fläsk och lök i ca 3x3 mm 
kuber dagen innan kroppkakorna 
ska ätas. Ev. extra salt beroende på 
fläskets sälta. Blanda fläsk och lök 
med kryddpeppar och låt stå kallt 
över natten.  Dagen D: stek fläsk 
och lökblandningen. Ställ åt sidan. 

 Skala potatisarna. Riv i med den 
rivskivan som gör mos. Ta fram en ren 
kökshandduk och krama ur den rivna 
potatisen ordentligt. Med ordentligt 
menas att det skall se ut som fibrer i 
handduken. Spara en del av vätskan 
ifall smeten behöver blötas upp lite. 

 Blanda ihop den rivna potatisen 
med den kokta samt vetemjölet. 
Du skall nu ha en smet som är fast 
men formbar.  Fyll spisen med 
stora grytor. Fyll grytorna till ¾ med 
vatten och salta som pastavatten, 
m.a.o. generöst. Platta ut smet i 
handflatan och lägg i en klutt med 
fläskblandningen, forma nu till en boll 
som har lika tjocka potatisväggar runt 
om, ca 5 mm. Kroppkakan skall ha 
en omkrets mittemellan en pingisboll 
och en tennisboll. När du har rullat 
hela bänken full med kroppkakor 
så nedsänk dessa försiktigt i det 
nu sjudande vattnet. När de flyter 
upp så låt de sjuda i ca 15–20 min. 

 Servera de nykokta kroppkakorna 
med skirat smör och lingonsylt, 
de riktiga konnässörerna kan även 
tänka sig grädde och senap (som en 
riktig ölänning).  Det är också att 
rekommendera kroppkakorna 
uppstekta i smör. Halvera dem då 
och stek i smör, samma tillbehör 
som ovan rekommenderas.

1 ½ kg torsk i skivor
1 ½ liter kallt vatten
1 dl + 2 msk salt

Äggsås
4 dl av fiskspadet
½ dl grädde
Beurre manié

2 ägg, hårdkokta och 
hackade

1 dl hackad dill
1 dl hackad persilja

 Blanda 1 dl salt med det kalla 
vattnet, lägg ner torsken och låt stå  
i kylen i en timme.  Koka upp  
2 liter vatten med 2 msk salt, när 
vattnet kokar lägger man i torsken. 
När vattnet åter kokar upp lyfter man 
kastrullen från värmen och låter den 
stå med lock på i 5–7 min. Lyft upp 
fisken och låt den rinna av.  Häll 

fiskspadet i en kastrull tillsammans 
med grädden, värm upp och vispa i 
beurre manié (en kula av smör och 
mjöl) och red på det sättet såsen. 
Sjud försiktigt under några minuters 
omrörning och tillsätt sedan äggen 
och det kryddgröna.  Placera  
fisken på tallrik och häll på äggsåsen, 
servera kokt potatis till.

Lättrimmad kokt torsk med äggsås
”Torsk kan avnjutas på många sätt, stekt, kokt, med smält smör och 
pepparrot, ja det finns oändliga variationer. Kär fisk har många tillbehör 
skulle man kunna säga. Den här varianten är lite gammaldags och bör lyftas 
fram, tycker jag.”

Samtliga recept är hämtade ur 
”Pluras Husman” (Norstedts).

38 www.mathem.se

Pluras husman

http://www.mathem.se/recept/kroppkakor-fran-pluras-husman


info@ostkompaniet.se, www.ostkompaniet.se Frysvägen 6,  556 52 Jönköping, Tel. 036-361680. info@ostkompaniet.se, www.ostkompaniet.se

                   Ostkompaniet ingår i Lindahls Invest, som är ett
 familjeägt företag med mer än 40 års erfarenhet av

 livsmedel. Kanske mest känt för Turkisk Yoghurt. 

I vår anläggning i Jönköping finns ett mognads-
lager för drygt 1 miljon kg kvalitetsost, som förädlas
med varsam hand av våra erfarna ostmästare.

Namnen på våra allra förnämsta ostar har vi lånat från vinets värld, där Gran Reserva och Reserva
är flaggskeppen i vårt sortiment. Ostar som med fördel även används som smakförhöjare vid matlagning.

Våra goda mellanlagrade ostar heter Familjens medan Stor & Liten är ett utmärktval för alla som gillar mild ost.
 Vi pratar inte ålder – vi pratar smak & kvalitet!

Våra ostar finns i
 välsorterade butiker och

 stormarknader.

Gran Reserva  – X-Stark
Reserva – Stark

Familjens – Mellan
Stor & Liten – Mild

Ostar för
vardag & fest!

Vi har ostarna
 från vinets värld

 till vardag och till fest!



Bilden visar ett serveringsförslag



på bästa sätt lyfta fram dess olika 
inriktningar. 
 är det någon särskild sorts mat som du 
tycker är extra roligt att arbeta med?
 – Jag älskar det italienska köket 
och har alltid gjort det. Jag tycker 
om sättet de äter på – att börja med 
en pasta för att sedan fortsätta med 
en bit kött eller fisk, en god grönsak 
eller sallad. Det passar mig eftersom 
jag gillar att arbeta enkelt och med 
fina råvaror som får stå i centrum. 
Sedan är det bara att toppa stylingen 
med ett lyxig, italiensk linnetyg.
Många har svårt att få vardagspuss-
let att gå ihop, och när tiden är knapp 
är maten ofta det som får stryka på 
foten. Som gammal kock, vad bety-
der mat i vardagen för dig? 
– Mat betyder alltid lika mycket, 
varje dag. Min mans familj kommer 
från Sardinien och vi delar kärleken 
till maten. Fast det är inte alltid lätt 
att få till det med två barn som vi 
gärna vill servera hemlagad mat. 
Men vi försöker göra egna köttbullar 
och fiskpinnar och barnen älskar allt 
från pasta vongole till kokt kyckling 
med currysås. Jag tror att vi kan vara 
ganska hårda med maten ibland, 
men det är så viktigt för oss.

Linda, hela ditt liv är 
mat. Hur föddes det 
intresset?
 – Det är något jag 
alltid gillat, min 
farmor lagade så 

mycket gott. Men det var inte 
självklart att jag skulle jobba med 
mat, jag testade bara att bli kock och 
upptäckte på den vägen att det är 
en passion. För 14 år sedan började 
jag jobba på kaféet i Rosendals 
trädgårdar. Det var en väldigt kreativ 
plats, jag fick mycket inspiration 
från trädgården och människorna 
att utveckla mitt intresse för mat 
ytterligare.
var det då du bestämde dig för att 
bli stylist?
– Det kan man säga. Det började med 
en kokbok som jag skrev under min 
tid på Rosendal, ”Smak av Österlen”. 
Det ledde till att jag började frilansa, 
fick reklamjobb och uppdrag av 
tidningar, och plötsligt hade en helt 
ny värld öppnats för mig. 
Har du stylat något annat än mat 
genom åren?
– Nej. Mat är min grej helt enkelt, 
jag älskar allt som har med det att 
göra, inte bara maten i sig. Jag syr 
ihop hela paketet från grunden - jag 
skriver recepten, lagar maten och 
samlar in all rekvisita. Just nu älskar 
jag franska gjutjärnskastruller och 
italienskt tvättat linne.

vad inspirerar dig när du stylar?
 – Allt! Jag inspireras förstås av 
råvarorna, men det kommer också 
från mode, naturen och inredning. 
Jag jobbar med så många duktiga 
fotografer och kockar, det är också 
inspirerande. När jag nyligen stylade 
maten för krogen Le Rouges kokbok 
hittade jag ett par gamla franska 
skärbrädor. De satte verkligen stilen 
för alla matbilderna.
”Brasserie Le rouge Cookbook” är 
den senaste kokboken du stylat. 
Berätta! 
– Det började med att jag, Le Rouges 
kock Marco Baudone och fotografen 
Roland Persson gjorde boken 
”Medelhavsbufféer”. Vi hade väldigt 
kul tillsammans och ville jobba ihop 
igen, så då passade det perfekt att 
göra en ny bok i samband med att 
Le Rouge fyllde fem år. Det tog oss 
ett och ett halvt år att sammanställa 
boken, och det var enormt roligt och 
kreativt hela tiden.
Men du stylar inte bara böcker, du 
gör även stylingjobb för MatHem. 
– Det stämmer, jag har gjort ett 
flertal olika jobb för MatHem där jag 
vill förmedla den moderna känslan 
för mat i kombination med kvalitet. 
Bilden som syns på alla kylbilar som 
kör hem mat ska till exempel visa det 
breda sortimentet på ett lekfullt och 
färgglatt sätt. Jag har också stylat 
MatHems olika matkassar för att 

recept som linda har stylat 
hittar du på nästa sida!

”Min mans 
familj kommer 
från Sardinien 

och vi delar 
kärleken till mat. 

Fast det är inte 
alltid lätt att 

få till det med 
två barn som 

vi vill servera 
hemlagad mat.”

Styling som 
smakar
Linda Lundgren är kocken som sadlade om och blev 
stylist. I dag arrangerar hon mat åt MatHem och i 
böcker, nu senast i nyutgivna ”Brasserie Le Rouge 
Cookbook”. TExT LiNDA iLiSTE FoTo fABiAN BjörNSTjärNA
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Franskt med twist
Marco Boudones nya kokbok är full av de kulinariska hemligheter han förfinat som kökschef på 
lyxkrogen Le Rouge i Stockholm. MatHem bjuder på fem flådigt franska och personligt präglade 

recept ur ”Brassierie Le Rouge Cookbook”. FoTo roLAND PErSSoN

Moules marinières
| 4–6 personer | ”På Le rouge 
serverar vi hackad persilja, aioli 
och pommes frites till vår moules 
marinères”.

2 kg blåmusslor
1 msk olivolja
1 msk smör
2 schalottenlökar, finhackade
2 vitlöksklyftor, finhackade
1 dl vitt vin
1 ½ dl grädde
3 msk finhackad bladpersilja

 Tvätta musslorna ordentligt och 
ryck bort ”skägget”. Kasta dem som 
inte stänger sig när man spolar dem 
med kallt vatten.  Hetta upp olja 
och smör i en kastrull. Svetta lök och 
vitlök en stund. Tillsätt musslor och 
vin. Lägg på ett lock och låt musslorna 
koka några minuter, tills de öppnat sig. 

 Tillsätt grädden minuten innan 
musslorna tas från värmen. Sila av all 
vätska i en bunke, mixa till skum och 
häll över de färdiga musslorna. Toppa 
med persiljan.

Vinkokta blåmusslor blir 
extra goda med friterad 

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

levererat direkt hem till dörren.{ }
Löksoppa Maison 
Rouge
| 4–6 personer |

1 kg silverlök , strimlad
3 msk olivolja
2 msk farinsocker
100 g sidfläsk, tunt skuret
5 timjankvistar
2 dl cider
1 dl vit vin
1,7 liter hönsbuljong
Salt
4–6 skivor levainbröd eller formfranska
200 g comté eller gruyèreost , riven
Svartpeppar

 Hetta upp olja i en vid kastrull. 
Svetta löken en stund. Tillsätt 
farinsocker, sidfläsk och timjan i 
kastrullen. Häll på cider, vin och 
buljong. Koka tills löken är fin och 
glansig, ca 40 min. Smaka av med 
salt.  Sätt ugnen på grill. Häll över 
soppan i portionsskålar. Rosta brödet. 
Lägg en brödskiva ovanpå soppan 
i varje skål. Toppa med riven ost. 

 Gratinera soppan 1 minut under 
ugnens grillelement. Avsluta med lite 
svartpeppar ur kvarn.

Salade César
| 4 personer |

 Mixa dressingens alla ingredienser till en sås i 
en matberedare eller med en stavmixer, men inte för 
slätt. Smaka av ordentligt med salt och citron.  Stek 
brödskivorna i olja i en stekpanna eller ugnstorka dem till 
krutonger. Blanda salladens alla ingredienser i en stor skål. 

 Toppa med dressing, hyvlad parmesan, och grovmalen 
svartpeppar och persilja.

4 kycklingfiléer, i bitar
200 g bacon, tärnat  

och stekt
2 romansallad eller 

cosmopolitanshuvuden, 
plockade

2 skivor levainbröd
1 msk olivolja
Salt och svartpeppar
200 g parmesanost, hyvlad
4 kvistar bladpersilja, 

hackade

Dressing
3 dl majonnäs
2 msk mjölk
2 tsk sherryvinäger
Saft av 1 citron
1 vitlöksklyfta
4 sardellfiléer
½–1 dl riven parmesanost
Salt

Hemligheten bakom en god 
ceasarsallad? Dressingen.

Löksoppa med fin 
sälta och sötma är 
en utmärkt förrätt.
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Crème brûlée
| 10–12 personer | ”Mer klassiskt än så 
här blir det knappast. Crème brûlée är 
kanske världens mest lagade dessert.”

3 dl mjölk
3 vaniljstänger, delade och urskrapade
125 g socker
12 äggulor
7 dl grädde
2 dl råsocker, till servering

 Sätt ugnen på 90°C.  Koka under 
omrörning upp mjölk, vaniljstänger 
och –frön samt socker i en kastrull. 
Ta av värmen. Låt stå och dra 20 
min.  Tillsätt äggulor och grädde 
i kastrullen, rör till en jämn smet. Sila 
genom en finmaskig sil.  Fördela 
äggsmeten i tjocka kaffekoppar eller 
andra ugnsfasta portionsformar. Häll hett 
vatten i en långpanna och baka crème 
brûléerna i vattenbad i ugnen ca 1 ½ 
timme. Låt svalna.  Strössla råsocker 
över formarna just innan servering. Bränn 
snabbt av sockret med en brännare tills 
brûléerna fått fin färg, eller ställ formarna 
en kort stund under ugnens grillelement, 
men passa noga så att de inte bränns.

Samtliga recept 
är hämtade från 
Marco Baudones 

bok ”Brasserie 
Le Rouge 

Cookbook” (The 
Bearded Lady).

Chèvre chaud
| 4 personer |

4 skivor getost
4 skivor surdegsbröd
½ dl olivolja
3 msk honung
1 msk sherryvinäger
Salt och svartpeppar
100 g mixsallad

 Sätt ugnen på grill. Lägg 
getostskivorna på brödet i en ugnsfast 
form, gratinera dem i ugnen 5 min. 

 Blanda olja, honung, vinäger, 
salt och peppar till en dressing. 

 Arrangera som på bilden, rippla 
dressingen över.

Getosttoast gifter sig 
utmärkt med söt honung.

En mjäll crème brûlée som 
middagens crescendo.

Drostdy-Hof Chardonnay Viognier
Art nr: 15558, 13%, Box, 194 kr på Systembolaget EVERY YEAR IS 

A GOOD YEAR.
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PRESENTERAR en härlig

Majskyckling med dragonsås

Tag fram kycklingfi léerna i god tid och krydda 
dem med salt och peppar. Sätt ugnen på 
125 grader. Stek i smör tills de fått fi n färg 
och låt dem gå klart i ugnen tills inner-
temperaturen är 68 grader. Tag ut fi léerna 
och låt dem vila. Koka upp ingredienserna till 
såsen och låt den sjuda några minuter. Koka 
upp en stor kastrull med saltat vatten. Hyvla 
zucchinin och moroten på längden med en 
potatisskalare (använd inte innersta delen 
på zucchinin). Dela purjolöken på längden 
och strimla den så tunt du kan.
Lägg ner morots- och purjolöksstrimlorna 
i det kokande vattnet. Efter en minut lägger 
du i zucchinistrimlorna och häller sedan av 
vattnet direkt. Blanda runt med lite olivolja 
och servera. 

4 PORTIONER

majskyckling med 
dragonsås och 
grönsaksspaghetti 

600–800 g majskycklingfi lé 
salt och peppar
20 g smör till stekning 
2 1⁄2 dl crème fraiche
3 dl grädde
2 tsk torkad dragon
1 1⁄2 msk koncentrerad kycklingfond 
salt och svartpeppar 
2 st zucchini
1 stor morot
1 liten purjolök 
1 msk olivolja

DROSTDY. HOF
EST D1804

”MER ÄN PRISVÄRT!” Allt om Mat vinspecial, okt 2012

Alkohol kan 
skada din hälsa
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Drostdy-Hof Chardonnay Viognier
Art nr: 15558, 13%, Box, 194 kr på Systembolaget EVERY YEAR IS 

A GOOD YEAR.
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PRESENTERAR en härlig

Majskyckling med dragonsås

Tag fram kycklingfi léerna i god tid och krydda 
dem med salt och peppar. Sätt ugnen på 
125 grader. Stek i smör tills de fått fi n färg 
och låt dem gå klart i ugnen tills inner-
temperaturen är 68 grader. Tag ut fi léerna 
och låt dem vila. Koka upp ingredienserna till 
såsen och låt den sjuda några minuter. Koka 
upp en stor kastrull med saltat vatten. Hyvla 
zucchinin och moroten på längden med en 
potatisskalare (använd inte innersta delen 
på zucchinin). Dela purjolöken på längden 
och strimla den så tunt du kan.
Lägg ner morots- och purjolöksstrimlorna 
i det kokande vattnet. Efter en minut lägger 
du i zucchinistrimlorna och häller sedan av 
vattnet direkt. Blanda runt med lite olivolja 
och servera. 

4 PORTIONER

majskyckling med 
dragonsås och 
grönsaksspaghetti 

600–800 g majskycklingfi lé 
salt och peppar
20 g smör till stekning 
2 1⁄2 dl crème fraiche
3 dl grädde
2 tsk torkad dragon
1 1⁄2 msk koncentrerad kycklingfond 
salt och svartpeppar 
2 st zucchini
1 stor morot
1 liten purjolök 
1 msk olivolja

DROSTDY. HOF
EST D1804

”MER ÄN PRISVÄRT!” Allt om Mat vinspecial, okt 2012

Alkohol kan 
skada din hälsa



Du kan även ringa och beställa på 020 - 77 70 70 
eller besöka vår butik i Stockholm och Sturegallerian. 

New Wave Cappuccinokopp 
Ord. 215 kr. Nu 119 kr
Leverantör: Villeroy & Boch.   

Essence Vitvinglas 4-pack 
Ord. 596 kr. Nu 449 kr
Leverantör: Iittala. 

Rund Gryta, 24 cm
Ord. 1799 kr. Nu 1199 kr
Leverantör: Le Creuset. 

-45%

-25%

-33%

Hitta dina julklappar bland över 
5o ooo olika designprodukter 
från kända varumärken. Just 
nu har vi tallriksveckor 
med 30% rabatt på 
tallrikar från Iittala, 
Arabia, Höganäs 
och Rörstrand. 

RoyalDesign.se -
Design till rätt 
pris.

Design är alltid 
årets julklapp



Alla tiders 
adventsfest

Äntligen är det dags för adventsmingel! MatHem 
bjuder på de bästa recepten för att rädda glöggfesten 

och sätta extra knorr på årets godaste högtid.

47WWW.MATHEM.SE



Frostad frukt
4–6 portioner

 ”Den vackraste bordsdekorationen 
är också en efterrätt.”

Vackra frukter och bär, t.ex. små 
röda äpplen, vindruvor, skalade 
clementiner och färska fikon

1–2 uppvispade äggvitor
1–3 dl strösocker
Ev. 1 röd ros

 Pensla frukt, bär och eventuellt 
ros med lätt vispad äggvita och doppa 
i strösockret.  Låt stelna i några 
timmar och bättra på med mer socker 
om det behövs.

Jul med 
trendig twist

Med hjälp av johanna Westman och jens linders nya bok ”december” dukar du för 
fest med såväl hemlagade pepparkakor som engelska godsaker. FoTo uLriKA PouSETTE
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johannas & jens recept finns på MatHem.se. 
Med ett klick får du alla ingredienserna i din 

varukorg och levererat direkt hem till dörren.{ }
Brietårta – enkelt, 

vackert och gott.

Att baka egna pepparkakor höjer 
julstämningen ytterligare.

150 g blandade 
nötter,  
t.ex. valnötter, 
pekannötter, 
hasselnötter och/
eller pistaschnötter

1 brietårta, inte för 
mogen (ca 500 g)

½ dl flytande honung
Några kvistar 

rosmarin
Färska fikon, klyftor

Varm brietårta med nötter
8–10 portioner

 ”Ett vackrare inslag på glöggkalaset får man leta efter 
och till och med den billigaste brieosten blir härligt lyxig 
när den har värmts i ugnen.”

 Sätt ugnen på 200°C.  Rosta nötterna i en 
torr stekpanna.  Lägg brietårtan på en plåt med 
bakplåtspapper eller i en ugnsfast form och värm i ugnen 
i 15–20 min.  Värm honungen lite i en stekpanna – låt 
gärna en rosmarinkvist ligga med för att ge lite smak. 

 Strö nötterna på den varma brietårtan. Ringla över 
honungen och garnera med rosmarin och klyftor av färska 
fikon. Servera genast med bröd eller goda kex.

Pepparkakor
Ca 200 pepparkakor

 ”Tänk på att pepparkaksdegen gärna kan få mogna i 
kylskåpet i ett par dagar. Ta sedan fram en bit i taget och 
baka så många kakor att det täcker husbehovet.”

 Börja med degen. Häll socker, sirap och vatten i en 
kastrull och låt koka upp. Ställ kastrullen åt sidan.  Dela 
smöret i mindre bitar och lägg det i en bunke. Häll i alla 
kryddorna. Tillsätt den varma sockerblandningen och rör 
om med en träslev så att smöret smälter och allt blandas. 
Låt blandningen svalna, rör om då och då.  Mät upp 
mjölet i ett litermått, tillsätt bikarbonat och rör om med en 
gaffel tills det har blandats ordentligt. Häll mjölet i bunken 
med smörblandningen och blanda ihop till en lös deg. 

 Täck bunken med plastfolie och låt degen stå och svälla 
i kylskåpet till minst nästa dag.  När det är dags att 
baka kakorna, börja med att sätta ugnen på 200°C.  Ta 
en bit av degen och kavla med lätta tag ut den på mjölad 
arbetsbänk eller direkt på en plåt med bakplåtspapper. 
Ta ut pepparkakor med pepparkaksmått.  Sätt in en 
plåt i taget mitt i ugnen och grädda pepparkakorna i cirka 
5 min – passa hela tiden så att de inte bränns.  Låt 
pepparkakorna svalna innan du dekorerar dem med kristyr.

4 dl strösocker
2 dl mörk sirap
2 dl vatten
250 g smör
2 msk kanel, malen
1 ½ msk kryddnejlikor, 

malda

1 ½ msk kardemumma, 
mald

1 msk malen ingefära
13 dl vetemjöl + extra mjöl 

till utbakningen
1 tsk bikarbonat
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Samtliga recept är 
hämtade från Jens 
Linder och Johanna 
Westmans bok 
”December” (Bonnier).

Grönkålschips
10–12 portioner

 ”Härligt knapriga chips av säsongens pärla bland 
grönsaker. Prova gärna att göra samma sak med små blad 
av brysselkål, det är vackert och gott på glöggkalaset 
eller julbordet.”

1 bunt färsk grönkål (ca 1 l)
1–2 msk olivolja
¼ tsk flingsalt eller en knivsudd vanligt salt

 Värm ugnen till 200°C.  Skölj grönkålen och skär 
bort mittstjälken. Riv bladen i mindre bitar.  Lägg bladen 
på en plåt med bakplåtspapper. Ringla över olivolja, strö på 
salt och massera in oljan i grönkålsbladen. Sprid ut bladen 
i ett jämnt lager.  Sätt in plåten i ugnen och låt den stå i 
cirka 10 min tills bladen är krispiga.

Engelsk fruktkaka
Ca 16 bitar

 ”En brittisk klassiker som bara blir godare om den får 
stå till sig ett tag. i England serverar man den gärna med 
så kallat brandybutter, det vill säga smör som vispats 
med brandy.”

 Sätt ugnen på 150°C.  Mät upp mjölet i en 
bunke. Blanda ner bakpulvret.  Strimla aprikoser, 
katrinplommon och ingefära. Hacka valnötter i grova bitar. 
Blanda allt med mjölet.  Rör smör, socker, farinsocker 
och salt poröst. Tillsätt rom och ägg, ett i taget under 
omrörning. Blanda till sist ner fruktmjölblandning och rör 
om till en tung och fruktig smet.  Häll smeten i en smord 
och bröad form som rymmer cirka 2 liter. Grädda kakan i 
cirka 1 ½ timme. Täck den med folie i slutet av gräddningen 
om den börjar bli för mörk.  Vält upp kakan på en 
skärbräda när den svalnat något. Svep in den i plastfolie. 
Låt den sedan stå till sig i två dagar så smakar den bäst. 

 Dags för glasyr! Blanda florsocker och grädde. Vispa 
äggvitan till ett fast skum och vänd ner den i grädden. Rör 
glasyren slät. Bred över kakan och dekorera med nötter och 
torkad frukt.

4 ½ dl vetemjöl
½ tsk bakpulver
20 aprikoser, torkade
10 katrinplommon, kärnfria
½ dl syltad ingefära
2 dl valnötter
250 g smör, rumsvarmt
1 ½ dl strösocker
1 dl farinsocker
½ tsk salt

1 msk mörk rom
4 ägg

Glasyr
3 dl florsocker
2 msk vispgrädde
1 äggvita

Garnering
Nötter och torkad frukt
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Ljummen chokladtarte 
| 8 portioner |  ”även när tarten har svalnat är den knapriga bottnen och den fruktiga chokladkrämen en himmelsk kombination.”

Mördeg
90 g florsocker
250 g smör
4 msk vispgrädde
360 g vetemjöl

Chokladkräm
130 g vispgrädde

25 g honung, 
gärna smakrik

130 g mörk 
choklad 64 %

Manjari från 
Valrhona

90 g äggula

 Börja med mördegen genom att blanda 
socker och smör med degkrok eller för hand. 
Tillsätt resten av ingredienserna och blanda till en 
deg. Låt degen vila i kylen en stund, gärna över 
natten.  Kavla eller tryck ut degen så att den 
blir ca 3 mm och fodra en form. Gör små hål i 
botten med en gaffel, så blir det färre luftbubblor. 

 Grädda tarteskalet i ugnen på 180°C i 10–15 
min tills det är vackert gyllenbrunt. Låt det svalna 

lite.  För att göra krämen, koka först upp 
grädde och honung. Häll det i omgångar över den 
hackade chokladen och rör tills den har smält. 
Tillsätt äggulorna en i taget. Värm blandningen i 
vattenbad till cirka 85°C. Rör oavbrutet!  Häll 
krämen i skalet. När pajen blivit ljummen 
serverar du den med en klick lättvispad grädde 
smaksatt med en skvätt punsch. Rom eller 
Bailey’s fungerar också.

Kakaokalas
På Chokladfabriken i Stockholm tycker man att choklad är det 
allra bästa som finns. Med deras festliga recept sätts den goda 
pricken över i:et på adventskalaset. FoTo HELéN PE

52 www.mathem.se

http://www.mathem.se/recept/ljummen-chokladtarte


dam xs-xxl · flick 9O-15O · www.rabalder.se

Sköna kläder för sköna dagar!
Välkommen till våra butiker och vår webshop

www.sundbyholms-slott.se

016 - 42 84 00

K onferera i januari - april:

När hela Sundbyholm står i 
vacker vinterskrud inkluderas ett 
valfritt mervärde i en helpension 

från 1795 kr ex moms:

(1) Ett vinpaket.
(2) Två dagars konferenslokal.

(3) En konferensaktivitet 
(Skattjakten, Agentuppdraget, 

Teambuildingspusslet, Musikquiz).
4) Fri hyra av 1700-tals rokokodräkter 
i originalstil måndagar och fredagar i 

januari & februari - kvällens 
festmiddag blir ett minne för livet!

Varmt välkommen på ett besök!
www.sundbyholms-slott.se/

konferenserbjudanden

V em avslöjar mördaren?

Upplev en trerätters middag med 
mordpjäs framförd av 

professionella skådespelare.

I paketet ingår:

* Slottets stora afternoon tea
* Trerätters middag

* Interaktiv mordpjäs
(Testamentet eller Spökmord)

* Logi i dubbelrum
* frukost

9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 
6/4, 13/4, 20/4, 27/4.

1895:- ink moms /person 

www.sundbyholms-slott.se/
mordweekend

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

Sundbyholms Slott





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

varukorg och levererat direkt hem till dörren.{ }

Chokladpudding
| 8 portioner |  ”Längtar du tillbaka till din barndoms 
favoritefterrätt? gör inte misstaget att gå till färdig-mix-
hyllan. vispa i stället ihop den ursprungliga varianten. 
Den får dig att minnas, men den är mycket godare.”

 Blanda majsstärkelse, socker och kakao. Rör samman 
till en redning med lite av mjölken.  Skrapa ur 
vaniljstängerna och koka upp tillsammans med mjölken. 
Vispa i redningen och sjud alltsammans tills den tjocknat, 
det går fort.  Fyll upp i värmetåliga glas. Sätt plast 
ovanpå, så att puddingen inte får skinn, och låt svalna. 

 Servera med en rejäl klick grädde.

Plommom- & 
mandelchokladpaj med 
vaniljcrème fraîche

 ”Den är snygg, ja. och inte nog med det, den är enkel 
att göra och mår bra flera dagar i kylskåpet. Tänk bara på 
att degen behöver tid att vila sig.”

 Först ut är botten. Riv mandelmassa och lös den med 
ägg. Blanda smör och socker. Tillsätt mandelblandningen 
och häll sist i mjölet. Arbeta ihop till en deg och kyl den i 
ca 4 timmar.  Fortsätt med fyllningen genom att riva 
mandelmassa och blanda den väl med smör. Tillsätt lite i 
taget så slipper du klumpar. Rör ner äggen pö om pö och 
tillsätt sist mjölet och kakaon.  Sätt ihop ihop pajen 
genom att kavla degen 3 mm tunn och fodra formen. 
Spritsa i fyllningen och stick ner plommonen i ett stiligt 
mönster. Grädda i 175°C i ca 15 min.  Gör under tiden 
vaniljkrämen genom att skrapa ur vaniljstången och blanda 
med sockret i crème fraiche.  Ta ut pajen, pudra med 
florsocker och servera med såsen.

2 dl majsstärkelse
1 ¾ dl råsocker
1 ½ dl kakaopulver

2 l mjölk 3 %
2 vaniljstänger
Lättvispad grädde

Botten
120 g mandelmassa
30 g ägg
240 g smör
120 g socker
300 g vetemjöl

Fyllning
200 g mandelmassa
100 g smör

160 g ägg
15 g vetemjöl
40 g kakao
5–8 plommon, klyftade

Vaniljcrème fraîche
½ vaniljstång
50 g socker
250 g crème fraîche

Samtliga recept är hämtade från 
Annika Edestrand och Helena 
Ullstrands bok ”Chokladfabrikens 
Desserter” (Tree Publishing).
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Alexandra Zazzi
Kock, programledare och journalist

Du har skrivit flera böcker om 
hur man lagar enkel mat från 
grunden. varför är det så 

viktigt att laga maten själv?
– Genom att laga själv kan man 
välja fler ekologiska alternativ i sin 
matlagning och veta vad man sätter 
i sig. Jag brukar rekommendera 
folk att välja fyra, fem ekologiska 
produkter som man vet är bättre än 
andra, som potatis, tomat, paprika 
och kyckling.
färdiga köttbullar, falukorv och 
frysta fiskpinnar. vad är det som är 
så dåligt med halvfabrikat?
– De innehåller ämnen som man 
faktiskt inte behöver när man 
lagar maten själv. Jag behöver 
inte förtjockningsmedel i min sås 
eller gryta vilket finns i många 
halvfabrikat. Vi köper med ögat och 
för att många hel- och halvfabrikat 
ska sälja krävs det metoder för att få 
maten att se vackrare ut. Det innebär 
ofta vissa tillsatser.
Men någon gång ibland är det väl 
okej att fuska lite?
– Jag tycker aldrig att man ska fuska 
med mat. Om det innebär att vi har 
en massa tillsatser i den så är det 
oacceptabelt. Vi vet att vi får i oss för 
mycket gifter i dag, genom luften, 
maten och vattnet. Det orsakar 
mycket sjukdomar. Producenter kan 
tillverka halvfabrikat utan tillsatser, 
men det innebär en helt annan 

förESPråKAr 
HEMLAgAT

Middagsmat gjort på halvfabrikat får samvetet att gnaga hos 
många, men är det verkligen sämre än hemlagat från grunden? 
MatHem frågade ut kocken Alexandra Zazzi och matskribenten 
Karin Ahlborg. TExT LiNA MALErSDuellen 
Hemlagat vs färdiglagat

kostnad. Dit har vi inte kommit än. 
vad säger du till dem som tycker att 
det finns roligare saker att göra än 
att stå framför spisen?
– Om man inte är förtjust i att laga 
mat så ska man nog försöka låta 
bli att lägga någon värdering i det. 
I ställer bör man hitta ett sätt att 
acceptera att det är viktigt att jag och 
mina barn får bra mat i oss för att 
kunna leva. Det hör till, på samma 
sätt som det kanske inte är roligt att 
gå ut med soporna eller motionera.
Många väljer hel- och halvfabrikat 
för att matlagningen ska gå 
snabbare. Hur ser du på de 
argumenten?
– Även om jag kock och jävig i frågan 
så tycker jag att matlagning är något 
som vi måste satsa lite tid på. Det ger 
vår kropp bränsle och det behöver 
vi. Mat och motion måste prioriteras 
mer än att vara på Facebook eller 
titta på tv.
Du har bidragit till boken ”Livspusslet” 
och har själv barn. Hur gör man för 
att hinna?
– Jag är övertygad om att det 
inte behöver ta längre tid eller 
vara krångligare att laga mat från 
grunden. Gör den enkel. Använd en 
bit kött eller en bit halloumiost, kör 
snabbt i pannan, servera med färska 
tomater, några droppar olivolja och 
lite ris. Bra mat behöver verkligen 
inte vara komplicerad. 
Några andra bra knep?
–Utnyttja ugnen som ett bra 
hjälpmedel i stället för att stå vid 
grytorna. Medan maten står i ugnen 
hinner du med andra sysslor. Om 
jag vill göra någon riktigt enkel 
snabbmat tar jag lite fiskfilé ur 

frysen, lägger in det i smörpapper, 
kanske med en tunn skiva smör på 
och lite lök, salt och peppar. Det 
sköter sig själv i ugnen, under tiden 
kokar jag ris eller potatis och gör en 
enkel grönsallad till. 

Alexandra 
Zazzi menar 
att hemlagad 
mat lätt går att 
göra enkel och 
snabblagad.
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Karin Ahlborg
Matskribent och författare

Du har sagt att vi behöver fler 
och inte färre halvfabrikat. 
varför då?

– För att man ska kunna äta bra mat 
även när man har annat för sig än att 
stå vid spisen. 
färdiga köttbullar, falukorv och 
fiskpinnar. vad talar för att det 
verkligen är bra mat?
– Hel- och halvfabrikat behöver inte 
vara dålig mat, det beror på vad man 
väljer för slags halvfabrikat. Det 
finns alldeles utomordentligt fina 
kött bullar i butikerna som är precis 
lika bra som dem man gör hemma. 
Halvfabrikat kan precis som hem-
lagad mat vara av skiftande kvalitet. 
Det handlar om vad man har för krav 
och vad man använder för råvaror.
Du är fyrabarnsmamma. Hur 
ser du på risken att inte få i sig 
tillräckligt med näringsämnen med 
halvfabrikat?
– Kött är kött och fisk är fisk även  
om någon annan lagat till det. Jag  
har aldrig ens hört att det skulle  
vara ett problem.
Hel- och halvfabrikat kritiseras ofta 
för att innehålla onödiga tillsatser. 
varför är det inte bättre att laga själv?
– Jag tycker att det är fel att betrakta 
alla tillsatser som något dåligt. En 
hel del finns där för att vi inte ska 
bli sjuka av maten och för att vi ska 
hinna äta upp den innan den blir 
dålig och måste kastas. Det finns 

också tillsatser som bara är till 
nytta för tillverkaren, dem kan man 
skippa. Jag tycker varken att det är 
bättre eller sämre med halvfabrikat 
jämfört med hemlagat, det avgörs av 
ens tid, intresse och kunskap.
vad säger du till dem som hävdar 
att det inte behöver ta längre tid att 
”laga från grunden”?
– Jag säger att de har fel eftersom 
själva grejen med halvfabrikat är att 
någon annan gjort förarbetet. Visst 

förESPråKAr 
HALvfABriKAT

”Det finns utomordentligt 
fina köttbullar i butikerna, 
precis lika bra som dem 
man gör hemma.

tar det längre tid att göra egen pasta 
än att köpa färdig? Eller att koka 
egen buljong?
Konsumentverket har gjort 
undersökningar som visar att det 
ekonomiskt ofta lönar sig att laga 
maten själv. är det ett pris man får 
betala för halvfabrikatets fördelar?
– Jag vet inte riktigt hur den 
undersökningen ser ut, jag tror att 
det kan variera. Å ena sidan ska vi 
betala för det arbete som lagts ner på 
maten, å andra sidan har industrin 
fördelar med stora partier som 
sänker priset.
Att hemlagat smakar godare 
ses av många som en allmänt 
accepterad sanning. Hur ser du som 
halvfabrikatens försvarare på den?
– Jag tycker alltid att det är godare 
med min egen mat! Det är den  
stora, och enda, fördelen med 
hemlagat. Om man kan laga mat 
alltså. Det har hänt att hemlagat 
blivit rätt äckligt också.
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Hej Marcus, vad händer just nu?
– Förutom det vanliga arbetet med 
min restaurang Red Rooster i Harlem i 
New York har jag fullt upp med 
lanseringen av min bok ”Oui, 

chef!” i Sverige. I Stockholm har jag precis också 
öppnat American Table Brasserie and Bar på 
Clarion Hotel Sign. 
Motivera varför man ska gå till American  
Table och äta.
– Restaurangen är inspirerad av det amerikanska 
sättet att äta ute. Det är något man gör 
tillsammans, och det kan vara opretentiöst och 
enkelt. På menyn hittar du goda amerikanska 

rätter lagade på svenska råvaror.
Handen på hjärtat, hur ofta äter du 
middag hemma?
– Inte så ofta faktiskt, kanske en gång 
i veckan. Jag äter mycket i jobbet hela 
tiden. Vi kanske ska provsmaka en rätt, 
då äter man av den flera gånger. Efter  
det är man inte så hungrig längre.
Den där kvällen i veckan då du och din  
fru är hemma, vem lagar mat då?
– Det gör vi båda två. Vi kompletterar 
varandra bra eftersom hon kan väldigt 
mycket om etiopisk matlagning. 
vad blir det om du ska bjuda henne  
på en romantisk middag? 
– Något som är fräscht och lagat med 
omsorg, men som man samtidigt kan äta 
på ett lätt sätt, kanske med pinnar eller 
med händerna. Kall mat fungerar också. 
Hur som helst börjar vi förstås med 
ostflarn och champagne.

Stjärnkocken om att ha Keith Richards till bords 
och varför pickles är den bästa resesouveniren. 
TExT LiNDA iLiSTE

Marcus 
Samuelsson

Bubbel, alltid romantiskt.

Mamma är Marcus 
Samuelssons drömgäst.

Pickles.

Broccoli.

och när grabbgänget ska få middag?
– Det beror på vad vi har gjort 
tidigare på dagen. Det ska 
fortfarande vara fräscht, men det 

kan vara tyngre mat. Har vi 
varit och tränat kanske jag 
lagar en stor stek som man 
skär av själv. Har vi spelat 
golf fortsätter vi med spa-
behandling och äter något 
lättare. Och ska vi i stället 
ut efteråt lagar jag något 
fett med friterad potatis.
Har du någon paradrätt?
– Jag vet inte om jag har 

något jag kallar för en paradrätt, men 
jag lagar gärna enkel mat. Jag kanske 
gör köttbullar med en twist i form av 
en extra stark krydda och serverar 
kikärtspuré som tillbehör. Jag tycker 
om att blanda mina tre kulturer, den 
etiopiska, svenska och amerikanska.
om middagen måste stå på bordet 
inom 10 minuter, vad lagar du?
– Jag piffar upp något som ramen-
soppa med färsk fisk och färska 
grönsaker. Grönsakerna kan nästan 
vara underkokta, det är underbart 
gott med riktigt krispig broccoli. Det 
fixar man på bara några minuter. 
vad finns alltid i ditt kylskåp?
– Pickles från olika länder som 
jag köper när jag reser. Det är ett 
kul sätt att upptäcka en plats på. 
Kryddblandningen säger så mycket 

om den lokala kulturen. Jamaica  
är starkt, i New York har man 
hög syra, och i Sverige liknar det 
ingenting annat.
Har du någon favoritrestaurang  
i Stockholm?
– Krogscenen i Stockholm är 
fantastisk. Det finns så många 
valmöjligheter, från klassiska 
PA & Co till moderna Djuret. 
Stockholmskrogarna speglar  
även sina stadsdelar, man får  
inte samma sak på Östermalm  
som på Södermalm.
och i New york?
– Jag är förtjust i pizzastället 
Roberta’s i Brooklyn, det är 
jättetrevligt. Och så gillar jag 
japanska Omen i Soho.
Du har haft presidenter till  
bords på red rooster. Har du  
någon drömgäst?
– Min mamma. Hon har fortfarande 
inte varit och hälsat på. En av mina 
första gäster var Keith Richards 
och hans omedelbara kommentar 
var ”where’s the party?”. Jag kände 
direkt att det skulle bli en lyckad 
kväll. Jag minns inte exakt vad  
han åt, men allting var vegetariskt 
den kvällen.
vad blir det till middag i kväll?
– Något med min personal på Red 
Rooster. Vi har inte bestämt dagens 
specialare än, men det blir fisk.
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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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PRESENTERAR smakrika

Färsbiffar med tzatziki

w
w

w
.b

ib
en

du
m

.s
e

Drostdy-Hof Cape Red
Art nr: 12038, 13,5%, Box, 189 kr, fi nns på Systembolaget

Blanda ingredienserna till färsen och låt 
vila. Strimla löken och grönsakerna grovt. 
Fräs lök och paprika tills de får lite färg. 
Sänk värmen och efterstek tills paprikan 
ä r ”al dente”. Ställ åt sidan. Stek zucchinin 
”al dente” på hög värme i en knapp 
minut. Häll ihop med paprikan, rör om och 
krydda med salt och peppar. Gör fyra lika 
stora köttfärsbiffar av fä rsen och stek i 
lika delar olja och smör tills de ä r klara. 
Värm på  grönsaksröran och servera den 
tillsammans med biffarna och tzatzikin. 

4 PORTIONER

EVERY YEAR IS 
A GOOD YEAR.

FÄRSBIFFAR MED TZATZIKI 
OCH SMÖRSLUNGADE 
GRÖNSAKER

400 g bland- eller lammfärs 
1 ägg
1 1⁄2 tsk salt
1 krm vitpeppar 
1 msk dijonsenap
rapsolja och smör till stekning 
4 paprikor i olika färger
1 zucchini
1 rödlö k
rapsolja och smör till stekning 
salt och peppar 
tzatziki

DROSTDY. HOF
EST D1804

”PRISVÄRT!” Allt om Mat vinspecial, okt 2012

Alkohol är 
beroendeframkallande


