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Förrätter: 
 
Hasselnötspanerad Chevré 
 
4 st 1 cm tjocka skivor Chevré 
vetemjöl till panering 
I lättvispat ägg 
1-1 ½ dl hackade hasselnötter 
smör till stekning 
(eventuellt lite flytande honung) 
ruccolasallad 
kronärtskockshjärtan 
soltorkade tomater 
 
Marinerade 
kronärtskockshjärtan: 
400 g kronärtskockshjärtan (på 
burk) 
1 msk pressad citron 
1 msk finriven gul lok 
1 msk persilja 
3 msk olivolja 
salt och peppar 

 
Hemligt recept?

 
Låt skockorna rinna av, dela dem på mitten och lägg i en skål. 
 
Blanda ingredienserna till marinaden. Häll marinaden över 
skockorna och låt dem stå och dra i kylen i cirka 2 timmar. 
 
Vänd Chevré skivorna i vetemjöl. Doppa dem i äggvispet och vänd 
därefter skivorna i de hackade hasselnötterna, 
 
Stek på medelstark värme i smör (för bästa smak) i några minuter på varje sida tills nötterna fått 
lite färg. 
 
Ringla eventuellt flytande honung över den stekta osten. 
 
Lägg upp den panerade osten på en tallrik täckt av grovhackad ruccolasallad. Garnera varje 
portion med 2-3 marinerade och halverade kronärtskockshjärtan och soltorkade tomater. 
 
Servera med ett glas svalt Alsacevin eller kall öl. 
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Färsk lax med kapris, äpple och pepparrotsvinägrett (Tina) 
 
8-10 tunna skivor färsk lax, ca 
400 g  
4 stora tallrikar  
olivolja 
salt och peppar 
 
Vinägrett: 
1 syrligt äpple 
1 dl rapsolja 
2 msk äppelcidervinäger 
1 msk riven färsk pepparrot 
2 msk kapris med lite spad 
2 msk finskuren dill 
1/2 finhackad rödlök 
salt och peppar 

 

 
 
Glad lax  

 
Sätt ugnen på 180 grader och ställ samtidigt in tallrikarna. Låt dem sedan stå inne till dess att de 
blivit riktigt heta. 
 
Vinägrett: 
Skala och skär ner äpplet i fina tärningar. Blanda sedan äpplet med rapsoljan, 
äppelcidervinägern, pepparroten, kaprisen, dillen och rödlöken. Smaksätt med vitpeppar. 
 
Ta ut tallrikarna ur ugnen, pensla lite olivolja på varje tallrik och salta och peppra. Lägg 2-3 skivor 
lax på varje tallrik och häll vinägretten över. Servera genast! 
 
 

Sprödbakad smördeg med varmrökt lax och oliver  
ca 5 stycken  
 
utkavlad smördeg  
2 dl plockad varmrökt lax  
1 rödlök  
1 dl oliver  
1 1/2 dl riven ost  
1 kvist färsk rosmarin  
1 msk olivolja  
svartpeppar  
gräddfil (kan uteslutas)  
Sätt ugnen på 225 grader.  
 
Skala rödlöken och skär den i båtar. Skär smördegen i ca 5 lagom stora bitar, lägg dem på 
en plåt och nagga dem med en gaffel. Fördela laxen, rödlöken, oliverna, osten och några 
rosmarinblad ovanpå. Grädda i ugnen i ca 15-20 minuter till dess att smördegsflarnen är 
gyllenbruna och frasiga. Ringla lite olivolja över och peppra med svartpeppar. Klicka 
eventuellt lite gräddfil på varje smördegsflarn innan servering.  
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Laxrullar 
  

ca 30 bitar: 
 
3 skiva(or) tunnbröd, mjukt, alt. tortilla 
2 st avocado(s), mogna 
1 burk(ar) kesella 
1 st rödlök, finhackad, liten 
1 krm salt 
2 tsk florsocker, citronsmak 
200 g kallrökt lax, skurenn i strimlor 
 
Dela avokadorna och tag ur kärnan. Gräv ut köttet och mosa det med en gaffel. Blanda samman 
samtliga ingredienser till fyllningen. 
 
Lägg ut brödet på en fuktig handduk och bred på fyllningen. Rulla samman. Stoppa rullarna i en 
plastpåse som försluts väl. Förvara i kylskåp till serveringen då man skär rullarna i bitar. 

 
Lisas beryktade svampsoppa 
 
½ liter trankantareller 
1 - 2 l vitt torrt vin (varav 1 - 2 dl 
till soppan) 
1 gul lök 
3 msk smör 
3 msk vetemjöl 
1 buljongtärning upplöst i 1 l 
vatten 
3 dl grädde/crème fraiche 
 1-2 spetsglas torr sherry 
6 enbär 
ev. salt 
mkt stark Schweizisk ost 
timjan 
citronpeppar 
stekt bacon 
persilja att strö över 

 
 
Häll upp ett glas vin och provsmaka. Fräs svampen med löken, tillsätt vinet (alltså bara 1–2 dl). 
Häll upp ett glas vin och provsmaka. Fräs smör med vetemjölet, tillsätt buljong, vatten och 
grädde/crème fraiche. Häll upp ett glas vin och provsmaka. Tillsätt sherry, enbär och ev. salt. Häll 
upp ett glas vin och provsmaka. Tillsätt osten, timjan och citronpeppar. Häll upp ett glas vin och 
provsmaka. Stek bacon, strö det tillsammans med ost och persilja över. Häll upp ett glas vin och 
provsmaka.   
 
Eftersom soppan är mäktig passar en tupplur bra efteråt. 
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Löktårta (Christers gamla från tidningen Gourmet av Carl jan från 1982) 

 
 
PAJDEG 
150 g rumstempererat smör  
3 dl vetemjöl  
1/2 tsk salt  
 
ev. purjo och krasse till dekor 
 
 

FYLLNING  
2 gula lökar 
1/2 purjolök  
80 g rökt skinka 
3 ägg 
4 dl gräddmjölk 
 salt 

PAJ  
Blanda ingredienserna till pajdegen och låt vila i kylskåpet minst en timme. 
Tryck ut pajdegen i en form med löstagbara kanter. Förgrädda skalet i 10 minuter i 225 grader. 
 
FYLLNINGEN.  
 
Finhacka lökarna och skinkan. Lägg detta i en kastrull, slå på gräddmjölken och låt blandningen 
koka ca 15 minuter. Tag av kastrullen från värmen och låt löksmeten svalna. Rör i äggen. 
 
Hit kan man förbereda. 
 
Häll löksmeten i pajskalet. Grädda i 225 grader ytterligare 30 minuter. Lägg på skivade 
purjolöksringar och kryddkrasse. Servera ljummen. 
 

 
 
Hårding från 1983 
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Kantarell- och köttfärspaj (chefen Mats) 

 
4-6 personer 
 
PAJDEG 
50 g rumstempererat smör  
4 dl vetemjöl  
1 1/2 dl mjölk  
2 tsk bakpulver 
 
FYLLNING  
1/2 l kantareller  
2 gula lökar (eller två stora 
schalottenlökar)  
2 vitlöksklyftor 
olja till stekning  
500 g blandfärs 
 salt och peppar 
 
TÄCKE  
5 dl créme fraiche (eller 
lättcréme fraiche)  
4 msk majonnäs (eller 
lättmajonnäs)  
4 dl riven ost 

 
 
Förmiddags skörd

 
PAJDEGEN.  
 
Sätt ugnen på 200 grader. Blanda alla ingredienser till degen och knåda ihop dem till en smidig 
deg. Kavla ut degen på ett mjölat bakbord och klä en pajform (24 cm) med den. 
 
FYLLNINGEN.  
 
Rensa svampen. Skala och skiva löken tunt. Skala och krossa vitlöksklyftorna med ett knivblad. 
Häll lite olja i stekpannan och lägg ner lök, vitlök och svamp. Låt det hela få färg. Putta sedan 
blandningen mot kanterna av pannan för att ge plats för köttfärsen. När även färsen är brynt 
blandas den med svamp- och lökblandningen. Smaksätt med salt och peppar. Lägg blandningen i 
det obakade pajskalet. 
 
TÄCKET.  
 
Blanda créme fraiche och majonnäs i en skål. Bred blandningen över köttfärsfyllningen och toppa 
med osten. Baka pajen i ugnen i 20-30 min. Servera tillsammans med en fräsch sallad och ett 
gott bröd. 
Smaka ...  
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Tandoorisill (ICA) 
 
 
FÖR 10 PERSONER 
2-3 burkar urvattnad inläggningssill (a’ 420 g)  
3 dl matyoghurt 
1 ½ dl majonnäs 
1 ½  msk torr tandoorikrydda 
1 ½  msk honung  
½  tsk salt  

 
Skär sillen i bitar.  
Blanda resten av ingredienserna. Smaka ev. av med mer salt. Vänd ner sillen och låt stå kallt i 
minst 2 dygn.  
 

Het hounungssill (ICA) 
 
Söt syrligt och hett är en superkombination till den lite safta sillen.  
 
FÖR 10 PERSONER (JULBORD)  
2-3 burkar urvattnad Inlägg~ (111420 g) 
1 chilifrukt (t ex jalapenlo)  
1 litet knippe färsk spenat (ca 50 g)  
½ msk strösocker  
1 lime (juice och ska) 
½ dl honung  
2 dl matyoghurt 
1 dl majonäs 
1 dl gräddfil 
1 vitlöksklyfta  
1/2 tsk salt  
1 krm peppar  
grön tabasco  
 
Skär sillen i bitar. Kärna ur och skär chilifrukten i mindre bitar. Mixa chili, spenat och socker i 
matberedare eller med mixerstav. Skölj limen, finriv skalet och pressa juicen. Blanda det med 
chilipasten. Rör ner honung, yoghurt majonnäs och gräddfil. i Skala och finhacka vitlöken. Rör ner 
den i såsen. Smaka av med salt peppar och några stänk tabasco. Vänd i sillen och ställ kallt i 
minst 2 dagar. 
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Varmrätter 
 
Pipip recept: 

 
Christers Dry Martini Kycklingfiléer  
 
Arla har kommit med en ny smaksatt Creme fraiche men du kan också ta den vanliga Creme 
fraichen och smaksätta med frysta eller torkade franska örter.  
 
Det här behövs till 4 pers:  
 
4 kycklingfiléer, 500 g  
1 msk smör  
3J4 tsk salt  
2 krm nymald peppar  
1 burk creme fraiche med 
franska örter, 2 dl  
1 dl vatten  
2 msk fransk dijonsenap  
1 liten vitlöksklyfta, pressad  
finrivet skal av 1 citron 

 
 
Börja med att blanda Dry Martini till gästerna. Häll den på arbetsbänken när gästerna anländer.  
Bryn kycklingfiléerna runt om i smör. Salta och peppra.  
Vispa samman creme fraiche, vatten, senap och vitlök i en liten traktörpanna. Koka upp-  
Lägg i filéerna och sjud under lock ca 10 min tills filéerna är precis genomkokta.  
Strö rivet citronskal över och servera.  
Tillbehör:  
 
kokt pressad potatis eller ris sockerärter 
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Francke`s dragonkyckling 
 
1 färsk el. fryst kyckling 
1 citron 
2-3 gula lökar 
vitlök (efter behag) 
1-2 dl matolja 
1-3 tsk soya 
1-2 msk honung 
1 dl konc. apelsinjos 
dragon 
1 msk. örtkryddor(Franska örter) 
råris (äkta,40-minuters)  

 
 
Sätt på ugnen, 175 gr. 
 
Skär kycklingen längs, på magsidan,( tina den först om den är fryst!) den skall bli som en fjäril. 
Skär löken i klyftor och skiva citronen i centimetertjocka skivor, 4 st. Blanda olja, 1-3 tsk. Soya, 
1dl. honung, josen, örtkryddorna samt 2 pressade vitlöksklyftor i en kastrull och värm ihop 
blandningen. 
 
Under tiden detta görs står en form i ugnen med en klick margarin i och blir varm, formen skall 
rymma kycklingen väl, utfläkt, som en fjäril! Ta ut formen ur ugnen. Lägg citronskivorna mitt i 
formen, i en grupp. Strö lökklyftorna omkring citronskivorna. Pressa 2-3 vitlöksklyftor på varje 
citronskiva och smula en smula dragon ovanpå detta. Lägg kycklingen, utfläkt, ovanpå 
citronskivorna och häll den uppvärmda marinaden över kycklingen. 
 
In i ugnen med formen, ös var 20-de minut, ungefär. Efter ca 60 minuter borde kycklingen vara 
färdig men det kan variera beroende på vikten. Den bästa metoden är ändå att ``lossa klubban``. 
När c:a 40 minuter återstår till kycklingen är klar sätter du på riset, råriset alltså, så att det är 
färdigt att serveras till kycklingen. 
 
Att dricka till denna anrättning vill jag rekommendera en lagom tempererad Hof, c:a + 12 gr på 
flaska utan glas! 
 
Blandningen av komponenterna i marinaden avgör naturligtvis fetthalten och smaken på 
anrättningen, prova er fram, vetja! 
 
Märk att denna rätt skapades i en segelbåt under segling, för många år sedan! 
Håll kurs!  

 

                          Kent
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Karins Kyckling 
 
400 gr fläskfilé eller kycklingfilé i bitar 
8-12 svarta oliver 
1 skivad purjolök 
8-12 soltorkade tomater 
1dl hackad basilika 
2,5 dl lätt Creme Fraiche 
1 dl mjölk 
1 krm Cayenne peppar 
1msk salt 
 
Fräs köttet. Lägg i purjolöken, tomater och oliver. Fräs runt. Häll i Creme Fraiche och mjölk. Låt 
puttra tills köttet är klart. Låt den gärna stå och dra medan pasta kokar och värm på igen. 
 

Grön söt kycklingcurry (gaeng keow wan gai)  
 
Om du vill förbereda den här kryddiga och söta curryrätten i förväg kan du till- sätta grönsakerna 
före serveringen. Rät- ten går snabbt att laga eftersom man använder små kycklingbitar, men 
man kan också använda en hel kyckling eller bitar med ben. Sjud helt enkelt kyckling- en i 
kokosmjölk med lite vatten och fort- sätt sedan med receptet och tillsätt de förkokta avrunna 
kycklingbitarna i stället för rå kyckling. Föredrar du en tunnare sås tillsätter du bara lite vätska. 
Kycklingen i receptet kan också ersättas med biff, fläskkött eller fisk, men rätten blir godast med 
fågel.  
 
2 msk vegetabilisk olja 
1 1/2 tsk grön currypasta, köpt eller hemlagad (se recept)  
1 färsk grön chilifrukt, skuren i fina skivor  
4 torkade kaffir-limeblad, blötlagda i 10 minuter och sedan strimlade 
1 burk kokosmjölk  
1 msk fisksås 
2 tsk socker (ofta mer) 
500 g rått kycklingkött i små bitar  
30 g konserverade avrunna bambuskott, skivad zucchini eller aubergine  
30 g färska eller djupfrysta ärter eller ärtauberginer (se ingredienser)  
1 msk färska blad av basilika, mynta eller späda citrusblad  
 
Hetta upp olja i en stor kastrull och stek currypastan, chilifrukterna och limebladen på medelstark 
värme. Tillsätt sedan kokosmjölk, fisksås och socker. När kokosmjölken börjar bubbla lägger du i 
kycklingen och eventuellt bambuskott, sänker värmen och låter sjuda för att en del av såsen ska 
koka bort. Om den blir för tjock häller du i lite mer kokosmjölk eller vatten.  
 
När kycklingen är färdig och såsen fått önskad konsistens tillsätter du ärter och antingen zucchini 
eller aubergine. Koka dem bara hastigt så att de behåller sin spänstighet. Ta bort från värmen och 
rör ner basilika (spara några blad till garneringen). Servera med ris.  
(4 pers.)  
Grön söt kycklingcurry – thailändarna servera ofta sina curryrätter med kött och grönsaker och 
mer vätska för att smaksätta riset. 
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Kyckling- och jordnötscurry (gaeng panang gai)  
 
3 msk vegetabilisk olja  
1 1/2 tsk Panang-currypasta eller röd currypasta (Panang-currypasta kan köpas på burk i 
asiatiska butiker)  
5 dl kokosmjölk 
500 g kycklingfilé i små bitar  
2 msk socker  
2 msk fisksås  
1 msk torkade kaffir-limeblad, blöt- lagda i 10 minuter och sedan strimlade  
100 g rostade jordnötter, blandade till en pasta med 3 msk kokosmjölk  
en nypa kummin, koriander eller salt  
2 msk hela basilikablad  
 
Hetta upp olja i en wok eller stekpanna och stek currypastan på medelstark vär me och tillsätt 
sedan 1 1/4 dl kokosmjölk Sänk värmen, lägg i kycklingen och rö om långsamt så att allt blandas 
och smakerna förenar sig.  
 
Tillsätt ytterligare 2 h dl kokosmjölk och sedan socker, fisksås limeblad vätska och koka upp. Låt 
sjuda i några; minuter, tillsätt biandningen av jordnötter och kokosmjölk, Rör om och slå i resten 
av kokosmjölken.  
 
Låt sjuda i ytterligare 10 minuter och smaka sedan av. Rätten ska vara söt kryddig och lite salt. 
Om de: behövs kar du tillsätta lite mer socker, kummin, koriander eller salt. Curryrätterna Gaeng 
Panang ska ha en gyllenröd färg och vara oljiga på ytan. Såsen ska vara ungefär hälften så tjock 
som sataysås, vilket är anledningen till att såsen kallas ”torr” kycklingcurry. Garnera med 
basilikablad och servera med ris.  

(4 pers.) 
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Satay – grillspett med kyckling eller biff 
 
En thailändsk favoriträtt som kan tillredas med kyckling eller biff och som serveras tillsammans 
med en kryddig sås.  
 
4 urbenade och skinnfria kycklingbröst eller 750 g putsat nötkött 
 
MARINAD:  
1 fint hackad liten lök  
1 krossad vitlöksklyfta  
2 1/2 cm ingefära, skalad och 
riven  
2 msk mörk sojasås  
2 tsk chilipulver  
1 tsk mald koriander  
2 tsk farinsocker  
1 msk citron- eller limesaft  
1 msk vegetabilisk olja  
 
SÅS:  
3 dl kokosmjölk  
4 msk grovt jordnötssmör  
1 msk fisksås  
1 tsk citron- eller limesaft  
salt och peppar 

 
 
Glasbrist vid solnedgång  

 
Putsa kycklingbrösten eller nötköttet och skär i ca 7 cm långa strimlor. Lägg alla ingredienserna 
till marinaden i en rund skål och blanda väl. Lägg i köttet och vänd i marinaden så ett det täcks 
ordentligt. Täck över och låt stå i kylen i 2 timmar eller över natten.  
 
Tag upp köttet ur marinaden och trä upp på tunna grillspett av bambu eller trä Grilla spetten i 8 – 
10 minuter. Vänd då och då och pensla med marinad. 
 
Blanda kokosmjölken med jordnötssmör, fisksås och citronsaft i en gryta. Koka upp och låt koka i 
3 minuter, Krydda och servera tillsammans med de grillade satayspetten.  
 
Tunna grillspett av bambu eller trä används traditionellt vid tillagningen av satay. Lägg dem kallt 
vatten i minst 1 timme innan de ska användas for att förhindra att de blir brända.  
(4 – 6 pers) 
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Citruskyckling med ingefära. 
 
1 st färsk kyckling, 
1 msk olivolja, 
1 tsk ingefära, riven, 
2 msk gul lök(ar), 
1 tsk apelsinskal, 
0,75 dl apelsinsaft, 
efter smak apelsinskiva(or), 
0,5 dl citronsaft, 
1 tsk strimlade citronskal, 
0,5 tsk salt, 
2 krm svartpeppar, malen, 
efter smak färsk persilja 
 
Sätt  ugnen på 175°C. Stycka kycklingen i 8 bitar och tag bort skinnet. Pensla bitarna med oljan 
och lägg dem i en ungssäker form och strö över ingefära och lök 
 
Blanda skalen av apelsin och citron med saften. Häll det över kycklingen i formen. Krydda med 
salt och peppar 
 
Stek kycklingen i ugnen ca 30 min. Vänd bitarna och stek dem ytterligare tills de fått fin färg. 
Garnera med apelsinskivor och persilja. 
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Wokad kyckling med kaffir limeblad 
 
2 tsk sesamolja, 
6 st Schalottenlök, hackad, 
1 msk ingefära, 
8 st limeblad, 
4 st kycklingfilé(er), 
2 msk soja, 
2 msk sött risvin (mirin), 
1 tsk Misopasta (buljong), 
250 g bok choy (salladskål), 
4 msk thaibasilika 
 
Hetta upp oljan i en wok eller stekpanna på stark värme. Tillsätt hackade schalottenlökar, strimlad 
ingefära och kaffir limeblad och woka 1 minut. Tillsätt det strimlade kycklingköttet och woka 3 
minuter eller tills kycklingen är väl brynt. Tillsätt sojasås, mirin (eller sött vitt vin), miso och bok 
choy och woka 3 minuter eller tills bok choy är mjuk. 
 

 Rör ner basilika och servera genast med ångkokt ris. 
 

Lissas limekyckling 
 
4 kycklingfiléer, ca 500 g eller flläskfile 
smör 
1 tsk salt 
1 dl vatten 
2 dl crème fraiche 
2 msk kycklingfond eller kalvfond 
½-1 tsk sambal oelek 
1 tsk soja 
1 msk honung 
strimlat skal och saft av en lime  
 

Stek köttet i mindre bitar eller skivor i smör i en stekpanna, ca 5 min per sida. Salta under tiden.  

Vispa ihop vatten, crème fraiche, kycklingfond, sambal oelek, soja, honung samt skal och saft av 

en lime i en låg vid gryta. 

Lägg i köttet och låt puttra i fem minuter. 

Servera med couscous, ris eller klyftpotatis tillsammans med en grönsallad. 
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Spökkyckling 

 

4 st kycklingfileer 
1 burk creme fraiche 
 
Marinad 
0,5 dl olja 
0,5 dl soya 
1 msk stark curry 
1 msk starkt paprikapulver 
2 st pressade vitlöksklyftor 
1 krm svartpeppar 
saften från en citron 

Sätt ugnen på 200 grader. Dela filéerna på mitten. Blanda marinaden. Lägg kycklingen i 
marinaden ca 15 minuter.  

Lägg allt i en ugnsfast form och stek i ugn 15 minuter. Lyft ur kycklingen och vispa ihop crème 
fraiche med marinaden så att det blir sås. Lägg tillbaka kycklingen och häll över såsen. Grädda 
ytterligare 15 minuter.  

Serveringsförslag: Ris eller klyftpotatis  

http://www.kokaihop.se/recept-sok/kycklingfileer
http://www.kokaihop.se/recept-sok/%22creme+fraiche%22
http://www.kokaihop.se/recept-sok/olja
http://www.kokaihop.se/recept-sok/soya
http://www.kokaihop.se/recept-sok/%22stark+curry%22
http://www.kokaihop.se/recept-sok/%22starkt+paprikapulver%22
http://www.kokaihop.se/recept-sok/%22pressade+vitl%C3%B6ksklyftor%22
http://www.kokaihop.se/recept-sok/svartpeppar
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Spöken? 

 
Annes Pestokyckling 

 
 

4 kycklingfiléer 
 
Pesto: 
1 vitlöksklyfta 
½ kruka/30 g persilja (djupfryst eller färsk) 
1 kruka/60 g basilika (djupfryst eller färsk) 
50 g pinjenötter  
100 g parmesanost 
½ tsk salt 
2 dl crème fraiche  
 
Lägg basilika, persilja, parmesanost, pinjenötter, vitlöksklyfta salt och peppar i matberedaren och 
kör några minuter. Stäng av och rör ner crème fraiche   
 
Klicka pestoröran på kycklingen och stek i mitten av ugnen (220°C) i 30 minuter 
 
Servera med matvete, bulgur, pasta eller bara en sallad. 
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En delikat lunch. 
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Kycklinggryta med ädelost 
 

4 port 
Ingredienser: 
500 g kycklingfiléer 
1 msk Smör 
2 ½ dl mellangrädde 
1 msk konc kycklingfond 
1 tsk rosépeppar 
1 krm svartpeppar 
1 msk portvin 
1 ½ tsk kinesisk soja 
1 ½ dl Kvibille ädel riven 
färsk rosmarin 

 

Skär kycklingfilén i bitar och bryn dem i smör i en stekpanna. Tillsätt grädde, fond, kryddor, 
portvin (eller saft) och soja. Låt koka under lock ca 10 min. Rör ner osten mot slutet. Strö över 
rosmarin.  

 

 
Kött 

 

Fjantens ungdoms festrätt 
 
4 portioner/st. 
 
300 gram  innanlår 
200 gram  rökt skinka 
0,5 st  salt 
1 krm  svartpeppar 
0,5 tsk  ingefära 
2 dl  crème fraiche 
1 burk  koncerverade persikor,ca 
400 gr 
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Skär kött och skinka i strimor. Bryn köttet, lite i taget, i smör i en stekpanna. Lägg över 
i en gryta. Fräs skinkan i smör i stekpannan. Lägg över i grytan. Strö över salt, peppar 
och ingefära. Tillsätt crème fraiche. Rör om.  

Låt koka under lock på svag värme ca 15 min. Rör om då och då. Låt spadet rinna av 
persikorna och skär dem i tunna klyftor. Rör ner dem i grytan. Låt koka ytterligare ca 2 
min.  

Serveringsförslag: Servera med ris och en grönsallad.  
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Bobbans ungdoms förförelse festrätt 
 

 
 
Den glad 70-talet... 
 
1fläskfilé 
2 bananer (eller fler) 
3 dl vispgrädde (eller magrare) 
curry  

 
Skär fläskfilén i lagom tjocka skivor och bryn. Salta och peppra. Bottna i ugnsfast form. 
Lägg på filén. Halvera bananerna på längden och stek. Lägg dem över paprikan. 
Krydda grädden med curry efter smak och vispa. Lägg överst och gratinera i ugnen.  
Ris passar bra till. 
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Valhalls fläskfilé med chutney- och ingefärssås  
 
4 port 
60 g fläskfilé 
2 msk hackade blandade örter 
t.ex. persilja, basilika och 
rosmarin 
1 pkt bacon 
 
Sås: 
4 bitar syltad ingefära + 2 msk 
sockerlag 
2 cm färsk ingefära 
2 cl crème fraiche 

2 msk majonnäs 
E msk mangochutney 
1viflökstklyfta 
3 krm curry 
3 krm örtsalt 
1 knivsudd cayennepeppar 
 
1/2 dl vildris 
5 dl jasminris 
1 tsk salt 
blandad grönsallad 

 
Putsa fläskfilen och skär en skåra längs med. Fyllfilen med örterna och vira bacon runt om. Fäst 
ev. med tandpetare. 
Finhacka den syltade ingefäran till såsen. Skala och riv den färska ingefäran. Lägg i en liten skål. 
Blanda ner crème fraiche, majonnäs och mangochutney. Pressa i vitlöken och smaksätt med 
curry salt och cayennepeppar. Ställ såsen kallt tills den skall serveras. Den får gärna mogna 
några timmar eller över natten. 
Koka vildriset ca 25 min i rikligt med lättsaltat vatten. Häll bort vattnet och mät upp vatten och 
jasminris enligt anvisningen på förpackningen. Koka de båda rissorterna tillsammans ca 20 min. 
Sätt under tiden igång grillen. Grilla fläskfilen en bit ovanför grillglöden, så att inte baconet bränns. 
Skär upp i fina skivor och servera med riset och såsen.  
 
Det passar bra med en fräsch grönsallad till. 

 

 

 
 

Det är klart vi ska ha en stor vargstam! 
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Kentas lammkött 
 
4 port 
1,3 kg lammstek 
örter 
gul lök 
citron 
ett stort antal vitlöksklyftor (efter behag) 
en blandning av örtkryddor: timjan, dragon, mejram, rosmarin, franska örter samt färska  
 
Skär snitt med en spetsig, vass kniv i steken titt som tätt! Stoppa ner vitlöksskivor (klyftor) i 
snitten, ev. tillsammans med örtkryddblandningen. 
Knyt upp eller näta steken väl. 
Krossa de torkade örterna i en mortel till en pulverlik blandning och gnugga passionerat in steken 
med blandningen. 
In i ugnen, 175°, med temp, ut ur ugnen vid c:a 60° och låt steken bli klar under folie i c:a 8-10 
minuter. 
 
Serveras med Masse’s potatisgratäng, om möjligt! 
 
Ät och njut!! 
 

Kent 
 

Masse’s potatisgratine 
 
4 port 
Skala o skiva potatis 

Vitlök 

Riven muskot 

Salt 

Peppar 

Rosmarin 

3 dl grädde + mjölk 

Ost 

 

Mjuka upp purjolök o vitlök med lite smör i en wok. Grädde, salt, peppar, rosmarin riv muskot, 
blanda ner potatis, häll mjölk. Koka i 20-25 minuter under ständig omröring*. Häll över till ugnsfast 
form. Ost över. 
 

Masse 
 

* Vilket betyder att vi andra fick serva han med whisky, öl m.m. under den tiden…. 
 

 

Oxfilé med rödvinssås och varm kantarell- och ostsallad 
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Ingredienser: 
4 skivor oxfilé eller rostas à 150 gr 
1 tsk salt 
2 krm nymalen svartpeppar 
 
Sås: 
2 msk socker 
2 dl rött vin 
2 msk kalvfond 
2 dl vatten 
1 krm nymalen svartpeppar 
1 tsk Maizena majsstärkelse, (jag tog betydligt mera!) 
1 tsk smör 
Rösti: 
750 gr potatis 
0,5 tsk salt 
1 krm nymalen svartpeppar 
1 msk smör 
Svampsallad: 
1 stort syrligt äpple 
1 rödlök 
300 gr kantareller 
2 msk smör 
100 gr Allerum XO eller västerbottenost 
1 påse babyspenat (80 gr) 
2 krm salt 
1 krm nymalen svartpeppar 
Gör så här: 
1. Rösti: Skala och riv potatisen. Bland med salt och peppar. 
2. Hetta upp smör i en stekpanna, stek 8 rösti, ca 3 min på varje sida. 
3. Lägg över röstin på en plått med bakplåtspapper. Hit går att förbereda! Värm strax före 
servering i 200 gr, ca 5 min. 
4. Sås: Smält sockret i en kastrull tills det blir ljusgult. 
5. Tillsätt vin, fond, vatten och peppar. Låt koka ihop tills ca 2 dl återstår. Hit går att förbereda! 
6. Svampsallad: Kärna ur och skiva äpplet. Skala och klyfta löken.  
 
Ansa och sköj kantarellerna, stek dem tills all vätska försvunnit. Tillsätt smör och stek ytterligare 
ca 3 min. 
 
7. Blanda ner lök och äpple. Stek ca 3 min under omrörning. Ställ åt sidan medan du steker 
köttet. 
8. Köttet: Salta och peppar köttet. Stek det i smör, ca 3 min på varje sida. Lägg köttet att vila. 
9. Såsen: Red av med majsstärkelse utrört i vatten. Koka upp. (Jag använde maizena redning 
som bara är att hålla direkt ner i den kokande såsen. Bra mycket smidigare tycker jag! Det går 
dock åt mer än 1 tsk!) Blanda ner smöret. 
 
10. Svampsallad: Vänd ner spenaten och till sist osten. Salta och peppra. 
11. Servera genast! 
Källa: Orignalreceptet (som även innehöll clavados) var infört i Allt om Mat nr 16, 2007. 
Marias kommentar: 
Vi hoppade röstin denna gång då vi hade potatisgratäng kvar sedan gårdagens middag. Det blev 
himla gott det med, men nästa gång så ska jag testa att göra rösti till. 
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Salladen blev en riktig hit och smakerna gifte sig verkligen med varandra. En klart lyckad 
kombination som jag helt klart kommer göra igen. 
En perfekt rätt inför nyårsafton kanske? 

  
 

Älgragu med enbär och ädelost  
 
(Gunillas från Allt om mats kokbok) 
 
800 g älgkött 
 
Marinaden: 
3 dl rödvin 
1 st morot 
½ purjolök 
2 rödlökar 
1 lageblad 
6 vitpepparkorn 
14 enbär 
 
Såsen: 
2 ½- 3 dl grädde 
1 msk svart vinbärsgele 
1 msk ädelost 
2-3 tsk soja 
vitpeppar och salt 
1 msk mjöl 
2 msk smör till stekningen 
 
Börja med att skala och skiva grönsakerna till marinaden i tunna skivor. Krossa enbären och lägg 
kryddor och grönsaker i en skål, som lagom rymmer kött, grönsaker och vin. 
 
Skär köttet i kalopsstora bitar och lägg det över grönsakerna i skålen. Fyll sedan på med vinet. 
Täck över med ett lock och låt köttet stå i kylskåpet ett dygn. 
 
Låt köttet rinna av. Bryn det i smöret och lägg i en gryta. Sila marinaden över köttet. Tillsätt ca 1 
di vatten, sojan, osten och gelén. Låt sjuda i 1-1 1/2 timme. 
 
Vispa ihop grädden och mjölet och häll redningen under omrörning i grytan. Låt det hela koka 
ytterligare i 5-8 minuter. Smaka av såsen med salt och vitpeppar. 
 
Servera grytan med nykokt pressad potatis överströdd ned en aning timjan. Som tillbehör passar 
det bra med rönnbärsgelé eller svart vinbärsgelé. Grön sallad eller heminlagd snittgurka känns 
alltid fräscht till en gryta med sås. 

 
Viltgryta 
 

8 port 
Ingredienser: 

1.2 kg älgkött 
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4 dl Arla Köket crème fraiche 
gourmet karljohan, timjan, citron  
3 dl rödvin 
6 msk konc vilt- och 
kantarellfond 
2 tsk färsk timjan 

2 tsk kinesisk soja 
1 dl vinbärsgelé 
20 st enbär 
3 st gula lökar 
Smör 
1 msk majsstärkels 

 

Blanda vin, crème fraiche, fond, enbär, timjan, soja och gelé i en gryta. Skala och grovhacka 
löken. Bryn köttet och löken i omgångar i smör i en stekpanna. Lägg över i grytan och låt koka 
under lock ca 1 ½ tim. Rör ut majsstärkelse i lite vatten och rör ner i grytan. Låt koka 2 min. 

 

 

Älgbiffar a’la Valhall 
 

 

 
500 gr älgfärs 
3-6 vitlöksklyftor 
1 gul lök 
2 äggulor 
salt 
svartpeppar 
ev. lite grädde 
1 ordentligt bakis Masse 

 
 
Förberedelser

 
Blanda alla ingredienser utom Masse (han tillför inte så mycket ändå i detta tillstånd). Provsmaka 
tills köttfärsen har en god vitlökssmak. Servera tillsammans med Masse, lingon och potatismos. 
Lukt och ljudupplevelserna är intressanta. 

 
Maskerbiffar 
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500 gr köttfärs 
½ fetaost 
12 soltokade tomater i oljade  
vitlök 
1 lök 
färsk basilika 
salt 
svart peppar 
 
Blanda ingredienserna och smaka av. Grillas eller steks. 

 
Serveras med klyftpotatis, Ajvar (finns på burk) samt matlagnings yougurt smaksatt med vitlök, 
salt och peppar. 

 
Masses Sandhamns pytt 
 
Obs ! lång förberedelse och dyr. 
 
Felix pytt 
Rödbetor 
3 dagen efter personer. 

 

 
 
Middagsförberedelser

 
Åk till Sandhamn, gå runt och titta på lokalerna (krogtur). Tag sedan en tur runt i byn (gå gärna 
vilse).  
 
Dagen efter öppnas en förpackning Felix Krögarpytt. Servera den hängiga besättningen. Delikat! 
 

 

Ädelostbiff 
  
En enkel och snabb maträtt från Arla köket. 
 
400 g benfritt nötkött, tex rostbiff 
1 gul lök 
Svenskt Smör från Arla 
100 g Kvibille® ädel 
2 dl lätt creme fraiche 
½ dl vatten 
100 g frysta haricots verts 
salt, peppar 
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Skär köttet i strimlor. Skala och klyfta löken. Stek köttet och löken i smör i en stor stekpanna. 
Smula över osten. Rör ner creme fraiche, vatten och bönor, låt det bli varmt. Smaka av med salt 
och peppar. Servera med klyftpotatis eller ris. 
 

Kentas enkla grillade fläskkotletter 
 
4 fläskkotletter 
Gorgonzola ost 
 
Grilla kotletterna på ena sidan och vänd. Lägg på osten så att den smälter. Servera med kokt 
potatis. 
 

 
 

Bettans ädelostköttfärsås 
 
400 g köttfärs  
1 ½  hackad lök  
1 hackad grön paprika  
2 pressade vitlöks klyftor 
1 ½ dl vispgrädde 
½ burk Crème Fraiche 
75 g ädelost 
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Rött passar bra till! 
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Jannes konstnärs Chili con carne 
4 port  
 
Om fler gäster kommer kan man ha i mer kajennpeppar 
 
2 msk olja  
400-500 g köttfärs  
2-4 gula lökar  
2 vitlöksklyftor  
1-2 buljongtärningar  
2 dl tomatpuré  
1-2 msk chilipulver  

2 dl vatten  
2 burkar (å 400 g) vita bönor i 
tomatsås  
1 tsk oregano  
vitpeppar  
kajennpeppar, salt 

 
Hetta upp oljan i en tjockbottnad gryta. Bryn köttfärsen, den grovt backade gula löken och de 
krossade vitlöksklyftorna. Lägg ner buljongtärningarna i köttfärsen så att de får smälta. Häll i 
tomatpurén och chilipulvret och häll i vattnet. Låt alltsammans koka upp. Häll i de vita bönorna 
och smaka av med oregano, kajennpeppar, vitpeppar och salt. Servera rätten rykande het med 
vitt bröd och t ex tomater i klyftor. 
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Åregrytan 
 
0,4 kg fläskfilé(er), 
120 g kabanoss, 
2,4 dl vispgrädde, 
0,8 st buljongtärning, 
0,8 dl mjölk, 
0,8 msk vetemjöl, 
0,2 tsk salt, 

0,4 tsk svartpeppar, 
0,4 msk örtkryddor, torkade, 
0,8 tsk råsocker, 
0,4 st spansk pepparfrukt, 
120 g saltgurka, 
80 g svarta oliver, 
0,8 dl syltlök 

 
 
Putsa fläskfilén och skär den i 2 cm bitar. Skär korven i 3-4 cm långa bitar. Bryn korven utan fett 
och lägg över dem i en stekgryta. Bryn köttet i det fett som finns i stekpannan och lägg sedan 
över i stekgrytan 
 
Tillsätt grädde. Smula ned buljongtärningen. Rör ut mjölet i mjölken och tillsätt blandningen, 
Krydda med kryddörter, råsocker, salt och peppar. Sjud under lock i ca 10 minuter 
 
Skär peppargrukten i strimlor och tillsätt den. Låt sjuda ytterligare ett par minuter 
 
Skär saltgurkan i strimlor och tillsätt tillsammans med oliver och syltlök. 
Värm grytan innan servering. Serveras med kokt ris. 
 

Honungspenslat fläskfiléspett med päronchutney 
 
2 tsk sesamolja, 
6 st Schalottenlök, hackad, 
1 msk ingefära, 
8 st limeblad, 
4 st kycklingfilé(er), 
2 msk soja, 
2 msk sött risvin (mirin), 
1 tsk Misopasta (buljong), 
250 g bok choy (salladskål), 
4 msk thaibasilika 
 
Putsa fläskfiléerna fria från hinnor och senor. Skär var och en av dem i 4 bitar på längden och trä 
upp dem på spett som kapats till lagom längder för pannan. Stek spetten i smör, salta och peppra 
och ringla över honungen.  
 
Tvätta potatisarna och skär dem i cm-tjocka skivor. Pensla skivorna med olja och grilla dem i 
grillpanna till ett vackert mönster. Låt dem ev. gå efter i ugnen på 175° i 5 min.   
 
Päronchutney: Fräs päron och lök i en kastrull. Tillsätt vinäger och socker och låt det hela koka 
ihop i 5 minuter.   
 
Limesås: Riv skalet av 1 limefrukt, halvera båda och pressa ur saften. Blanda skal och saft med 
grädden och koka upp. Salta och peppra och balansera med lite socker.   
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Vid serveringen, fördela potatisskivorna på portionstallrikar och arrangera fläskfiléspetten vackert 
bredvid. Skeda upp päronchutneyn och ringla limesåsen runt. 
 

Masses oxfilé 
 
4 skivor oxfilé  
2 hg gorgonzola (4 msk till såsen)  
2 krm nymald svartpeppar  
smör  
3 krm salt  
1/2 dl torr portvin (el. sherry, konjak) 
4 dl crème fraiche  
1 kalvfond  
ev.1/2 tsk kinesisk soya 
  
Skär en ficka från sidan på varje tornedos och fyll den med en skiva gorgonzola. Strö lite peppar 
över. Bind ev. om köttbitarna med ett snöre. Stek dem på hög värme ca. 3 min. på varje sida. 
Salta lätt på köttet. Tag upp köttet ur stekpappan och vispa ur den med sherry, crème fraiche och 
ca. 4 msk gorgonzola. Tillsätt buljongtärningen och soyan. Låt såsen koka ihop. Smaka av med 
salt och peppar.  
 

 
 

Jippie, oxfile! 
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Det gamla nyårsreceptet 
 

Oxfilé med hasselnötspesto 
 
Ett recept som vi gjort många år i Värmland.  
 
Den vackert gröna rullen i oxfilén är hasselnötspesto. Det är inte svårt, snarare lite 
pyssligt, att späcka filén. Köp hem tunna plasthandskar från apoteket, då går det lättare 
och blir hygieniskt. Du som inte vill pyssla kan servera peston vid sidan om som tillbehör, 
då utesluter du bara potatisen. Istället för hasselnötter kan du även ta sötmandel. 
 
Det här behövs till 10 pers: 
 
ca 1, 6 kilo oxfilé smör till 
bryning  
2 tsk salt  
2 krm nymald svartpeppar  
 
Hasselnötspesto:  
100 g hasselnötter  
1-2 dl grovt hackade persiljeblad  
2-3 dl grovt hackade basilikablad  
2 vitlöksklyftor, pressade  
2 dl finriven färsk parmesan 
1 dl olivolja 
 

100 g, 3 dl, kokt potatis  
1 tsk salt  
1/2 krm svaRtpeppar 
 

 

 
 
Börja med hasselnötspeston. Hacka nötterna fint i matberedare. Tillsätt persilja, basilika, vitlök, 
parmesan samt olivolja i fin stråle under gång. Blanda ned potatisen. Smaka av med salt och 
peppar. 
 
Halvera filén, då går det lättare att fylla den. Använd brynstål eller skär ett snitt med smal filékniv, 
för att göra en kanal i mitten genom hela köttbiten. Börja i den smalare delen. Använd 
engångshandskar och vidga kanalen med ett finger från vardera håll. 
 
Skeda i peston från båda ändarna och hjälp till med fingrarna för att få in peston i hela filébiten. 
 
Bind ev. om filén med bomullssnöre för att få fin rund form. Bryn filén runt om i smör. Kyl snabbt 
och förvara i kyl. Hit kan du förbereda. 
 
Ta fram filéerna i god tid så att de rumstempereras. Sätt ugnen på 175'. 
 
Stek dem mitt i ugnen ca 35 min tills innertemperaturen är 56', då är köttet jämnt rosa när det fått 
vila minst 10 min under folie. Skär ca 20 skivor. 
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SOCKERÄRTER MED RÖDLÖK  
 
Det här behövs till 10 pers:  
 
500 g sockerärter 
2 stora röda lökar 
salt 
2 msk vinäger 
 
 
Vinäger i kokvattnet gör att löken behåller sin vackra röda färg bättre. 
 
Ansa sockerärterna. Skär löken i tunna klyftor 
  
Lägg ned ärterna i kokan de saltat vatten. Koka upp och koka ca 1/2 min. Häll av och spara 
vattnet. Skölj sockerärterna under rinnande i kallt vatten.  
 
Tillsätt vinäger i det spara de vattnet. Lägg i löken och koka upp och koka ca 2 min, tills löken är 
mild men har spänst. Häll av och spola genast under kallt vatten. Förvara grönsakerna i kyl i 
varsin plastpåse. Hit kan du för bereda. 
 
Inför serveringen värms de tillsammans i mikrovågsugn, eller genom att doppas ned i  kokande 
vatten en kort stund. 
 
 MANDELPOTATIS BOLLAR I PAKET 
 
Receptet ger 17 paket, och för de allra flesta räcker det med ett. Men om man serverar från 
serveringsfat känns det generöst att kunna bjuda om. Du kan också göra paketen något mindre 
och få 20 stycken. Blir det över kan de sparas någon dag i kylskåp. 
 
Det här behövs till 10 pers: 
 
2 kilo mandelpotatis  
3-4 schalottenlökar  
2 burkar kantareller á 190 g  
eller 
230 g förvällda kantareller  
50 g + 50 g smör 
5 äggulor  

1/2 dl mjölk  
1/2 + 1 tsk salt  
1 + 2 krm nymald peppar 
20 ark vårrulledeg, 21x21 cm  
ca 75 g smält smör till pensling 
 

 
 
Skala och koka potatisen. Låt den ånga av. Ta undan två potatisar (minst 100 g) till 
hasselnötspeston. 
 
Finhacka schalottenlöken och grovhacka svampen. Fräs löken i 50 g smör. Ta av hälften av 
löken. Låt resten fräsa vidare med svampen. Tillsätt ca 1/2 tsk salt och 1 krm nymald peppar. 
 
Mosa den kokta potatisen med potatisstöt eller pressa den. Du kan också använda elvisp - men 
vispa bara en mycket kort stund, annars kan moset bli segt. Blanda ned 50 g smör, lökfräs, 
äggulor och mjölk. Smaka av med salt och peppar. Låt svalna. 
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Tina vårrullearken i förpackningen. Lossa dem och pensla ena sidan med smör. Forma ca 100 
gram av moset till en boll. Gör en fördjupning och lägg i ca 1 msk svampfräs. Forma till en boll 
och lägg på den smörpenslade degen. Vik upp degen, nyp ihop och vrid lite samtidigt. Förvara i 
kylskåp. Hit kan du förbereda dagen före. 
 
Pensla paketen med smör. Värm dem i nedre delen av ugnen i 225° ca 20 min tills de börjar få 
lite färg. 
 
RÖDVINS- OCH MADEIRASAS 
 
Med vin och buljongfond får du en mustig sås. Ta inte det billigaste rödvinet till såsen. Ett lite 
bättre vin ger godare, mustigare smak. Vi har provlagat med Drosty Hof Cape Red (nr 12038) och 
Periquita (nr 2574). Båda kostar 59 kronor och gav samma goda resultat. 
 
Det här behövs till 10 pers: 
 
3 schalottenlökar 
1 bit, 125 g, skalad rotselleri  
1 stor skalad morot 
1 msk smör  
några persiljestjälkar 
1 flaska rött vin, 75 cl  
3 dl halvsöt madeira, t ex 
Madeira Fine 
1 dl konc vilt- och kantarellfond 
2 msk maizena majsstärkelse + 
1/2 dl vatten 
75 g smör  
ca 1 tsk salt 

 
 
 
Nyårsdans a’ la Kerstin

 
 
Hacka lök, selleri och morot. Fräs alltsammans i smör tillsammans med persiljan. 
Häll på vin och madeira. Koka ca 20 min. Sila av grönsakerna. 
Tillsätt fonden. Mät och koka ihop tills ca 10 dl återstår. 
Rör ut maizena i vatten. Häll i under vispning i den kokande såsen. Koka upp. Hit kan du 
förbereda. 
 
Värm såsen före serveringen. Vispa ned det kalla smöret. Smaka av med salt. 
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CAPPUCCINOMOUSSE MED KAFFESIRAP 
 
Lätt och luftig med läcker moccasmak är moussen, som serveras med kaffesirap. Moussen är 
gjord i engångsmuggar av plast och kan frysas. 
 
Det här behövs till 10 pers: 
 
5 digestivekex, 75 g  
30 g smält smör, helst osaltat  
4 gelatinblad  
1 dl starkt kaffe  
1 dl råsocker, 90 g  
4 äggulor + 2 äggvitor  
2 msk konjak, whisky eller 
kaffelikör  
3 + 2 dl vispgrädde  
10 mörka noblesseplattor  
75 g mörk choklad  
1 tsk kakao  
 
Kaffesirap:  
 
2 dl vatten  
1 1/2 dl råsocker, 135 g  
3/4 dl mörkrostade kaffebönor, 
25 g  
1 msk konjak, whisky eller 
kaffelikör 
75-100 g chokladkaffebönor till 
dekoration 

 

 
 
Vila på maten är nyttigt! 
 
 
 
 

 
 
 Smula kexen i matberedare eller mortel. Blanda med det smälta smöret. Fördela och packa 
kexsmulorna med fingertopparna i botten på 10 plastmuggar och platta till med undersidan av en 
tom mugg. 
 
Lägg gelatinbladen i kallt vatten. 
 
Sjud starkt kaffe med råsocker och äggulor i en tjockbottnad kastrull till en tjock kräm under 
ständig vispning. 
 
Krama ur gelatinbladen och lägg ned dem i den varma krämen. Rör om. Tillsätt spriten. Låt 
svalna. 
 
Vispa 3 dl grädde. Blanda ned lite av grädden i den avsvalnade kaffekrämen och sedan resten. 
 
Vispa äggvitorna och vänd ned dem. 
 
Fördela moussen i muggarna. Ställ i kylskåp eller frys. 
 
Kaffesirap: Blanda vatten, råsocker och mörkrostade kaffebönor i en kastrull. Koka upp och koka 
ca 10 min tills lagen är simmig. Sila och låt kallna. Tillsätt spriten. 
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Smält chokladen och spritsa ut till 10 små kaffekoppsöron på bakplåtspapper. Hit kan du 
förbereda. 
 
Vid serveringen: Lägg en noblesseplatta på tallriken. Klipp sönder plastmuggen på två ställen. Vik 
ut, ta ut och ställ moussen på chokladplattan. Om den kommer från frysen går det lättare att ta ur 
den. Den kan då stå framme för att tina i rumstemperatur ca ' 1 timme. Vispa 2 dl grädde garnera 
med en klick. Sikta kakao över. Stick in koppens öra i moussen och ringla kaffesirap och strö 
chokladbönor runt om. 
 

 
 
Lite vila på maten skadar sam sagt aldrig 

 
Bombay/Bromma-gryta 
  
Ingredienser 10  
1 kg fläskkarré, benfri eller 
utskuren kotlettrad  
4 st lökar, stora gula eller vita  
500 g champinjoner  
5 st paprikor, i olika färger 
3 st vitlöksklyftor 
0,5 dl rapsolja,  

25 g smör 
2 msk currypasta 
3 st grönsaksbuljongtärningar  
3 dl vatten 
2 burk kikärter, burkar, a 400 g  
3 dl yoghurt, turkisk 
2 d|  ajvar relish,  
2 tsk mild sambal oelek 

 
Massor av goda grönsaker får grytan att räcka till många. Köttet skar vi ganska smått så att 
grytan kan ätas med bara gaffel - bekvämt om man äter på stående fot! 
 
Skiva och skär köttet i små munsbitar. Skär lök, champinjoner och paprika i bitar. Hacka vitlöken. 
Värm oljan och smöret i grytan. Bryn köttet till färg. Rör ner vitlök och curry. 
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Lägg i löken och låt det koka upp. Tillsätt buljongtärningar, vatten, svamp, paprika och Rik-ärter. 
Koka upp och koka 10 min under lock. Rör om och tillsatt yoghurt, ajvar relish och sambal. 
  

Biff i het sås 
 

400 g lövbiff 
2 st rödlökar 
smör 
2 ½ dl mellangrädde 
½ tsk sambal oelek 
1 ½ msk kinesisk soja 

 
Strimla köttet. Skala och skiva löken. Vispa ihop grädde, sambal oelek och soja i en gryta. Stek 
köttet och löken var för sig i smör i en stekpanna. Lägg ner dem i såsen. Låt koka upp några min. 
 

Birgittas Biff sukiyaki 
 
Det här är en snabb vardagsvariant av en klassisk japansk rätt.  
 
Kryddorna är som ett vinterpotpurri som ger härlig doft och smak. Salta inte köttet, såsen har 
ordentlig sälta i sig själv.  
 
Ingredienser 
2 portioner 
 
200 gr lövbiff, strimlad  
1 dl purjolök, finstrimlad  
1 tsk rapsolja 
1 dl sukiyakisås, Blue Dragon  
0.5 krm kanel, mald 

1 krm ingefära, mald 
1 krm stjärnanis, stött 
300 g wok grönsaker, djupfrysta 
eller konserverade 
1 tsk rapsolja 
 
Tillbehör  
2 dl jasminris

 
 
Gör så här  
1. Stek kött och purjolök några minuter i olja.  
2. Häll över sukiyaklsåsen och blanda ner kryddorna. Blanda och 
koka upp. 
3. Woka grönsakerna och servera 
dem separat till grytan eller blanda 
dem med köttet. 
 4. Servera med kokt ris. 
 

 

Tjälknöl med rotfruktsgratäng  

 

Portioner: 4 
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1 fryst nötstek eller viltstek(à ca 
1 kg) 
Lag 
1 l vatten 
1 dl salt 
2 msk socker 
10 vitpepparkorn 
1 msk sambal oelek 
Rotfruktsgratäng 
500 g potatis 
2 morötter 
2 palsternackor 
2 dl mjölk (3 %) 
2 dl vispgrädde 
1 msk konc kalvfond 
2 vitlöksklyftor 
2 msk hackad timjan eller torkad 
timjan (2 msk hackad motsvarar 
2 tsk torkad) 
2 dl riven parmesanost 
smör 
salt och peppar 

 
 
 

 
 

Kärknöl 
 
 
 
 

Tjälknöl: Sätt ugnen på 75°C. 

Lägg den frysta steken i en ugnssäker form. Ställ in i nedre delen av ugnen ca 12 timmar. Stick in 
en köttermometer efter 4–6 timmar, när köttet har tinat. Låt stå i ugnen tills innertemperaturen i 
köttet är 65–70°C. 

Lag: Koka upp ingredienserna till lagen i en kastrull. Låt kallna. Lägg den varma steken i den 
kalla lagen när den är klar.Låt köttet ligga i lagen i kylskåpet 4–5 timmar. Om köttet ligger längre i 
lagen blir det för salt. Skär köttet i tunna skivor. 

Rotfruktsgratäng: Skala och skär potatisen i tunna skivor. Skala och grovriv morot och 
palsternacka. Koka upp mjölk, grädde och fond i en kastrull. Lägg i potatis, morötter och 
palsternacka. Pressa i vitlöken och krydda med salt och peppar. Låt småkoka under lock ca 15 
minuter, rör då och då. 
Sätt ugnen på 200°C. 
Häll blandningen i en smord form. Strö över timjan och parmesan. Ställ in i ugnen ca 20 minuter. 
Servera med tjälknölen.  

http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=nötstek
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=vatten
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=salt
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=socker
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=vitpepparkorn
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=sambal%20oelek
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=potatis
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=morötter
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=palsternackor
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=mjölk
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=vispgrädde
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=kalvfond
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=vitlöksklyftor
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=timjan
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=timjan
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=parmesanost
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=smör
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=salt%20och%20peppar
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Älgstek på nytt sätt men med gamla vänner 
 
Saftigare älgstek och vänner. Mjukstek älgsteken vid låg ugnstemperatur och köttet blir både 
saftigare och mörare. Drick gärna Hälge-vin till och dela ut det här häftet.. 
 
Ingredienser 
1 kg Älgstek 
2 msk smör 
1 tsk salt 
2 krm svartpeppar 
10 st krossade enbär  
 
 

Till såsen:  
4 dl buljong av tärning 
2 dl grädde 
3 msk messmör 
2 msk gele 
10 st krossade enbär 
2 msk vetemjöl 
2 msk smör

Putsa och lägg köttet på galler över långpanna. Pensla köttet med smält smör blandat med salt, 
peppar och krossade enbär. Sätt en termometer i köttet och sätt in det i 125 graders ugn. OBS! 
Köttet behöver inte brynas. 
 
När termometern visar 75 grader tas köttet ur ugnen och packas in i aluminiumfolie. Efter 15 min 
kan det skivas upp och serveras. 
 
Skölj ur långpannan med buljong. Koka upp med grädde, messmör, gelé och krossade enbär. 
Fräs samman smör och mjöl i en ny kastrull. Sila över vätskan och låt såsen sjuda 5 min. 
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Konjakslingon 
 

Recept vi hittade i tidningen Fritidshus, ej provat men låter gott 
 
Konjakslingon – rårörda lingon med en skvätt konjak som får stå till sig helst över natten. 

 

2 dl lingon 

4-6 tsk strösocker 

2 tsk konjak 

Blanda alla ingredienser i en bunke. Låt lingonblandningen stå övertäckt över natten i 
rumstemperatur om de är frysta och i kylskåp ifall de är färska. 
Jag serverar konjakslingon till älgfärsbullar, pannbiff eller liknande. Det är roligt med variation på 
lingonen och i det här fallet en vuxen variant. Jag gillar det syrliga, men skulle ta den större 
mängden socker om jag inte var själv. En smaksak helt enkelt. 

 

Fisk och vegetariska recept: 

 
Ugnsbakad lax med tomat och ruccolasallad 
 
Fredrik Eriksson: 
”Rucola har vi tagit till våra 
hjärtan, den här salsan passar 
även bra till kyckling” 
 
600 g skinnfri laxfile 
1 msk smör 
havssalt 
 
Tomat- och rucolasalsa: 
1 kruka rucolasallad 
1 vitlöksklyfta 
3 tomater 
I tsk vinäger 

2 msk olivolja 
socker 
salt 
vitpeppar 
 
Dijoncreme: 
2 msk creme fraiche 
I msk dijonnaise 
socker 
salt 

 
Sätt ugnen på 175°. Smöra en ugnssäker form. Lägg laxen i formen och strö över lite havssalt. 
Baka laxen i ugnen i ca 8 min. 
Finhacka nedre delen av rucolasalladen, spara resten till garnering. Skala och hacka 
vitlöksklyftan. Skär tomaterna i tärningar. Lägg den hackade salladen, vitlöken och tomaterna i en 
skål. Tillsätt vinäger olivolla, socker och salt. Mal över lite vitpeppar. Rör om ett par min så att det 
blir krämigt. 
Rör samman creme fraiche och dijonnaise. Smaka av med salt och socker. 
Lägg upp laxen med salsan. Garnera med rucola. Servera med lite dijoncreme och färsk pasta 
eller pressad potatis. 

 

http://matorama.se/2010/01/24/konjakslingon/
http://matorama.se/2008/06/26/algfarsbullar/
http://matorama.se/2010/01/23/pannbiff-med-lok/
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Mies viktväktare lax 
 
4 laxfiléer 
1-2 vitlöksklyftor 
1 kruka/60 g basilika (djupfryst eller färsk) 
1 fetaost  
2 dl Lätt crème fraiche 
1 tsk salt 
mald vitpeppar 
 
Lägg laxen i en smord ugnsform.  
Mixa allt (utom laxen!) och bred smeten över laxen  
(Hit kan man förbereda och lämna laxen i kylskåpet). 
 
Om allt inte går åt kan med fördel spara ”smeten” och äta kall till. 
 
Laga i ugn (200-225°C) ungefär 20 minuter. 

 
Pestolax Arlas 
 
600 g laxfilé 
125 g djupfryst bladspenat 
1-2 vitlöksklyftor 
½ kruka/30 g basilika (djupfryst eller färsk) 
½ dl valnötskärnor/pignons  
1 dl riven ost 
2 dl crème fraîche 
1 tsk salt 
mald vitpeppar 
 
Tina spenaten. Häll bort vattnet och hacka spenaten. Skär laxen i mindre bitar och lägg i en 
smord ugnsform. Skala och hacka vitlöken. Hacka basilikan och valnötterna/pignons. Blanda allt 
(utom laxen!) och bred smeten över laxen (Hit kan man förbereda och lämna laxen i kylskåpet). 
 
Laga i ugn (225°C) ungefär 15 minuter. 

 

Pestolax (inte det riktiga) 
 
Laxfilé eller laxkotletter  
1 burk pesto (grön) 
5 dl crème fraiche  
Ost 
 
Sätt ugnen på 225 grader.  
Blanda créme fraiche med pesto (dosera peston efter behag, men när vi gör Pestolaxen så går 
det hel per burk pesto). 
Lägg laxen i en ugnsfast form och bred över pestoröran. Strö över riven ost.  
Grädda i 15-20 minuter, tills laxen är klar.  
Servera med tagliatelle och sallad. 
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Glada laxar 

 
Birgittas Tandoorilax 
 
 

4 portioner  
500 g laxfilé, skinn- och benfri  
0,5 dl tandoori currypasta  
0,5 dl matlagningsyoghurt  
 
Limegurka 
1 st gurka 
0,5 tsk salt  
1,5 dl matlagningsyoghurt  
1 krm svartpeppar  
0,5 st lime, rivet skal och 
pressad saft  

 
Tillbehör 
limeklyftor, sallad, kokt ris eller grillat bröd 
 
1. Skär laxen i långa bitar. Blanda tandooripasta och 1/2 dl matlagningsyoghurt i en bunke. Vänd 
laxbitarna i tandooriblandningen. 
2. Dela gurkan på längden och ta bort kärnorna. Skär gurkan i avlånga bitar. Lägg dem på ett 
dubbelvikt hushållspapper och strö över saltet. Låt det ligga cirka 15 minuter. 
3. Smaksätt 1 1/2 dl matlagningsyoghurt med peppar, limeskal och limesaft. 4. Stick eventuellt i 
blötlagda träspett i laxbitarna. Grilla laxen över glöden 3-4 minuter på varje sida. 
5. Torka av gurkan och vänd ner den i såsen. Servera den till laxen. 
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Birgittas Citronlax med rosmarin 
 
Snabblagad laxgryta med smak av citron och rosmarin. 
 
Ingredienser  
4 portioner  
500 g skinn- och benfri 
2 st vitlöksklyftor 
1 msk olivolja 
1 tsk salt  
1 krm svartpeppar, nymald 
2,5 dl matlagningsgrädde 
0,5 msk vetemjö| 

1 st hönsbuljongtärning 
1 tsk rosmarin, hackad och färsk 
eller torkad  
0,5 st citron, rivet skal och 
pressad saft  
0,5 dl svarta oliver  
Tillbehör: 
kokt potatis och spenat 

 
 
1. Skär laxen i stora tärningar. Skala och hacka vitlöken. 
2. Bryn laxen runt om i olja i en stekpanna. Salta och peppra. 
3. Vispa ihop grädde, mjöl, smulad buljongtärning, rosmarin och citronsaft i en gryta.  
4. Lägg i lax och vitlök. Låt allt sjuda ca 3 min.  

 
Strö över citronskal, oliver och ev färsk rosmarin. Servera med potatis och spenat. 
 

Birgittas Chili- och limelax i ugn med nudelsallad 
 
4 portioner 
 
600 g lax, hel bit 
0,5 röd chili, urkärnad, finhackad 
2 tsk flingsalt 
0,5 tsk peppar 
30 g skalad, tunt skivad ingefära 
1 lime, tunt skivad 
 
 
 

Nudelsallad: 
300 g glasnudlar 
1 msk solrosolja, eller majsolja 
1 dl sesamfrön 
2 lime, pressad saft 
0,5 urkärnad, finhackad röd chili 
1 msk fisksås 
2 msk mango chutney 
0,5 st tunt skivad rödlök 
1 skalad morot 
1 dl hackad färsk koriander 

 
Lägg laxbiten med skinnsidan neråt i en ugnsfast form. Strö över chili, salt och peppar. Fördela 
ingefära- och limeskivor på laxen. Låt stå mitt i ugnen cirka 15 minuter tills laxen har en 
innertemperatur på cirka 50°. 
 
Nudelsallad 
 
Tillred nudlarna enligt anvisning på förpackningen. Skölj nudlarna i kallt vatten, låt dem rinna av i 
ett durkslag och rör i olja så att de inte klibbar ihop. 
 
 
Rosta sesamfröna i en torr stekpanna tills de fått färg. Pressa limesaft i en stor skål. Tillsätt chili, 
fisksås, mango chutney och rödlök. Rör om. Skala tunna morotsstrimlor med en potatisskalare 
eller osthyvel och lägg i skålen. Blanda ner nudlar, sesamfrön och färsk koriander. Rör om så att 
allt blandas. 



- 47 

 
Birgittas Förälskade räkstjärtar 
 
2 portioner  
1 SI schalottenlök 
0.5 st vitlöksklyftor  
0.5 st röd spansk peppar  
1 msk smör 
200 g tigerräkor, tinade, skalade 
ekologiska. 
 (eller kräftstjärtar eller 
ishavsräkor) 
2 msk konjak 
1 msk fiskfond 
6 st körsbärstomater, halverade  
100 gr grön sparris, skuren i 
bitar  
2 dl creme fraiche  
basilika. hackad 
1 msk pernod  

1 krm salt  
280 g Spagetti. eller ris 
 

 
 
Förälskade stjärtar

 
Tinade rakor eller kräftstjärtar klappas torra med hushållspapper innan de fors ner i grytan  
Obs! 
Glom .inte att slänga av fläkten innan du flamberar 
 
Skala och hacka lök och vitlök. Kärna ur och finhacka pepparfrukten. 
Hetta upp smöret i en traktörpanna. Fräs lök och pepparfrukt. Lägg i råkorna och stek dem hastigt 
i 1 minut. Stäng av fläkten, häll på konjaken och tänd på. Skaka pannan tills lågorna slocknat.  
Tillsätt fond, tomathalvor, sparrisbitar och creme fraiche. Koka upp och låta sjuda ett par minuter. 
Vänd i basilika och smaka av med Pernod och ev. salt.  
 
Servera genast med nykokt spaghetti eller ris 
 
 

 

Thaimarinerad havsöring 
6 port 
 
6 st havsöringskotletter, eller lax à 150 g 
2 st vitlöksklyftor, hackade 
1 st lång röd chili, färsk, urkärnad och hackad 
3 msk thailändsk basilika, hackad 
1 msk palmsocker eller strösocker 
3 st lime 
4 dl kokosmjölk 
1 msk thailändsk fisksås  
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 Lägg fiskkotletterna i en stor form. Stöt vitlök och chili grovt i en stor mortel. Tillsätt 2 msk av 

basilikan tillsammans med sockret och fortsätt stöta till en grov röra. Riv skalet från 1 lima och 

pressa sedan saften ur limen. Tillsätt skal och saft i chiliblandningen tillsammans med 

kokosmjölken. Häll blandningen över kotletterna, täck och ställ kallt i minst cirka 1 timme. 

Skär de kvarvarande två limefrukterna i klyftor.  

 Ta fisken ur kylen så att den återfår rumstemperatur. Gör i ordning grillen. Värm ett lätt oljat 

grillgaller över kolen så snart elden har falnat. Ta fiskkotletterna ur marinaden när kolen är 

medelvarma och täcks av ett ganska tjockt lager aska. Lägg kotletterna i ett oljat halster eller 

direkt på grillen. Grilla i fyra minuter på var sida och försök att inte flytta dem. De kan lätt fastna i 

gallret om det inte är ordentligt oljat.  

 Sila den kvarvarande marinaden i en kastrull och spara innehållet i silen. Koka upp marinaden, 

sjud i fem minuter och rör sedan i innehållet från silen. Låt sjuda i ytterligare en minut. Tillsätt 

fisksåsen och resten av basilikan. Lyft över fiskkotletterna på ett fat, häll över såsen och servera 

med limeklyftor.  

 

Disko-Kent 
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Hel fisk i röd currysås med limeblad (gaeng pla choo chee)  
 
En snabblagad curryrätt som blir lika god med stor gröna (okokta) räkor eller hummerstjärtar. Den 
passar bra som huvudnummer i en thailändsk festmål- tid, men är enkel att tillaga om man har lite 
röd currypasta hemma.  
 
1 hel ugnstekt lax eller liknande fisk  
2 1/2 dl vegetabilisk olja (spara 1 msk till stekning av currypasta)  
1 1/2 tsk röd currypasta, köpt eller hemlagad (se recept)  
1 färsk röd chilifrukt, urkärnad och fint skivad  
6 torkade kaffir-limeblad  
1 burk kokosmjölk  
1 msk fisksås  
1 tsk socker  

 
GARNERING  
färska blad av koriander, basilika eller unga citrusblad  
citronklyftor  
paprika eller chilifrukt, skuren i strimlor  
skivad gurka och tomat  
 
Stek röd currypasta och limeblad på låg värme i resten av oljan i woken. Till- sätt kokosmjölk, 
fisksås och socker och låt sjuda i cirka 5 minuter. Smaka av för att se om det behövs extra 
kokosmjölk, fisksås eller socker. Häll såsen över fisken och garnera med färska blad, citronskivor, 
fint strimlad paprika eller chili och skivad gurka och tomat. Servera med ris.  
 

Birgittas Thaifisk 

 

2 portioner 
 
200 g sejfile 
2 krm salt 
1 st salladslök, finstrimlad 
150 g champinjoner, skivade  
2 d| 0 pineapple currysås, 
(Mrs Chengs)  
10 st körsbärstomater  
 
Tillbehör 
300 g jasminris, kok, 
limeklyfta 

 
 
 
 

 
Gör så här  
1. Sätt ugnen på 225°.  
2. Lägg i en ugnssäker form. Salta fisken. Strö över finstrimlad salladslök och skivade 
champinjoner. Skeda pineapple curry-sås över och champinjoner.  
3. Lägg på tomaterna   
4.tillaga mitt i ugnen 15-20 minuter beroende på hur tjock sejfilen är. 
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Bouillabaisse med aioli eller vitlöks- och parmesancrème 
(Tina)  
4 personer  
 
Bouillabaisse: 
1 - 1 1/2 kg blandade fiskfiléer 
och skaldjur (t ex musslor, torsk, 
scampi, rödtunga, kattfisk)  
3 msk olivolja  
1 fänkål  
2 bladselleristjälkar  
3 schalottenlökar  
2 morötter  
2 burkar hela tomater  
1 g saffran (två påsar)  
skal från 1/2 apelsin  
saft från 1 apelsin  
5 skalade vitlöksklyftor  
1 krm timjan  
1 krm rosmarin  
1 fiskbuljongstärning (eller 1 1/2 
msk flytande buljong)  

1/2 liter vitt vin  
1 liter vatten  
citronsaft, salt och peppar 
 
Aioli: 
3 skalade vitlöksklyftor  
2 tsk senap  
3 äggulor  
4 dl matolja 
salt och cayennepeppar  
citronsaft 
 
Vitlöks- och parmesancrème: 
1 burk lätt-crème fraiche  
2 skalade vitlöksklyftor  
100 g riven färsk parmesan eller 
1 påse torkad  
salt och peppar 

  
Bouillabaisse: 
Skär fänkålen, selleristjälkarna, schalottenlöken och morötterna i mindre bitar. Krossa 
vitlöken med en kniv.  
 
Dela dom hela tomaterna. Skär bort det vita från apelsinskalet och dela skalet i mindre bitar. 
Sätt en vid kastrull på spisen och häll i olivoljan. Fräs fänkålen, sellerin, schalottenlöken, 
vitlöken, morötterna, med saffranet, timjanen och rosmarinen. Häll på tomaterna, 
apelsinsaften, apelsinskalet, buljongtärningen, vinet och vattnet. Låt det hela sjuda till god 
smak (ca 30-40 minuter). Smaksätt med salt, peppar och citronsaft.  
 
Har du färska musslor lägg dom i grytan och koka tills dom öppnar sig. (konserverade 
musslor läggs i tillsammans med fisken) Dela fiskfiléerna i stora bitar. 10 minuter innan 
bouillabaissen skall serveras läggs fisken i. Dra av grytan från värmen och låt den stå och 
efterkoka med lock på.  
 
Aioli: 
Riv vitlöken och lägg i en skål med senapen och äggulorna. Mata ner oljan lite i taget under 
kraftig vispning. Vispa tills du fått en slät crème. Smaksätt med salt, lite citronsaft och ev lite 
cayennepeppar. 
 
Vitlöks- och parmesancrème: 
Riv vitlöken på rivjärn. Blanda med crème fraichen och parmesanosten. Smaksätt med salt 
och peppar.  
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Maskers morots pasta 
 
5-6 st rivna morötter 
250 gr champinjoner 
lök 
vitlök 
mjölk 
hushållsost eller Creme Fraiche 
Örtkryddor 
Svart peppar 

Buljong tärning eller saltAlt. 

Bladspenat + muskotnöt 

 
 
 

MAsse o KERstin (MASKER)

Lök, vitlök och champijoner fräses. Lägg i spenaten,mjuk ost och lite mjölk. Krydda med muskot 
(ej om morötter används) svartpeppar, salt och ev. fiskbuljong. Servera med pasta. 

 

 

Flens 1 maj pasta 
 
En burk krossade tomater 
1 gul lök 
vitlök 
örkryddor 
Hallomi 
Bacon 
Pasta 

  
 
Gör en tomatröran. Låt koka 20 minuter. Tillsätt stekt bacon och hallomin. Servera med pasta. 
 



- 52 

Fondue 
 
En omtyckt middagsrätt hemma hos Markus. Alla kan vara med och laga sin mat direkt vid 
matbordet.  
1 liter köttbuljong (av tärning eller kone fond)  
1 vitlöksklyfta  
1 dl japansk soja  
1/2 dl risvinäger  
4 msk mirin (söt matlagnings sake)  
1 tsk sesamolja  
 
Koka upp fonduebuljongen med tunt skivad vitlök och smaksätt med soja, vinäger, mirin och 
sesamolja. 

 

TVÅ SORTERS SPETT 
 
CA 12 BIFFSPETT  
400 9 oxfilé, entrecote eller 
ryggbiff i tunna skivor  
1 kruka basilika  
8 salladslökar  
16 shiitakesvampar  

CA 12 KYCKLINGSPEM  
400 g kycklinglårfilé  
1 kruka koriander sesamolja  
1 rödlök  
 

 
Rulla in basilikablad och salladslök i varje skiva ryggbiff. Dela varje rulle till ca 3 cm långa rulader. 
Trä på spett tillsammans med shiitakesvarnpar. Skär kycklinglårfiléerna i bitar. Blanda med lite 
sesamolja och hackad koriander. Trä på spett med bilar av rödlök. 
 
DIPP & SÅSER 
 
SOJADIPP  
1 dl japansk soja  
3 msk risvinäger  
juicen av 1 lime  
1 msk sesamolja  
1 msk tarnarisoja  
AVOKADOKRÄM  
1 mogen avokado  
1 dl Iättcreme freiche  
juicen av 1/2 citron  
2 tsk flyttande honung  
1-2 tsk wasabipaste (eller i msk 
riven pepparrot på tub)  

2-3 krrn salt  
CHli-BEARNAISE  
175 g smör  
2 äggulor  
1 msk rödvinsvinäger + 1 tsk 
vatten  
1 tsk torkad dragon  
några stänk worcestersås 
färskpressad citronjuice  
1 msk finhackad persilja  
salt, peppar  
1-2 tsk sambal oelek  

 
SOJADIP Blanda ingredienserna till sojadippen.  
AVOKADOKRÄM Mixa alla ingredienser till avokadokrämen i en mixer eller gaffelmosa dem. 
CHILI-BEARNAISE Smält smör i en kastrull. Vispa äggulor, vinäger och vatten i en annan 
kastrull. Värm detta över vattenbad under omrörning tills blandningen tjocknat. Ta från värmen 
och tillsätt det smälta smöret i en tunn stråle under kraftig vispning. Smaksätt med torkad dragon, 
worcestersås, citron, persilja, salt, peppar och sambal oelek. 
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ICA:s Bouillabaisse 
 
Äkta bouillabaisse lagas på egen fiskfond - här används färdig. Fisk och skaldjur läggs i soppan, 
men bouillabaisse på franskt vis innebär att de serveras bredvid. 
 

 
 
 
4 port  
1 gul lök 
2 vitlöksklyftor 
8-10 musslor med skal 
600 g fiskfilé av blandade sorter 
Arla smör-&rapsolja oliv 
1 burk krossade tomater, 400 g 
1 dl torrt vitt vin 
8 dl vatten 
4 msk konc fiskfond 
1 tsk timjan 
1 tsk fänkålsfrön 
1 pkt saffran, 0,5 g 
100 g skalade räkor (250 g räkor 

med skal) 
2 msk hackad persilja 
1 dl Arla Köket crème fraiche 
 

 

1 pressad vitlöksklyfta 

 

Gör så här  
Skala och hacka löken och vitlöken. Borsta musslorna väl och ta bort skägget. Skölj dem noga 
och släng musslor som inte stänger sig när man knackar på skalet. Dela fisken i bitar. Fräs lök 
och vitlök i smör-&rapsolja i en stor gryta. Tillsätt tomater, vin, vatten, fond, timjan, fänkål och 
saffran. Låt det koka upp. Lägg i musslorna och låt dem koka ca 5 min. Lägg i fisken och sjud 
ytterligare 3-4 min. Tillsätt räkor och persilja. Servera soppan med bröd och en klick crème fraiche 
smaksatt med vitlök.  

 

 

http://arla.se/Default____15931.aspx?query=tomat
http://arla.se/Default____15931.aspx?query=r%c3%a4kor
http://arla.se/Default____15931.aspx?query=r%c3%a4kor
http://arla.se/Default____15931.aspx?query=persilja
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Efterätter 
 

 
Evas jordgubbstårta 
 
Mycket jordgubbar 
1 paket marängbottnar. 
3 dl vispgrädde. 
 

 

 
Lägg en marängbotten som botten. Lägg ett lager med grädde och skivade jordgubbar. Lägg på 
en marängbotten till. Bred på ett lager grädde och toppa med hela jordgubbar. 

 
Annas amerikanska äppelpaj (Fias i original) 
 
5 st äpplen 
1 tsk kanel 
100 g smör 
2,5 dl strösocker 
150 g vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
2 tsk vaniljsocker 
0,5 tsk salt 
1 st ägg, uppvispat 
 
En kaka som passar riktiga gottegrisar. Söt och knäckig i smaken. 
Gör så här 
Sätt ugnen på 200°. Skala kärna ur och skär äpplena i tunna klyftor. Smörj en pajform ca 26 cm i 
diameter med lite smör och lägg i äppelklyftorna. Strö över kanel.  
Smält smöret och låt svalna. Blanda alla torra ingredienser. 
Rör sedan ner det smälta smöret och ägget. Bred degen över äppelskivorna. Platta till degen. 
Pudra degen med lite kanel före gräddningen. 
Grädda 40 min i nedre delen av ugnen. Pajen ska få en gyllenbrun färg. Servera med vaniljsås 
eller glass.  
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Världens godaste äppelsmulpaj 

Ett tips från Bettan är att om man vill ha den torrare kan man torka den på eftervärmen i 

ugnen ett par timmar. 

Portioner: 6 
 
ca 800 g äpplen 
1 tsk kanel 
2 tsk socker 
1 krm flingsalt 
smör till formen 
 
Smul 
 
125 g kallt smör 
2 dl vetemjöl 
1 dl havregryn 
1 1/2 dl socker 
1 1/2 tsk flingsalt 
 
Till servering 
vispad grädde 
vaniljsås 
glass 

 
 

 

Sätt ugnen på 225°C. 

Smul: Skär smöret i bitar. Nyp ihop smör, mjöl och havregryn till en smulig massa. Blanda i 
socker och flingsalt. 
 
Skala, kärna ur och skär äpplena i mindre bitar. Blanda äpplena med kanel, socker och flingsalt i 
en smord pajform, ca 28 cm i diameter (för 6 port). 
 
Fördela smulorna över äpplena och grädda pajen mitt i ugnen 20–25 minuter, tills den fått fin färg. 
Låt svalna något och servera med vispad grädde, vaniljsås eller glass. 

 

http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=äpplen
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=kanel
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=socker
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=flingsalt
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=smör
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=smör
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=vetemjöl
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=havregryn
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=socker
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=flingsalt
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=grädde
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=vaniljsås
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=glass
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Blåbär med kokostäcke 

Ingredienser  

4 portioner 

1,5 paket frysta blåbär 

1 msk fruktsocker att strö över 

2 tsk malen ingefära 

50 g smör 

2 st ägg0,5 dl fruktsocker 

4 dl kokosflingor 

Gör så här 

1 Sätt ugnen på 175 grader. Lägg blåbären i ugnssäker form. Strö över 1 msk fruktsocker och 

ingefäran. Smält smöret i en kastrull. Vispa ägg och 0,5 dl fruktsocker för hand så att det blandas 

ordentligt. 

2 Rör i det smälta smöret och kokosflingorna. Bred blandningen över blåbären och grädda i 

ugn i 20 minuter. 

Till servering: 

3 dl grekisk youghurt 

Citrontårta  
 
Gör tårtan en dag i förväg. då hinner den stelna något, men är fort- farande härlig krämig inuti. 
Bjud kanelpudrad vaniljglass och färska hallon till.  
 
Cirka 8 bitar Botten 
3 dl vetemjöl  
1 ½ msk strösocker 
1 krm salt 
125 g kallt smör 
1 msk kallt vatten  

 
Fyllning  
2 ägg  
3 dl strösocker  
100 g smält avsvalnat smör  
skal och saft av 2 citroner 
  
Till servering  
Florsocker, vaniljglass, kanel och färska hallon.  
 
Hacka ihop mjöl. socker. salt och smör till en smulig massa. Tillsätt vattnet och arbeta ihop till en 
deg. Tryck ut degen i en stor form, 28 centimeter i diameter. Nagga bottnen med en gaffel. Låt stå 
i kylen minst en timme.  
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Sätt ugnen på 200 grader. Förgrädda pajskalet i mitten av ugnen cirka 15 minuter. Låt kallna. 
Sänk ugnsvärmen till 175 grader. Vispa agg och socker pösigt. Tillsätt det smälta smöret lite i 
taget under omrörning. Blanda i citronskal och saft. Häll fyllningen i pajskalet.  
 
Grädda pajen i nedre delen av ugnen cirka 30 minuter. Fyllningen ska ha ”stannat” och fått lite 
färg, men fortfarande var lös. Lat den kallna och förvara den sedan i kylen. Pudra över florsocker 
vid servering. 
 

Pepparkakscheesecake 
 
Botten: 
75 g smör 
150 g pepparkakor (ca 30 st) 
 
Fyllning: 
2 gelatinblad 
200 g naturell färskost 
1 apelsin, finrivet skal 
0,75 dl florsocker 
2 dl lätt crème fraiche 

 
Pepparkaka

 
Smält matfettet. Krossa pepparkakorna fint och blanda smulorna med fettet. Tryck ut blandningen 
i en form, gärna med löstagbar kant. Ställ formen i kylen så att kakbottnen stelnar. 
 
Lägg gelatinbladen i lite kallt vatten ca 5 minuter. 
 
Rör osten mjuk och blanda den med apelsinskal, socker och crème fraiche. Vispa alltsammans 
pösigt med elvisp. 
 
Ta upp gelatinbladen och smält dem försiktigt på svag värme i en liten kastrull. Vispa ner gelatinet 
i fyllningen och bred ut den i formen. Låt stå i kylen minst en timme. 
 
Garnera med syltade apelsinskal. 
 

Grogg 
 
Caipirinha med kiwi  
 
2 kiwi  
1 tsk rörsocker  
2 3/4 msk vodka eller rom  
is  
 
Skär kiwifrukterna i klyftor och lägg dem i ett lågt glas. Strö över sockret och krossa kiwin 
med t ex ett knivskaft. Häll på spriten och avsluta med att fylla resten av glaset med is.  
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Chaprinoshka  
 
4 cl vodka 
Lime 
1/2 - 1 cl sockerlag 
Krossad is 
 
Krossa lime & rikliga mängder is häll i vodkan samt sockerlag. 

 

Gin & tonic med frusna bär  
2 3/4 msk gin  
3 msk frusna bär (t ex hallon)  
1 dl tonic water  
1 citronskiva  
is  
 
 
Fyll ett drinkglas till 2/3 med is. Häll i ginen och lägg i de frusna bären. Häll i tonicen och 
garnera med en citronskiva. 
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Citronsnaps 
 
En citron skalas med potatisskalare. Om man kan lyckas med att det bara blir en bit är det vackert 
att se på. Fyll en flaska med ½ liter brännvin special eller liknande. Låt ej skalet vara kvar i 
flaskan längre ett dygn för då kan det bli beskt. En peang är bra när skalet ska tas ut. 
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Kaffe 

 
Fyra klassiker presenteras här beroende på tidpunkt som det ska tillagas på. 

 
Kenta’s morgon kaffe 
3 koppar vatten 
4 kaffemått Mollbergs blandning 
från Zoega 
 
 Värm vattnet. Ställ filtret på direkt 
på bänken, alltså ingen kaffepetter 
under. Häll på vattnet. Effekten är 
överraskande.  
 

 

Masse’s morgon kaffe 
 
3 koppar vatten 
4 kaffemått Skånerost från Zoega 
 
Tag en rank filterbehållare och en lika rank båt (t.ex. Scampi). Måtta upp kaffet i filtret. Upptäck att 
du behöver gå på toaletten. Även här är effekten överraskande. 

 
Christer’s hemgjorda kaffe 
 
4 pers. 
1 dl vispgrädde 
4 koppar kaffe 
4 tsk brunt farinsocker 
12 cl hemgjord whiskey 

 
 

Vispa grädden lätt och ställ den i kylskåpet. 
Lägg en tsk farinsocker i varje kopp. Häll 3 cl whiskey över och fyll glaset med kokhet kaffe.  Rör 
till sockret är upplöst.  
Lägg grädden överst i ett tjockt lager som täcker fullständigt. Rör inte ner (doften stängs inne). 
Kaffet dricks genom att man suger det genom gräddskiktet – det förtränger smaken. 
 
Värmlands special : Byt farinsockret mot salt. Effekten är även här överraskande.  
Pröva att byta den hemgjorda whiskeyn mot riktigt Irländsk whiskey (t.ex. Jamesson). Istället för 
att förtränga smaken kommer grädden att förstärka den.
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Bettan’s Irish coffe 
 
4 pers. 
1 dl vispgrädde 
4 koppar kaffe 
4 tsk brunt farinsocker 
12 cl Jamesson whiskey 
 
Måtta upp kaffe i filtret och koka upp vattnet. Blanda whisky och farinsocker. Häll vattnet i whiskyn 
och farinsockret (hoppa alltså över själva bryggningen av kaffet).  
 
Smaken blir ganska blaskig så om man vil pröva kan man göra det men inget att rekommendera. 
Man kanske lika gärna kan hoppa över att mätta upp kaffet i filtret så sparar man ytterligare lite tid 
och disk. 
 

Kenneths Chocolate chip cheesecake fudge mudcake 
 
125 g smör 
2 ägg 
3 dl socker 
2,5 dl mjöl 
4 msk kakao 
1 tsk vaniljsocker 
0,5 krm salt 
100 g hackad mörk choklad 
En pressad apelsin 
 
Cheesecakeröra: 
300 g philadelphiaost 
1 ägg 
0,75 dl socker 
1 tsk vaniljsocker 
Smör eller margarin till formen 
Ströbröd 

 
Kladdkaka: 
1. Värm ugnen till 200 grader. 
2. Smält smöret. Vispa ägg och socker poröst, tillsätt det smälta smöret. 
3. Rör ner mjöl, kakao, vaniljsocker och salt. 
4. Vänd i den hackade chokladen. Pressa i apelsinen. 
5. Smöra och bröa en form och häll ner hälften av kladdkakesmeten. 
 
Cheesecakeröran: 
6. Blanda ingredienserna till cheesecakeröran med elvisp så att det blir fluffigt. 
7. Bred på 2/3 av röran i formen och spara cirka 1/3 till garnering. Häll på resten 
av kladdkakesmeten. 
8. Har du en sprits hemma så kan du skriva något eller göra ett fint mönster av det som 
återstår av glasyren (cheesecakeröran). Annars går det bra att bara bre på det sista. 
9. Grädda kakan cirka 20-25 minuter i ugnen (över- och undervärme), låt den svalna lite och 
servera med en klick grädde och ett glas mjölk.
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Kletig chokladkaka 
 
2 ägg 
150 g smält margarin 
3 dl socker 
1 ½ dl vetemjöl 
1 tsk vaniljsocker 
1/3 tsk salt 
4 msk kakao 
 
Blanda ägg och margarin. Häll i resten av ingredienserna. Rör ordentligt. 
Häll i smord och bröad form, helst med löstagbar kant. Grädda 175 grader i 30-35 minuter. 
 
Servera med vispad grädde eller vaniljglass. 
 

Punch parfait 
 
Ingredienser:  
3 dl vispgrädde 
3 äggulor   
2 dl socker  
½ dl punsch 
 
Äggulorna och sockret vispas vitt och pösigt. Blanda ihop vispade grädden med ägg-socker 
 
Tillsätt punschen eller: 
  
hallon + hackad mandel  
ananas, kiwi eller annat  
punch + krossad choklad  
mynta  
Frys minst 4 timmar 
 

Dipp 
 
1 burk lätt crème fraiche 
1 Philadelfia ost 
2 vitlöksklyftor 
Svartpeppar 
1 burk svart kaviar 
 
Blanda allt utom kaviaren. Strö kaviaren ovanpå, servera till lant chips 
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Julgodis 
 
 

Citronkola (Tinas) 
 
5 3/4 dl socker 
rivet skal och saft från 3 citroner 
125 g smör 
350 g vit choklad 
225 g kokosfett  

 
 
 

 
 
Tyvärr inget recept på 
negerkyssar utan ni får nöja er 
med ovanstående… 

 
Koka upp sockret med saften och skalet från citronerna. Sila ner sockerlagen i en tjockbottnad vid 
kastrull och låt det koka till dess att temperaturen uppgår till 114 grader. Pensla samtidigt 
kastrullens kanter med vatten för att förhindra kristallisering av sockret. 
 
Tillsätt smöret och låt det koka vidare till dess att temperaturen uppgår till 119 grader. Rör ner den 
vita chokladen och rör om ordentligt till dess att chokladen smält. Rör därefter ner kokosfettet lite i 
taget så att det blandar sig ordentligt med smeten. 
 
Häll smeten i två ca 25 cm långa brödformar och låt dem stå i kylen i ca ett dygn. Förvara kolan 
inplastad när den är färdig.  
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Wienernougat (Tinas) 
 
ca 25 st  
 
250 g nougat 
125 g mörk choklad 
100 g flagad mandel 

 
 
Rosta den flagade mandeln gyllenbrun i en torr stekpanna.  
 
Fyll en kastrull till hälften med vatten och sätt i en glasskål som passar kastrullen. Bryt nougaten i 
bitar och lägg ner dem i glasskålen.  
 
Finhacka den mörka chokladen och låt den smälta ner tillsammans med nougaten i vattenbadet. 
När chokladmassan är flytande blandar du ner den rostade mandeln.  
 
Häll massan i en avlång form som du klätt med bakplåtspapper. Vik ner bakplåtspapperet så att 
det omsluter chokladmassan. Låt stelna några timmar, gärna till dagen efter, innan du skär 
wienernougaten i bitar.  

 

Ischoklad 

 
200 g choklad 
100 g kokosfett 
2 ägg 
3 dl kokos 
 
Bryt sönder chokladen och smält den i vattenbad. 
Smält kokosfettet och låt det kallna. 
Vispa sönder äggen i en bunke och häll under fortsatt vispning i choklad och kokosfett. Tillsätt ev. 
kokos. 
Låt massan stelna till lite och häll den i knäckformar. 
Förvaras i kylskåp. 
 

Julmumma med styrka 
 
Förvara flaskorna i kylskåp fram till det att mumman skall blandas till.  
 
1 dl gin 
1 tsk kardemummakärnor 
2 flaskor julöl à 33 cl 
2 flaskor porter à 33 cl 
1 flaska sockerdricka à 33 cl 
 
Stöt kardemumman och blanda den med ginet, låt dra i minst en halvtimme. 
Sila sedan ner ginet i en stor tillbringare. 
Luta bringaren och häll försiktigt i öl och porter, allra sist häller ni i sockerdrickan. 

Servera genast. 
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Julkryddad SNAPS 
 
Med saffran och kanel blir det härlig juldoft på snapsen. Dessutom har jag smaksatt halva spriten 
med limeskal och den andra hälften med apelsin. 
 
 TILL i FLASKA JULKRYDDAD SNAPS 
 
1 flaska Brännvin Special (70 d) 
1/2 påse saffran a’  1/2 g 
2 msk socker 
4 kanelstänger 
skal från 1/2 apelsin och 1 lime 
 
GÖR SÅ HÄR: 
Blanda spriten med saffran, socker och kanel. 
Häll upp det i 2 flaskor. Lägg apelsinskal i den ena flaskan och limeskal i den andra. 
Låt spriten stå och dra i ca 1 vecka. Sila och kyl snapsen. Sedan har den lång hållbar het. 

 

 

 
 
Julkort från 1980-talet 

Ernst lilla röda 
 
Färdigt på: 1 dygn 
 
35 cl renat  
1 citron, skalet av  
2 kvistar malört  
3 stycken stjärnanis  
1 granatäpple (kärnorna) 
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Dä’ v’a allt från oss än så länge, nästan… 
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Till sist några tips från Värmland som Jan bidragit med: 

 
Tips 1: 

 
Om du använder disktabletter i diskmaskin och dom fastnar på luckans insida går dom enkelt att 
ta bort med köttyxan. 

 
Tips 2: 

 
Om det mot förmodan inte var disktabbletter som du tog bort med köttyxan, kan man enkelt sätta 
dit en vinkork i hålet (använd gärna köttyxan för att slå dit den). 
 
 
 
 
 

 
 


