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INLEDNING  

Jag började i restaurang branschen som 13 åring, sedan dess har 
matlagning och bakning funnits som en del av mitt liv vid sidan av 
studierna alltid. Mat är konst och glädje och det finns så mycket man 
kan göra för att lära sig snabbt blir kung i köket. Med enkla basregler 
behöver man inte en massa recept. Men jag råder alla att investera i 
en ”Sju sorters kakor” för all typ av bakning i hela ditt liv, och en bra 
allmän kokbok för allt emellan temperaturer och tillagningstid till 
baser. Men så länge kan ni kanske hålla tillgodo med mig.  

Äta bör man annars dör man, och det finns helt klart sämre saker att 
prioritera framför att få i sig bra mat, och tänk vad en god matlåda 
gör för ditt lunchkonto! Alla tycker inte att det är kul att stå i köket, 
men alla kan lära sig att slänga ihop mat som både är gott och inte 
prövar tålamodet. Jag skriver särskilt riktat mot studenter och andra 
yngre vänner som gärna prioriterar tid och pengar.  

Mina recept är om inget annat anges för standarden av 4 personer. 
Gör man mat för två kan man således ungefär halvera.  

Utrustning, är viktigt. Mina stalltips är en bakmaskin om man bakar 
mycket bröd själv. En elvisp, för allt möjligt, främst bak. En 
stavmixer, världens grymmaste grej, fixar en måltid på nolltid. Ett 
måste för studenten. Ordentligt med skålar och ungsformar. 
Underlättar stort för storkok. Samt en ordentlig måttsats med 
deciliter, tesked, matsked och kryddmått främst för bakning. 

  



STUDENTISK MATLAGNING 

Studenter har ofta ont om tid och ont om pengar. Det har jag tagit 
hänsyn till under alla mina tips här, eftersom jag själv är student. Jag 
har med andra ord hunnit pröva allting på mig själv. Målsättningen 
är att mina tips ska ha student synvinkel.  

Torkad mat är ofta billigare än färsk! Vad gäller linser, bönor, gryn, 
svamp och liknande är det ofta billigare att köpa hem torkade varor 
än färska. De håller sig också längre och bättre. Däremot kräver de 
ofta lite planering då många torkade produkter måste blötläggas, 
ibland upp till en natt innan användning.  

En frys är en god investering!  Att kunna laga stora portioner, 
baka flera bröd och så vidare är nästan alltid billigare och 
tidsbesparande än att bara göra en åt gången. Därför är möjligheten 
att kunna frysa in guld. Även om du bor i korridor, investera i en 
liten frys, det lönar sig. Som student har man ibland ensamhushåll, 
och ensamhushåll slänger mycket mat eftersom vi inte hinner äta upp 
den innan den går ut. Nästan allt kan frysas, när något håller på att 
gå förbi datum, släng in det i frysen tills det behövs. På så vis kan 
man alltid ha färska grönsaker till exempel. Även mjölkprodukter 
som ost kan frysas.  

Stora förpackningar är billigare, men de kräver att du kan göra av 
med allt på en gång, eller delar med andra. Det är ingen ide att köpa 
ett storpack när du ändå slänger hälften. Vi slänger för mycket mat i 
Sverige. När det står ett datum på exempelvis mjölken, så betyder det 
att den måste hålla sig till dess. Ofta är den helt ofarlig några dagar 
till. Vi har gått igenom tusentals år av evolution för att upptäcka om 
maten är dålig. Lukta och smaka, du kommer känna om mjölken är 
sur eller köttet skämt. Lita alltid på dina sinnen före en 
datummärkning.  
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Gå inte på myten om det billiga halvfabrikatet. Det kan verka billigt 
med dåligt fet mat, det är det ofta inte. Jämför kilopris. Det trötta 
brödet i plastpåsar är dyrare än att baka själv.  

Färdiga hamburgare för 69 kr kilot mot att köpa köttfärs för 49 kr 
kilot, tillsätt endast salt och peppar. Färdiga blandningar av sallad 
och frukt kan ha upp till 300 % högre kilopris än att köpa råvarorna 
direkt. En pasta färdigrätt för 20 kr låter billigt. Men hur dyrt är det 
att koka en portion pasta och tillsätta lite skinka och grädde? Pizzor 
låter också billigt i butik men en pizza är mest bröddeg och tomatsås. 
Krossade tomater får du för tre för tio konservburken och en bröd 
deg är mjöl och vatten. Att vispa grädde istället för att köpa transfett 
på sprutflaska och stå och steka lite istället för att pröjsa tjugo spänn 
för fyra pankakor sparar dig så mycket pengar att tiden är värd det. 
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OM MAT OCH NYTTIGT 

Det talas mycket om vad som är nyttigt och inte nyttigt. Myter om 
mat och vikt finns det gott om. Jag försöker alltid ha god 
vetenskaplig uppbackning för det jag framhåller som bra och nyttig 
mat, men självklart finns det mycket ideologi i det här med att äta 
rätt också. Så det här är och förblir min syn på vad bra mat är, men 
än så länge har den funkat bra.  

Vi behöver få i oss, protein, kolhydrater och fett. Vitaminer och 
mineraler är viktiga spårämnen som medföljer bra mat. Vi människor 
är gjorda för att få i oss allt vi behöver via maten. Kvinnor storstaden 
idag kan behöva extra järn eftersom vi inte äter så mycket blodmat 
längre och vi har ett vatten som inte innehåller så mycket mineral. 
Förutom det är vitamin och kosttillskott i 9 fall av 10 helt onödigt. Vi 
får i oss det via mat så länge vi äter helt ok på grönt fronten.  

Fett är inte farligt, fett är nyttigt, i rätt mängd och rätt sort. Jag äter 
glatt rött kött och mjölk produkter, fetter som brukar pekas ut som 
väldigt farliga. Även om hjärtforskare världen över börjar komma 
överens om att det inte är dessa som ligger bakom vår ohälsa. Det 
pågår just nu en stor debatt mellan forskare och dietister om vad som 
är bäst kost. Men en stor Israelisk amerikansk undersökning visade 
tidigare i år att medelhavskost och kalorisnål kost är de bästa 
vägarna mot viktminskning. 

Bra fett är fett i olja, (kallpressad, inte behandlad varmpressad), 
avokado, nötter och fisk och kött. De verkligt farliga fetterna är de 
härdade fetterna och transfetterna. Det är tillexempel härdad 
rapsolja, palmolja och andra billiga fetter som med kemikalier 
pressats att bli hårda. Dessa fetter är billiga och används därför ofta i 
färdiga kakor, glass, margarin och liknande. Det behövs ca 15 olika 
kemikalier för att dessa fetter ska få den hårda form de har, bland 
annat aceton. Mumsigt va? Kom ihåg att alla naturliga fetter, från 
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kött, smör, och olja går att träna bort när man får för mycket. Men 
konstgjort härdat fett lägger sig som plast i dina blodkärl och är svåra 
att få bort. Om du ska köpa färdig mat, kolla innehålls förteckningen 
efter härdat eller delvis härdat fett. Köp mjölk produkter och inte 
margarin. Är man vegan eller har vegan vänner är det bättre att 
ersätta smöret med olja än med margarin. Olja är också en 
naturprodukt. Att en produkt som kakor håller sig i flera år är en bra 
indikator på att vara misstänksam emot varan. Det man ska vara 
mest försiktig med och skära ner på om något i vårt samhälle är 
kolhydrater i form av socker. Men lyssna inte heller på dem som 
säger att man ska ta bort alla kolhydrater, de behövs som bränsle för 
vår hjärna och våra celler. Bröd är en av världens äldsta livsmedel 
som om det lagas på rätt sätt är oerhört nyttigt. Men det är skillnad 
på bra bröd och vitt börd med massor av sockerarter och jäst. Och 
den gamla rekommendationen på 6 – 8 skivor om dagen är för 
mycket. Var försiktig med vitt socker särskilt som läsk och godis. Ät 
inte bara mackor till mat. Men sluta inte äta bröd och pasta helt. 
Lagom är alltid bäst vad gäller en balanserad kost. Sen ska man heller 
aldrig glömma att vi är individer. Var uppmärksam på din kropps 
signaler och ät så som det funkar bäst för dig.  

Grönsaker och frukt är bra, och nyttigt. Det vet också alla, från den 
griniga hemkunskapen till socialstyrelsen från pappa staten. Men att 
få tallriksmodellen att gå ihop har aldrig varit en lätt sak i alla fall för 
mig. Försök att äta grönt för att det är gott, inte för att man måste. 
Fem om dagen är en bra huvudregel, dvs. fem portioner frukt och 
grönt om dagen. Tänk på att om du äter en pastasås med tomat 
räknas den tomaten! Det måste inte vara en grönsallad. Faktum är att 
klassisk grönsallad mest är vatten. Ät hellre morötter i din köttfärssås 
än en sallad med gurka till.  

När det gäller frukt och grönt gå efter följande regel, desto mer färg 
desto bättre! Det indikerar mycket näring och viktiga ämnen. Mycket 
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av de viktiga fibrer vi behöver få i oss får vi från grönt, inte 
knäckebröd. Morot är typiskt en sån fiberrik grönsak.  

Ät primörer! Köp morot, spenat, rödbetor, zucchini, tomat och bönor 
när de är helt färska. Fräs dem i smör och lite vitlök eller citron. Det 
är gott, på riktigt. Man måste inte äta allt rått.  

Frukt kan också vara skitgott på riktigt. Tänk på att frukt inte tappar 
näring för att du fryser den. Bär är färgglad mat som är sjukt nyttigt. 
Ha alltid en påse frysta blåbär, hallon, jordgubbar, björnbär eller vad 
du vill i frysen. Häll på det på allt du kan komma på. Jag äter oftast 
min frukt så här: Banan är supergott i filen eller gröten på morgonen. 
Bara skiva i. Man kan alltid skiva i frukt och bär i kakor. Men bästa 
tipset av alla: Gör din egen smoothie. Passar som mellanmål, frukost, 
efter träning, allt. Och man får i sig flera frukter samtidigt!  

Om en måltid smakar gott och innehåller flera olika smaker, sött, 
surt, salt, gräddigt, och så vidare så blir man mer mätt och småäter 
mindre. För den som behöver lägga på sig vikt är ordentligt gräddiga 
såser ett bra tips. Ät frukost! Ok, alla fixar det inte och vill inte, men 
det är faktiskt bra för dig. Om du inte gillar frukost, ät en bra senare 
brunch.  

Ekologiskt, rättvisemärkt, biodynamiskt och andra märkningar finns 
det gott om. Jag köper inte allt ekologiskt, men jag förstår att man vill 
göra det. Man ska dock komma ihåg att det inte är bevisat godare 
eller nyttigare. Även om man kan diskutera all den besprutning som 
sker av vår mat. Ekologiskt köper man mest för att stödja en viss 
djurhållning (De ska få gå ute), de bönder som odlar ekologiskt, eller 
av miljöskäl. Kom ihåg dock att i Sverige har vi bra koll på vårt 
jordbruk, och starkt djurskydd. De strängaste reglerna i Europa för 
hur man får hantera djur, och vi forskar hela tiden på hur man kan 
göra det bättre. 
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Rättvisemärkt innebär att de som producerat maten har fått skälig 
lön, bra villkor och fackliga rättigheter. Det är enligt mig en viktigare 
märkning är ekologiskt. Särskilt viktigt känns det när det gäller mat 
som ofta leder till mycket lidande för de producerande. Som bananer, 
choklad och kaffe.  

Svanen är det svenska miljömärkningen för att produkten inte 
innehåller gifter, finns mest på tvättmedel och liknande. 
Biodynamiskt innebär att det är odlat efter de antroposofiska 
odlingsmetoderna, dels ingår där ett hållbart jordbruk. Till exempel 
att om man odlar ska man gödsla fälten med skit från egna djur och 
inte konstgödsel. Men även rent ideologiska religiösa grejer som att 
vattna med vissa homeopatiska preparat. Biodynamiska märkningar 
är till exempel Demeter.    

Nyckelhålet är svensk märkning för nyttig mat, denna har dock blivit 
lite menlös för att så mycket får märkningen. Nu ska den göras om, 
bland annat försvinner allt med sötningsmedel.  

Kemikalier är vi inte gjorda för att äta. Det är min övertygelse att 
man ska försöka undvika dem. Laga själv i stället för att köpa 
färdigrätter med smakförstärkare och härdat fett. Ät hellre riktigt 
socker än sötningsmedel, sötningsmedlet fruktos är bevisat att det 
omvandlas snabbare till fett i kroppen och aspartam är ett omtvistat 
medel som anklagas för att orsaka diabetes, allergi och cancer. Min 
filosofi är att ta det säkra före det osäkra och försöka äta mat med 
ingredienser som jag själv kan uttala. När glass från GB innehåller 
mer sojalectin än mjölk som annars är huvudkomponenten i glass är 
det lite fel tycker jag.  

  

 
12



BASSKAFFERI  

Att ha en bra bas i köket är det bästa sättet att laga mat enkelt. Man 
behöver inte springa och köpa grejer så fort man ska laga något nytt, 
utan kan bara utnyttja det förråd man har. En bra bas är utmärkt att 
ha som utgångspunkt när man veckohandlar, man kollar vad som 
finns och fyller bara på. Bra basvaror ska också vara livsmedel som 
står sig bra. Se till att bygga upp en bas! Det kanske kostar i början 
när man gör de stora inköpen, men det tjänar man på senare. När 
man handlar så kompletterar man ju bara det som saknas.  

Med en bra bas kan man alltid slänga ihop något. Givetvis kan man 
utesluta det man inte gillar.  

SKAFFERI 

 Mjöl 
 Havregryn eller någon annan sorts flingor 
 Socker 
 Pasta 
 Ris 
 Bulgur 
 Soltorkade tomater (Burk) 
 Krossade tomater (konserv) 
 Kryddor (Bygg upp ett bra förråd med det du gillar!) Minst tio 
sorter skulle jag säga) 

 Gul och röd lök 
 Vitlök(torkad, om färsk ska den vara i kylen) 
 Potatis 
 Potatismjöl 
 Honung 
 Vinäger 
 Olja 
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 Linser eller böner eller både och. Håller sig torkade hur länge 
som helst eller som konserver 

 Torkad svamp (köp eller torka själv, superenkelt, lägg på en 
plåt i några dagar, in i glasburk.) Håller i flera år) 

 Buljonger (En hel vetenskap; jag vill undvika buljong med 
smakförstärkare och kemikalier.) Man koka sin egen men inte 
ens jag orkar fixa det. Det är lättare att få tag på bra 
grönsaksbuljonger än kött. Jag tycker ändå man ska ha kött, 
grönsak, fisk och fågel hemma, för det höjer smaken på grytor 
så bra. ) 

FÖR BAKNING 

 Sirap 
 Vaniljsocker 
 Bakpulver 
 Kakao 
 Ströbröd 
 Florsocker 

KYLSKÅP 

 Grädde/mjölk/gräddfil/creme fraiche någon mjölkprodukt 
bör alltid finnas för att kunna göra snabba enkla såser 

 Smör  
 Pesto (gärna både röd och grön) 
 Oliver 
 Ajvar Relisch 
 Chutney (höjer alla asiatiska rätter) 
 Soja 
 Teriyaki soja, sesam olja eller någon annan asiatisk soja 
 Ketchup 
 Senap, både svensk och fransk   
 Äkta majonnäs 
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I FRYSEN 

 Spenat 
 Gröna bönor 
 Wokgrönsaker 
 Färska kryddor som alltid behöver vara färska, som gräslök och 
dill, funkar inte torra 

 Bär av olika slag 

ÖVRIGT 

 Fryspåsar (minst tre liter om något ska få plats) 
 Plastfolie 
 Aluminiumfolie  
 Bra matlådor 
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ENKLASTE MATTIPSEN 

 En sås eller gryta, om den är till pasta eller potatis eller vad som 
helst blir godare om den får koka ihop ordentligt. Reducera 
kallas det när man kokar något tills vätskan nästan försvinner 
och den får en krämig konsistens. Gör man exempelvis med 
vattnet i vinsås. Tomatgrytor och såser ska alltid koka 
ordentligt. Helst med en sked olja.  

 Alla såser och maträtter höjs i smaken med en sked socker.  
 Att mixa sönder färska kryddor, lök, chili och liknande ger en 
mer intensiv smak. Smakbarometern är följande för alla typer 
av smaksättare som kryddor och lök; Hacka - mild smak, Fin 
hacka – aningen starkare, Pressa – starkt, Mixa sönder, purea – 
starkast.  

 Potatis går snabbast att koka om man skär den i bitar först. 
Annars gäller följande för hur snabbt det går att tillaga basen i 
maten; Bulgur/Couscous, pasta, ris, potatis.  

 Det lättaste sättet att tillaga grönsaker är att snabbfräsa dem 
med smör och vitlök. En dipp som hummus eller färskost är 
utmärkt och lite festligt till råa grönsaker.  

 Kött i ugnen med lätt smaksättning är det lättaste sättet att 
tillaga det på. Med fisken, släng i citron, peppar, salt och 
ingefära. Med kycklingen, olja, pesto, gröna kryddor chili och 
vitlök. Med köttet, vitlök, salt och peppar, skvätt rödvin och 
honung.  

 De billigaste maträtterna per portion räknat; Soppa, korv 
stroganoff, pasta med tomatsås.  

 Billigaste sättet att få i sig grönt och vitaminer; frysta bär, rivna 
rotfrukter i tomatsåsen, mycket lök i maten.  

 Nötter, frön och kärnor är mycket nyttigt och innehåller många 
näringsämnen. Hampa, sesam, pumpakärnor, solrosfrön och 
nötter är bra exempel. Köp i påsar, blanda ihop till en mix, häll 
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på sallad, pastarätter, mackor i kakor, bröd och allt annat 
möjligt. 

 Baka brödet på så lite jäst som möjligt. Vill du börja med surdeg 
finns en färdig surdegsbas att köpa på de flesta ställen där man 
har bageri, som Rosendal i Stockholm.  

 Efterätt och kakor; vispa aldrig en kaksmet med elvisp efter att 
du haft i mjöl, då bildas gluten och kakan blir seg och inte 
fluffig.  

 Dekorera din efterätt med choklad dekor. Smält choklad, skvätt 
den på ett bakplåtspapper, gör mönster med gaffel, häll i 
slingriga mönster från en sked. Använd choklad i olika färger, 
vitt och mörk för mer effekt. Frys och bryt sedan till finaste 
enklaste dekorationen.  
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PASTASÅSER 

Det finns två huvudsorters pastasås, baserat tomat och baserat på 
grädde. De kan varieras i oändlighet med olika ingredienser men 
baseras på en bas. Att lära sig svänga ihop en bra pastasås bas är en 
av de bästa saker man kan göra för att fixa snabb och smidig 
matlagning. Man kan frysa sås baser, tina och tillsätta lite kött och 
grönt för en snabbfixad måltid.  

Tänk på att det ofta lönar sig att lägga några kronor extra på bra 
pasta som är god att äta som den är. Det höjer rätten. Mitt 
favoritmärke i Sverige är Barilla, för en jämn hög kvalité. Nudlar är 
gott till wok och asiatiskt, men tänk på att nudeln som verkar så billig 
för en, två kronor har ett skyhögt kilo pris när man väl räknar efter. 
Och skippa smaken till nudlarna, de innehåller massor av 
smakförstärkare och kemikalier. Släng i en vanlig buljongtärning i 
stället.  

TOMATSÅS BAS 

 Ett paket krossade tomater brukar vara mellan 400 och 500 
gram 

 Vitlök ca två klyftor 
 Gul lök, en hel liten eller en halv stor lök 
 Olja, raps eller oliv 
 Honung eller socker 
 Kryddor (gröna örter) 
 Kryddor(färska, chili och ingefära) 
 Kött eller grönsaks buljong 
 Salt och peppar 

Hacka lök och vitlök, om du har färsk chili och färsk ingefära, hacka 
de också. Häll olja i pannan eller kastrullen, fräs lökhacket tills det 
blir mjukt och genomskinligt, inte bränt eller brunt. Häll på krossade 
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tomater, koka upp. Tillsätt en sked socker eller honung lite sött höjer 
alltid smaken på en sås. Koka ihop ordentligt, minst tio min, gärna en 
halvtimme till en timme. Tillsätt örtkryddor efter smak. Som salvia, 
oregano, timjan, mejram, basilika, persilja.  

Härifrån kan man tillsätta grädde eller crème fraiche för en tjockare 
gräddigare sås. Vin kan tillsättas för en lyxigare sås.  

GRÄDDSÅS BAS   

Att göra en gräddsås till pasta kan göras på två sätt. 

 Grädde/mjölk 
 Smör 
 Mjöl 
 Grädde/ creme fraiche 
 Lök 
 Olja 

Antingen börjar man som med tomatsås, att steka alla färska kryddor 
och lök i olja och sedan tillsätta grädde när det blivit mjukt.  

Eller så börjar man att i kastrullen smälta smör, tills det är helt 
rinnande. Tillsätt lite mjöl, ca en matsked, rör ihop det, häll på mjölk 
till önskad konsistens. Rör hela tiden, för det bränner lätt i början. 
När såsen kokar kommer den blir tjockare så tänk på att tillsätta lite 
vätska hela tiden för att det ska hålla sig rätt konsistens.  

I dessa vita såser kan man tillsätta olika tillbehör.  

För en klassisk ostsås, tillsätt rikligt med riven ost i en vit sås.  Andra 
ostsorter som mozzarella och feta är gott i alla möjliga pasta såser. 
Sån ost finns ofta på extrapris i mataffären. 

Avjar Relish, som är en paprika röra, köp på bruk och ha i kylen. 
Pesto, både grön på basilika och röd på tomat och aubergin, köp på 
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burk och ha i kylen. Senap och ketchup, höjer smak och tillsätter lite 
sötma som höjer smak på andra kryddor.  

Bra kryddor är ingefära, koriander, chili, örtkryddor och peppar. 
Olika buljonger höjer också. 

Tillsätt färska grönsaker för tuggmotstånd, bra grönsaker i pastasåser 
är zucchini eller squash, aubergin, morötter, bönor och tomater. Fräs 
gärna på dessa tidigt med oljan innan grädden om du gör den 
varianten. Färska tomater är supergott i olika pastasåser.  

Svamp och mörk soja tillsätts till en vit sås med köttbuljong för en 
starkare brunsås karaktär.  

Bra kött i pastasåser är bacon, eller den billigare varianten sidfläsk. 
Skinka funkar, som den klassiska ”ost och skinksås”. Tänk bara på att 
i så fall inte köpa dyr smörgåsskinka som ändå oftast bara är 
konstgjorda tillsatser och potatismjöl. Köp i stället billig skinkspill 
och kassler.  Äter man inte fläsk kan man köpa spillbitar, och så 
kallade ”grytbitar” vilket ofta är andra sorteringen köttspill från allt 
möjligt kossa. Strimla och ha i alla typer av såser. Tänk bara på att de 
kan behöva kokas lite innan för att bli mer möra. Köttfärs är en 
klassiker i pastasås, ofta väldigt billigt. Kyckling bitar i en gräddsås 
funkar utmärkt. Är man vego eller gärna sparar på kött av andra 
anledningar kan man tillsätta linser och bönor i pastasåser för att öka 
proteinhalten.  Tänk bara på att linser passar bättre i tomatsåser, de 
döljer lite av den lätt mjölaktiga smak vissa linser har. Sojafärs och 
quorn är andra alternativ, dessa brukar dock vara dyrare. Fisk och 
räkor funkar också bra att tillsätta i en gräddsås med tillhörande 
buljong.  

Mer pasta recept; 

PASTA CARBONARA  
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Denna klassiska pastarätt är en av de enklaste maträtterna du kan 
laga. Risk för att man föräter sig på den av den anledningen finns.  

 Pasta  
 Ett paket bacon 
 Grädde ca 2 msk 
 Salt och peppar 
 En äggula 

Stek bacon till önskad knaprighet. Låt dem rinna av det onödigaste 
fettet på ett papper. Koka upp pasta, häll av, tillsätt bacon. Häll i 
grädde och fördela ett ägg till en äggula. Rör ihop allt direkt i 
kastullen. Äggulan koagulerar av den varma pastan. Salta och 
peppra. En lite roligare variant av denna rätt får man enkelt genom 
att tillsätta riven ost, gärna en starkt italiensk ost som parmesan samt 
gräslök.  

SPAGETTI BOLOGNESE 

Ytterligare en klassisk Italiensk pastarätt.  

400 gram köttfärs 

En sats tomatsås bas (se ovan) 

Fransk senap 

Grädde  

Salt o peppar, oregano, timjan, mejram och basilika 

Koka upp en sats tomatsås, använd gärna en med både chili och 
ingefära. Krydda med senap och ovanstående kryddor, (och 
självklart något extra om du gillar det) Stek köttfärsen i omgångar, 
tillsätt i tomatsåsen. Om du tål grädde rör av dem ca 2 – 3 msk på 
slutet och smaka av.  
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PASTA MED SKALDJUR 

Ett av mina favoritrecept, egenkomponerad mumsig pasta med 
skaldjur. 

 Ca 300 gram räkor och/eller kräftor, rensade 
 En liten gul lök eller en halv stor 
 En klyfta vitlök 
 En bit chili och ingefära 
 Grädde och crème fraiche 
 Röd pesto 
 Fransk senap  
 Skaldjursfond 
 1 dl Vitt vin 
 En hel färsk tomat 

Hacka lök och kryddor och fräs i olivolja. Se till att skaldjuren är 
klara och något avrunna. När löken blivit genomskinlig tillsätt vinet 
och ca en tredjedel av skaldjuren. Låt allting koka ihop tills vinet 
nästan reducerats bort. Tillsätt då en stor sked crème fraiche. När det 
kokat ihop lite smaka av med en sked röd pesto, på tomat eller 
aubergine lite fransk senap, persilja, skaldjursfond salt och peppar. 
Skär tomaten i klyftor och tillsätt, när den kokar sönder ger den 
härlig smak. Tillsätt resten av skaldjuren (skaldjur ska inte koka för 
länge, då blir de sega, men att jag tillsätter några i början redan beror 
på att jag vill att de ska ge smak åt såsen.) 

Tillsätt grädde till en önskad konsistens.  

ÖVRIGA PASTA TIPS 

En tallrik nykokt pasta kan också fixas snabbt och lätt med andra 
tillbehör som inte behöver tillagas alls.  
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Häll på lite grädde direkt på pastan. Tillsätt några skivor färsk tomat, 
någon god ost och färska örtkryddor. Klipp över skinka, salta och 
peppra och en klick pesto. Höjer all pasta över ketchup träsket.  
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RISOTTO 

En grym studenträtt! Kan varieras in i det oändliga och är god och 
lättlagad. Kan göras både enkel och lyxig.  

GRUNDRECEPT FÖR RISOTTO 

För lyx risotto använd ett risotto ris. Det är ett rundkornigt ris som 
suger åt sig smak bättre än andra ris sorter. För enklare variant, 
använd vanligt ris.  

 Ris, ca 1 dl per person, vanligt ris eller Arborio eller Carnaroli  
 I gul lök 
 Varm buljong (koka upp en kastrull med vatten, lägg i buljong 
tärningar) 

 Om lyxigare variant, vitt vin, eller matlagningsvin. 1 dl för två 
dl ris, 2 dl för 4 dl ris 

Gör så här; Hacka löken fint, häll ner i kastrullen med rikligt med 
olja. Fräs på tills den blivit mjuk och genomskinlig. Samtidigt har du 
kokat upp buljong, för fyra portioner ca 1. 3 liter. Två 
buljongtärningar per liter. Välj smak efter vad du ska ha i din risotto. 
När löken är fräst, obs får EJ blir brun, så häller du i riset. Detta ska 
nu steka och fräsa med löken, rör om ordentligt, det får inte bli bränt. 
Stek på riset i oljan tills den är varm och oljan välfördelad. Häll nu på 
vinet om du har något. Detta ska sen koka bort. Annars, eller sedan, 
tillsätts buljong. Denna måste koka! Annars avstannar kokningen. 
Täck riset med buljong, håll lite koll, när alla buljong är absorberad 
häller du på en deciliter till, och håll sedan på så tills riset är 
genommjukt.  

Nu kan du ha ner dina ingredienser i riset. Tips är kött, kyckling eller 
skaldjur, grönsaker som tomat, zucchini och paprika, färska kryddor, 
ost och svamp är lite av det man kan blanda i. Allt efter eget tycke.  
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Detta är en klassisk italiensk rätt och även populär i Spanien och 
Portugal, där kallas den paella och innehåller nästan alltid skaldjur 
som steks med riset.  
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GRYTOR 

Det ultimata storkoket, kan varieras och ätas med olika tillbehör och 
enkelt att göra mycket åt gången. Gör grytor på en bas av buljong 
eller en bas av tomat. Mina grytrecept är gjorda med grejer jag tycker 
om, du kan självklart ta bort och lägga till allt det du vill.  

BASRECEPT KÖTTGRYTA 

 Köttbuljong 
 Grytbitar, ca 200 – 400 gram beroende på hur stor sats du gör 
eller linser 

 Morot 1 – 2 stora, 2 – 4 små 
 En palsternacka 
 En röd paprika 
 En näva svamp, trattkantarell eller gul kantarell  
 Kryddpeppar 
 Ett eller två lagerblad 
 Två klyftor vitlök 
 Olja 
 En gul lök 
 Ett paket bacon 
 Salt 
 Grädde 

Hacka alla grönsaker, börja med lök och vitlök i en stor kastrull i lite 
olja, fräs tills de mjuknat. Lägg sedan i bacon klippt i små bitar, fettet 
i baconet ska smälta och blanda sig med oljan. Häll i köttbitarna och 
bryn dem tills de fått färg. Tillsätt resten av grönsakerna och fräs 
snabbt.  

Häll sedan på buljongen. Lägg i lite hel kryddpeppar och två 
lagerblad.  Koka allting en god stund, ca 20 min, men inte för länge så 
allt faller isär. Ta upp lagerbladen, smaksätt med salt, peppar och 
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andra eventuella kryddor. Ca 1 dl grädde gör grytan matigare. Vill 
du ha en tjockare gryta red av med lite potatismjöl.  Koka upp en 
sista gång.  Gott med ris och en klick lingonsylt eller vinbärsgelé.   

Kött kan här ersättas med röda linser och bacon kan uteslutas helt.  

BASRECEPT TOMATGRYTA 

 En liten gul lök 
 En liten röd lök 
 Två klyftor vitlök 
 Färsk chili, färsk ingefära 
 Olivolja 
 Honung  
 Minst 500 gram krossade tomater 
 Senap 
 Vitt vin 
 Soltorkade tomater 
 Grädde eller crème fraiche  
 Köttfärs eller grytbitar eller stora vita bönor 
 En buljongtärning 
 En liten zucchini 
 En tomat 
 En halv paprika 

Fräs lök och färska kryddor i olja tills de mjuknat. Tillsätt vin som får 
koka upp och sedan en stor sked honung som får smälta i den varma 
oljan. Tillsätt sedan tomater. Krydda med alla dina favoritörtkryddor, 
gärna färska och senap. Hacka soltorkade tomater och tillsätt. Låt 
tomatsåsen koka, länge, minst en halvtimme, gärna en timme. 
Tomatsås gör sig alltid bäst om den får koka ihop ordentligt.  
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Fräs köttet i en egen stekpanna, tillsätt i tomatsåsen, samma sak med 
grönsakerna. Dessa ska inte koka med tomatsåsen för då blir de för 
mosiga så de tillsätts senare.  

FRANSK KÖTTGRYTA 

 Ett paket crème fraiche  
 2 dl grädde 
 En buljongtärning kalv 
 En filé, kalv eller fläsk ca 400 – 500 gram  
 2 msk fransk senap 
 Persilja 
 En gul lök  
 Två klyftor vitlök 

Hacka och fräs löken i olja. Skär filen i skivor, stek dem snabbt 
separat i en varm panna. Blanda i kastrull med löken, tillsätt crème 
fraichen. Rör ihop med ca hälften av grädden. Smaka nu av med en 
stor klick, ca 2 msk fransk senap, salt peppar och persilja. Häll på 
resten av grädden till en bra konsistens, koka ihop i ca 10 min och 
servera med ris.  

KORV STROGANOFF 

Denna rätt är en av de billigaste du kan göra. Jag använder dock inte 
billigaste falukorven utan kött med bara potatis, utan man kan lägga 
några kronor extra på en korv med hög kötthalt och lite tillsatser.  

 100 gram krossade tomater 
 ca 400 gram korv  
 1 - 2 dl grädde 
 en liten gul lök 
 Vitlök, chili, ingefära 
 Senap, stark skånsk 
 Äppelbitar  
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Fräs lök och kryddor i smör För stek korven så den får lite färg, 
tillsätt i kastrullen med löken. Tillsätt grädde, rör ihop. Tillsätt 
tomaterna, det ska inte vara lika mycket tomatsmak i denna utan det 
ska balansera mer med grädden. Smaksätt med ketchup och en stor 
sked senap. Äppelbitar passar fint i men även bönor funkar bra. Kan 
delvis eller helt ersätta korven. Krydda med salt och peppar, ät till 
ris.  

  

 
29



POTATIS 

En utomordentlig knöl som kan varieras och framför allt lagas 
väldigt enkelt. Gott till lite lyxigare mat. Tänk på när du handlar att 
välja en potatis som passar det du vill göra, en fast eller en mjölig 
potatis till exempel. Och undvik King Edward, en ganska mjölig och 
tråkig grispotatis som är den mest besprutade av alla sorter. 
Mandelpotatisen är kungen i sammanhanget. 

POTATIS I UGN  

Skär potatisen i halvor, klyftor eller baka den hel. Vem minns inte 
den populära hasselbackspotatisen? När man skär tunna skivor i 
potatisen som dock inte går ända ner så den fortfarande hänger ihop.  

Kör i ungen i en form eller långpanna med olja eller smör, och salt. 
Om du vill kan du tillsätta lite örtkryddor. Timjan passar bra.  

Temperatur och tid beror på form, här är några riktlinjer:  

Baka halvor och klyftor på ca 225 grader, från en timme och neråt 
beroende på hur stora bitarna är. Klyftor tar ca 40 min.  

När du gör hela bakpotatisar välj stora sådana, och baka dem i en 
timme minst, på 250 grader. Skydda gärna skalet med lite folie.  
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POTATISGRATÄNG 

 Potatisar 
 Grädde  
 Ost  
 Salt och peppar 
 Ett ägg 

Rör ihop grädde, eller mjölk om man vill ha en magrare gratäng, från 
någon dl och uppåt beroende på hur stor sats du gör med kryddor 
du vill ha och ett ägg till en stamning. Skiva potatisen i så tunna 
skivor som möjligt, lägg ut dem i en smord form och häll över 
äggsmeten. Toppa med riven ost om du vill. Grädda i ugnen i ca 30 – 
40 min beroende på tjocklek på skivorna på ca 200 – 225 grader.  

En gratäng kan bli en egen måltid. Blanda i ost och bacon i din 
äggsmet, eller svamp och soja och köttbuljong, man kan även tillsätta 
andra grönsaker, som rotfrukter. Förslagsvis palsternacka och morot.  

ANDRA SÄTT ATT TILLAGA POTATIS 

Potatis kan bara kokas, det passar bra till svensk husman. Tänk på att 
om du skär den i bitar går det snabbare. Man kan råsteka potatis, 
skär i runna skivor och stek i en stekpanna. Eller koka potatis och 
stek sedan på den i en panna tills den får en fin krispig yta.  

Potatis kan också friteras i en kastrull med het olja, då är det bra att 
koka den lite i klyftor först, och sedan fritera dessa. Vill du att din 
potatis i ugnen ska gå snabbare kan man för koka även där.  

  

 
31



SOPPOR 

Bästa sista veckan maten! Med ett bröd blir det en komplett måltid 
och billigt som attan.  

För grönsakssoppor är grundrecept det samma. Det är den enklaste 
billigaste soppan, men det finns självklart andra varianter också.  

GRÖNSAKSSOPPA 

Välj en grönsak att bygga soppan på, morötter, broccoli, potatis och 
purjolök, spenat eller liknande.  

 En gul lök 
 Vitlök en till två klyftor 
 Olja 
 Grönsaksbuljong  
 Mjölk (kan uteslutas för allergiker) 
 Kryddor (som passar respektive grönsak) 

Hacka lök och vitlök, fräs på dessa i olja i en stor kastrull. Kasta i den 
grönsak du vill använda, hackad i mindre bitar. Ta i, tänk på att 
volymen krymper. Om du gör potatis och purjo, använd ca fyra 
potatisar och en hel purjolök. Om du använder morötter beräkna tre 
fyra stora per person.  

Fräs på grönsaken med olja och lök tills den börjar mjukna. Inget får 
bli bränt, bara mjukt. Häll på den varma grönsaksbuljongen. Lättast 
är att koka denna i en kastrull bredvid, men du kan också använda 
en skål och vattenkokaren.   

Koka på medelvärme länge, minst en halvtimme, alla grönsaker ska 
bli helt mjuka. Plocka sedan fram mixerstaven. (Tänk på att det är 
varmt, om din stav är i plast, kör inte för länge, då smälter den!) Kör 
runt i grytan tills alla grönsaker är helt pureade. Gillar du tuggbitar 
kan du spara lite förståss. När soppan är slät, tillsätt mjölk eller 
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grädde om du tål sånt, någon deciliter så där, det framhäver smaken. 
Krydda sedan. Salt och peppar är ett måste, ingefära passar bra till de 
flesta grönsaker, kummin och koriander är gott till morot och så 
vidare. Prova dig lite fram. Denna soppa kan lätt varieras lite och 
frysas in i portioner. Billigaste snabbmaten.  

ASIATISK SOPPA 

 En burk majs 
 En burk bambuskott 
 En burk vattenkastanj 
 Två små burkar eller en stor burk kokosmjölk 
 Färsk ingefära, chili och vitlök 
 En paprika 
 En halv purjolök  
 En gul lök  
 Ett paket crème fraiche  
 Eventuellt lite grädde 
 Färsk koriander  

Hacka lök och vitlök, ingefära och chili. Fräs på. Hacka övriga 
grönsaker och värm snabbt med löken. Det ska vara små bitar av 
allting. Häll på crème fraichen, rör ut. Späd med kokosmjölk till en 
bra soppkonsistens. Om den känns för tjock, tillsätt lite grädde. 
Krydda med salt, peppar, färsk koriander och andra eventuella egna 
favoritkryddor. 

GULASCHSOPPA 

 1 gul lök 
 400 gram köttfärs 
 1 röd paprika 
 Två klyftor vitlök 
 400 – 500 gram krossade tomater 
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 ca 4 dl köttbuljong 
 Salt och peppar 
 Paprika pulver 
 Cayenne peppar 
 Koriander 

Hacka och fräs lök och vitlök i olja i en kastrull, häll i köttfärsen och 
låt den bryna. Peta hela tiden i den med en träslev så den blir riktigt 
”smulig”. Lägg i paprika och fräs på och häll sedan över tomatkross 
och buljong. Krydda ordentligt med paprikapulver och peppar, den 
ska vara ganska stark men bara så stark du vill ha den. 
Gulaschsoppan är härligt röd och fin och passar bra med en bit bröd 
och en klick gräddfil.   

KYCKLINGSOPPA 

Mumsig soppa när man är lite förkyld och kall.  

 Två kycklingfiler 
 1 dl grädde  
 3 dl mjölk 
 1 dl vatten 
 En buljongtärning, kycklingbuljong 
 En lök 
 Vitlök, ca en klyfta 
 En röd paprika 
 Kryddor  
 En stor eller två små kokta potatisar 

Hacka lök och vitlök, fräs i olja i en kastrull. Tillsätt kycklingen i små 
tärningar. Fräs på tills kycklingen fått färg. Tillsätt grönsakerna, utom 
potatisen. Lös upp buljongen i varmt vatten och häll över. Låt koka 
upp. Tillsätt mjölk och grädde och potatisen i tärningar. Smaka av 
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med salt, peppar, förslagsvis ingefära, koriander, gurkmeja och 
salvia.  Koka tills potatisen blivit mjuk.  
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FISK OCH SKALDJUR 

Svårt att hitta på något med för de flesta av oss svennar. Vi minns 
alla skolfisken med avsmak, men det går att göra enkla goda rätter på 
den också. Tydligen bör man äta fisk en gång i veckan.  

Skaldjur kan man ju va allergisk mot, eller inte äta av religiösa skäl, 
men om man gör det ska man inte missa dessa mumsiga små havets 
insekter med en klick majonnäs.  

När du köper fisk och skaldjur tänk på; att om du köper färsk fisk ska 
den ha röda gälar och klara ögon. Fryst fisk funkar alltid bra men är 
kanske inte lika saftig som nyfångad färsk. Torsk är ganska onödigt 
att köpa, det är dyrt och inte alls bra för miljön. Välj hoki eller sej i 
stället när du köper vit fisk, smakar lika bra det med.  

Köp skaldjur med skal, ta hem och skala själv. Lite jobb, men 
smakskillnaden är astronomisk. Det kan ju va kul att veta att den 
färdigskalade räkorna och kräftstjärtarna man kan köpa har inte 
skalats för hand. Det har fått ligga i ett syrabad så skalen fräts bort. 
Sen har de sköljts noga i vatten för att laka ur syran, och all smak…  

FISK I UGN 

 En gul lök  
 Fiskbuljong  
 Ca 1 dl gräddfil  
 Majonnäs 
 En citron  
 Ett paket vit fisk, ca 400 gram 
 Färska örtkryddor, dill och gräslök  
 Smör  

Tina fisken om fryst och lägg den i en ungsform. Skiva löken och 
citronen i skivor, lägg dessa över, under och emellan fiskbitarna. Rör 
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ut fiskbuljongen i lite varmt vatten och häll över fisken. Ca 2 msk. 
Skiva smöret kallt med en osthyvel, lägg över fisken. Salta och 
peppra. Blanda ihop en sås av gräddfil, majonnäs och kryddor. Täck 
fisken med ca hälften. Kör i ugnen på 175 grader i ca 20 – 30 min. Mot 
slutet, häll på resten av den kalla såsen på fisken, kör ca 5 min till och 
servera med ris eller potatis.   

HAVSGRYTA 

 400 gram räkor med skal 
 Räkfond 
 En tärning fiskbuljong 
 Röd fick och vit fisk, sammanlagt ca 400 – 500 gram 
 En burk musslor i spad 
 En burk crème fraiche 
 300 gram krossade tomater 
 Grädde 
 Senap  
 Saffran, ingefära, vitlök 
 En gul lök  
 Olja 

Hacka lök och vitlök och färs i oljan. Tillsätt fisken i bitar och de 
skalade räkorna. Fräs dem snabbt och tillsätt sedan tomatkross och 
crème fraiche. Koka upp med musslorna. (dessa kan uteslutas om 
man inte gillar musslor) Häll i spadet också, det ger smak. Späd 
grytan till en bra konsistens med grädde, krydda med saffran, 
ingefära, salt och peppar. Lös upp fiskbuljong och räkfond. Grytan 
passar bra med ris.  

TOAST SKAGEN 

Egentligen hatar jag denna maträtt, eller älskar, eller, ja, det är svårt. 
När man börjar i branschen börjar man alltid som servitris. Och det 
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blir mycket bröllop och femtio års fester. Och varenda jävel ska ha 
toast Skagen till förrätt. Tillslut är man så trött på det så man spyr. 
Men så tar man själv en tugga, och då är det så gott så gott att det inte 
går att förneka. Det här är en av Sveriges bästa förrätter.  

Här presenterar jag min variant av röran, och man måste inte ha den 
på en rostad macka, den är även utmärkt till avokado och bakad 
potatis för att nämna några.  

 Räkor ca 400/500 gram med skal 
 3 msk majonnäs 
 1 – 2 dl gräddfil 
 2 msk crème fraiche (man kan tillreda den bara på detta eller 
bara på gräddfil men jag tycker det är godast att blanda lite) 

 Salt och peppar 
 Gräslök och dill, färska 
 Ca ½ dl fin fint hackad rödlök 

Skala räkorna och blanda ihop allting i en skål, salta peppra och 
krydda efter smak. För en extra lyxig Skagen kan man tillsätta en 
burk löjrom också.   

FISK OCH SKALDJUR I MAT 

Fisk och skaldjur kan självklart användas till mer än så här. Räkor är 
supergott i en gräddsås till pasta. Lax funkar bra till pasta, gärna med 
spenat. Pasta med kräftstjärtar och pesto är en oväntat god rätt. Man 
kan göra en god soppa på ungefär samma bas som min fiskgryta här 
ovan, med tomat och grädde, vill du ha den slät, använd mycket 
buljong och stek på allt räkrens du får när du skalar räkor i lite vatten 
och vin, sila och använd den vätskan som huvudingrediens i soppan. 
Räkor är gott i en wok, lax funkar också där. Personligen äter jag inte 
musslor och dylikt särskilt mycket, undantaget pilgrimsmusslor. De 
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är gott till allt alltid. Fisk kan självklart också bara stekas till en sås 
och lite ris eller potatis. 
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KÖTT 

Här redogör jag för lite recept och främst tips om hur en bra köttbit 
tillagas.  

Jag tar upp nöt, kyckling, vilt, lamm och fläsk.  

Nöt är av många ansedda som det mumsigaste köttet. En fin biff eller 
oxfilé slår det mesta. Lite dyrare kött, importeras ofta från Argentina 
och Irland.  

Kyckling och fågel är billigare och magrare kött. Enkelt att ha i bitar i 
frysen till det mesta, wok, pastasåser och soppor.  

Vilt är exklusivt kött, ofta rådjur eller älg här i Sverige. Allt annat 
konstigare vilt smakar som vi alla vet ”som kyckling”.  

Lamm är lite dyrare, magrare kött, finns gott om dem på gotland som 
är känt för sina lammrätter samt i mellanöstern.  

Fläsk är ett billigare kött som ofta får lite skit men som kan tillagas 
riktigt bra och bli gott. Importeras ofta från vårt grannland Danmark. 
Tänk på att många inte äter fläsk, både av religiösa skäl och 
hälsoskäl. Så tänk innan du serverar enbart fläsk till en blandad 
gästlista.  

ATT HANDLA KÖTT 

När du köper kött så kommer du billigast undan på färs och 
grytbitar. Detta beror på att dessa bitar inte ”sitter” någonstans på 
djuret, utan helt enkelt är allt du kan skära bort från ben och mellan 
styckdetaljerna. Det är ett sätt att ta till vara på allt.  

Billiga bitar är annars fläsklägg, dvs. ben och likande stora bitar med 
lite kött, revbensspjäll annat exempel. Bitar som innanlår ligger i 
mellan pris klassen. 
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De finaste bitarna på alla djur sitter på ryggen. Det beror på att 
fyrbenta djur använder dessa muskler minst och att de därför är 
mörast. Finast av allt är filen som är en muskel som ligger innerst 
mot ryggraden. Över denna sitter kotlettraden, entrecote och karré. 
Härifrån kan man också få fram rostbiffen. Jag har aldrig köpt 
obskyra bitar som svans och tunga, inte heller inälvsmat, därför 
hoppar jag det här. Det djur som jag dock köper hem och tillagar helt 
är kyckling. Ofta billigt att köpa hel och bara att slänga in i ugnen så 
lagar den sig själv.    

KÖTTBIT TILLAGNING 

När du har en fin köttbit som en karré eller en entrecote som ska 
stekas som biff, tänk på följande;  

Köttet ska vara rumstempererat. Det vill säga, det ska inte komma 
direkt från kylen och vara kallt utan ska ha legat framme i någon 
timme innan. Köttet ska vara torrt. Det får inte finnas för mycket 
köttsaft på ytan som ska stekas, torka av med lite hushållspapper 
innan stekning. 

Stekpannan ska vara varm, riktigt varm. Desto varmare, desto 
snabbare stänger sig porerna i köttet. Dessa förhindrar att alla 
köttsaft rinner ut utan bevarar den inne i köttet vilket ger ett saftigt 
kött. Stek helst i gutjärnspanna.  

Kött ska stekas i smör för bästa smak, men naturell olja funkar också. 
Undvik olivolja, den har lite för mycket egen smak i så höga 
temperaturer med kött och margarin är alltid no no.  

Stek inte för många bitar samtidigt, högst två i pannan.  

Köttet blir snabbt klart på utsidan men tar längre tid inuti. Tänk på 
det så du inte tar av det för tidigt. Om du inte vill ha en välstekt yta, 
dra ner på värmen efter att köttet fått färg. Ett bra sätt att få ett lyckat 
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kött är också att steka tills alla porer stängts och köttet fått stekyta 
runt om, och sedan slänga in köttet i en form i en het ugn i ca fem 
minuter. Då blir den genomvarm men behåller saftighet. Här kan den 
gärna kläs in lite i folie, bevarar köttsaften utmärkt. 

Stekpannan ska vara ren, skölj ur och torka mellan varje stekning.  

Kött gör sig i regel bäst lite rosa, det håller saftigheten. Men tänk på; 
lamm måste i princip vara rosa, lamm är skittråkigt genomstekt. 
Nötkött bör vara rosa, de allra flesta tycker det är godast så. Fläsk ska 
vara mer genomstekt, men oroa dig inte. Det finns inga trikiner i 
svenskt fläskkött. Behåll lite saftighet bara.  

Kyckling ska alltid vara genomstekt, då det är det känsligaste köttet 
för salmonella.  

STEK TILLAGNING 

En rejäl stek kan vara i princip vilken bit av djuret som helst som en 
hel kotlett rad, en filé eller en rumpstek. Det innebär bara att man 
inte styckat av den i mindre bitar utan tillagar hela styckdetaljen på 
en gång. Man kan smaksätta en stek på två sätt, späcka eller 
marinera.  När du marinerar lägger du den i en kryddolja blandning 
kvällen eller timmarna innan stekning. Späckning betyder 
ursprungligen att man skär skåror i köttet och sedan stoppar fett, från 
svålen till exempel i dessa skåror för att tillföra mer fett och därmed 
mer smak. Man kan också stoppa köttet med enbart kryddor. 
Exempelvis kan du skära skåror i köttet och stoppa ner hela 
vitlöksklyftor. Du kan mosa ihop färska örtkryddor, vitlök och olja 
till en smet och stoppa ner den blandningen i djupa hål som du gör i 
köttet med en liten kniv.  

Börja gärna med att steka på din stek i en stekpanna innan den åker 
in i ugnen. Ge den en fin stekyta runt om.  
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Hur länge en stek ska vara inne beror helt på storlek. Bäst här är om 
man har en stektermometer som du kan trycka ner på det tjockaste 
stället i köttet. Då vet du precis hur klar den är. Annars finns det 
ungefärliga tidsangivelser.  

Ugnen ska vara på ca 175 grader.  En lammstek på ett kilo är rosa 
inuti vid 65 grader och helstekt vid 70. Det tar ca 1 – 1 ½ timme. 
Samma temperaturer gäller för nötstek men det går lite fortare.  

En fläskstek på ett halvt kilo ska vara ca 75 grader inuti, vilket tar 20 
– 30 minuter. 

FÄRS TILLAGNING 

Färs är väldigt mångsidigt och kan användas till mycket. Dessutom 
är det billigt. Köp stora förpackningar och frys in om du har frys. 
Färs kan användas till pasta, Spagetti och köttfärssås kan vara en av 
Sveriges mest älskade maträtter, i piroger, såser och användas för att 
göra bullar och bollar att äta till allt möjligt. När du köper köttfärs, 
tänk på att den butiksmalda oftast är billigast men har kort 
hållbarhet. I regel bara ett dygn, så tillred genast eller frys in. 

Här redogör jag för basreceptet för färs som man kan använda då 
man gör köttbullar, hamburgare, till pitabrödet eller tex-mexen osv.  

KÖTTFÄRSBULLAR 

 Köttfärs 400 – 500 g (det är de vikterna de brukar säljas i.) 
 Ett ägg 
 ½ dl ströbröd 
 1 msk grädde 
 salt peppar 

Rör ihop alla ingredienser i en skål. Beroende på vad de ska 
användas till kan du sen krydda lite.  
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För Balkan och Mellan Östern rätter blanda i söndermixad färsk 
vitlök, ingefära, chili och gul lök. Krydda med paprikapulver, lite 
socker, kummin och koriander.   

För klassiska svenska köttbullar, krydda med lite mörk soja eller kött 
buljong, gul lök och om du har, lite svamp.  

ATT ANVÄNDA KÖTT, VAD PASSAR TILL VAD? 

Det finns den del kryddor som sägs passa mer eller mindre bra till 
kött. Personligen tycker jag att färska örtkryddor alltid höjer kött. Gör 
ett kryddsmör på färsk hackad vitlök, chili, timjan och basilika. 
Stoppa en stek med en röra av gröna örter.  

Salvia passar bra till lamm och fläsk. Nötkött går bra ihop med 
timjan, persilja och färsk oregano. Mynta är fint till lamm. Viltkött 
passar med smaker som svamp, timjan, lagerblad, kryddpeppar och 
enbär. Fläsk går ihop med sötare smaker, äpplen, stekt lök och gelé är 
klassiska tillbehör till fläsk.  

En stor köttbit anser jag går bäst med potatis. Kött i såser kan gå med 
alla typer av kolhydrater. En rödvinssås med mustig smak äter jag 
helst till en nöt eller viltstek. Vitlök är gott till det mesta köttet, 
särskilt lamm och nötkött skulle jag säga.  

Mer otippade smaker till en kraftig köttbit är choklad, kaffe och brynt 
lök.  
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SALLAD 

Sallad kan vara sjukt gott till lunch, som mellanmål eller bara som ett 
tillbehör till middagen. En av mina favoriträtter på sommaren är en 
grillad bit kött och en stor sallad. En sallad behöver man egentligen 
inget recept till, det är bara att hälla på det man gillar. Men lite tips 
till hur man gör en god sallad är på sin plats!  

Sallad är en bra maträtt att använda för att få i sig alla nyttiga oljor 
och fetter som finns i gryn, frön och nötter och som kan vara svåra att 
få i sig i vanliga fall. Strö över din sallad, solrosfrön, hampfrön, 
hackade nötter, pumpakärnor och liknande.  

Ost höjer en sallad, smula över mozzarella, feta, parmesan eller bara 
riven svenne ost.  

Försök att inte bara bygga din sallad på vattengrönsaker som 
isbergssallad och gurka. Tillsätt färg. Avokado är en grym grönsak 
full med nyttiga fetter. Tomat och paprika är färgglatt. Morot är en 
fiberrik komponent. Isbergsallad kan vara svår att göra av med, 
särskilt på ensamhushåll. Men det är billigare att köpa ett huvud än 
att köpa färdighackad. Det är det alltid. Gå ihop med någon om du 
bor i korridor, eller använd medvetet för att göra slut på dina 
grönsaker. Tänk på att med sallad så håller den sig längre om du 
bryter av bitar och inte skär med kniv. Ett bra alternativ till 
isbergsallad är att köpa gröna blad, finns ibland på lösvikt i affären. 
Som mangold, babyspenat och dyl.  

Andra bra småsaker som höjer salladen är oliver, soltorkad tomat, 
kronärtskocka, majs med mera. Alla dessa går att ha i konserv i kylen 
och använda vid behov. Även att klippa färska örter över salladen är 
mums.  

Mixa din egen sallads olja eller dressing. Kör ner alla kryddor du 
gillar i en skål, färska örter, vitlök, chili, ingefära, salt och peppar. 
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Tillsätt olja, vinäger om du gillar det och gräddfil, yoghurt eller dyl. 
om de vill ha en tjockare dressing. Mixa slät med din stavmixer. Ha i 
en skål i kylen, passar inte bara på sallad utan även på rostat bröd, 
ost och dyl.  

PASTASALLAD 

 Färsk tomat 
 Soltorkad Tomat 
 En näve svarta oliver 
 Paprika 
 Avokado 
 Bladspenat 
 Penne pasta 

 

 Ca 1 dl naturell yoghurt 
 En bit färsk chili 
 En liten bit färsk ingefära 
 Två vitlöksklyftor 
 Ca ½ dl krossad tomat 
 En sked honung 
 Salt och peppar 
 Färsk basilika 

Hacka alla grönsaker i en stor skål. Blanda allt till dressingen och 
mixa ihop det. Koka upp pastan, när den är så gott som klar, häll av 
vattnet och häll på dressingen på den varma pastan. Rör ordentligt 
och låt stå och svalna lite. Det är en smaksak om man vill ha sin pasta 
lite varm eller kall. Låt pastan svalna tills den har rätt temp enligt 
dig. Blanda ner den smaksatta pastan med grönsakerna. Servera.  

 

 
46



BULGURSALLAD 

 Bulgur eller couscous till rätt antalet personer 
 Tomat 
 Paprika 
 Gurka 
 Russin ca 1 dl 
 En apelsin 
 Grillad eller stekt färdig kyckling  

 

 Olja 
 En halv rödlök 
 Vitlök 
 Färsk chili 
 Saften från en citron och en halv apelsin 
 Salt och peppar 
 Färska kryddor, Persilja och Koriander 

 

Hacka grönsakerna fint, det ska vara små tärningar. Ta ur det blöta 
ur både gurka och tomat. Lägg i en skål med kycklingen i bitar. Mixa 
samman dressingen, häll upp bulgur i en stor skål som tål hett vatten.  
Koka upp vatten i en vatten kokare. Slå över dressingen över 
bulguren, rör om ordentligt så oljan går in i grynen. Det ska vara 
ganska mycket dressing. Slå över hett vatten, rör om och låt stå och 
dra. När bulguren sugit upp allt vatten, slå över grönsaker och 
kyckling, rör om ordentligt och servera varm.  

SPANSK POTATISSALLAD 

 Kokt potatis i tärningar 
 Tomat 
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 Paprika 
 Ett litet grönt äpple 
 En halv stor, hel liten purjolök 
 Svarta oliver 

 

 Ca 1 dl Olja 
 En stor matsked honung 
 En skvätt, ca en msk vinäger 
 Ca ½ dl fransk senap, Dijon 

Hacka alla grönsaker i stora knapriga bitar, utom purjon, den måste 
vara mer finhackad. Koka potatisen i tärningar. Ta av och låt svalna. 
Koka inte för länge, potatisen måste vara fast. Blanda olja, senap, 
honung och vinäger i en hög skål. Mixa, det ska bli en fast smet, se 
upp så den inte skär sig.  Häll dressingen över den svalnade 
potatisen. Rör runt. Blanda i grönsakerna. Denna sallad är ett trevligt 
alternativ till vår slabbiga svenska potatissallad.  
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SÅSER 

Kryddar och piffar upp de flesta trötta rätter. De mesta såserna är 
superenkla att göra och jag förespråkar alltid att göra sin egen sås 
framför blå bands pulverskapelser som dryper av härdade fetter. De 
flesta såser har enkla baser, och de är lätta att göra. Två undantag 
dock, Bearnaise och hollandäs sås. De kokas på äggulor och där är 
det väldigt noga med temperatur. Dessa kan jag fortfarande inte göra 
själv och tar därför inte upp dem här, men köp en kokbok och försök 
när ni känner er redo! 

VITSÅS BAS  

Jag har redan kort nämnt hur man gör en vitsås i pasta avsnittet, men 
vi tar den en gång till lite mer noga. 

 20 – 50 gram smör 
 1 – 2 msk mjöl 
 minst 2 dl mjölk 

Smält smöret helt i en kastrull, tillsätt mjöl. Rör ihop till en 
degliknande smet, häll på mjölk. Det här kan göras hur mycket eller 
hur lite som helst. De mängder som anges här är för att visa hur 
mycket det ska vara av allt i proportion till varandra. En tjockbottnad 
kastrull är bättre än en med tunn botten eftersom risken att bränna 
fast är mindre. Ha en bra visp, och håll koll hela tiden, i början 
bränner mjölken fast lätt. Häll på mjölk tills den har rätt konsistens, 
låt koka upp, häll på mer mjölk för den blir tjockare. Sänk värmen 
efter det kokat upp, fortsätt att hålla lite koll så det inte bränner. Låt 
stå och småputtra i minst fem minuter, för att mjöl smaken ska 
försvinna.  

Detta kallas att botten reda, Man kan också topp reda. Då kokar man 
upp vätskan, och häller i mjölet upplöst i lite vätska under stark 
omrörning. Jag tycker dock att den blir bättre med en botten redning.  
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När man väl har den vita såsen kan man smaksätta den med buljong, 
lök, kryddor, soja och så vidare. Ett ägg i en vit sås blir becamelle sås, 
som används i lasagne.  

KALLSÅS BAS 

 Ett paket gräddfil 
 2 msk majonnäs 
 salt och peppar 
 1 tsk senap 
 En vitlöks klyfta, pressad 

Denna kalla sås går bra med fisk, kyckling, grillat och skaldjur. Kan 
kryddas med chili, ketchup och ingefära för en så kallad Kebab sås. 
Färska örter gör en fin sommarsås.   

KYCKLINGSÅS 

Denna sås gör jag alltid till min kyckling, jag har inte provat men den 
funkar nog till annat kött också.  

 Ett paket crème fraiche  
 Ca 2 msk grädde 
 Spadet från kycklingen 
 En buljongtärning kyckling 

Blanda grädde och crème fraiche i en kastrull, värm upp, lägg i en 
buljongtärning och låt lösa upp. När du har tillagat kyckling i ugnen 
och den är klar, lägg ur köttet och spara allt spad i formen. Häll 
genom en sil (för att inte få med fett klumpar och dylikt) ner i såsen, 
rör runt. Avsmaka med salt, peppar efter smak. Om du marinerat 
kycklingen i en särskild krydda kan du krydda såsen med samma. 
Denna sås behöver inte redas.  
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 BRUNSÅS BAS 

En brunsås görs på en vitsås. Gör ordning en såsbas, tillsätt en 
köttbuljong tärning. Eller ännu hellre, om du stekt kött till såsen, 
spara köttspadet efter stekningen och häll i såsen. Smaksätt såsen 
med mörk soja salt och peppar.  

Med svamp i blir det en svampsås, bara peppar som huvudkrydda 
utgör en pepparsås.  

SÖTSUR SÅS 

Till all asiatisk mat. 

 1 msk vinäger 
 1 msk socker 
 2 msk ketchup 
 1 ½ dl vatten 
 1 tsk potatismjöl 
 1 grönsaksbuljong tärning 
 ingefära och chili 

Värm vatten med buljongen tills den löst sig, tillsätt vinäger, ketchup 
och socker. De här proportionerna använder jag ungefär, men det 
bästa är bara att smaka sig fram. Om det är lite för surt, mer socker, 
för lite tomat, mer ketchup osv. Krydda med torkad chili och 
ingefära.  När du är nöjd med smaken, ta upp lite av vätskan i en 
kopp, lös upp potatismjölet i vätskan och vispa i såsen. Låt sjuda, 
alltså nästan koka, men inte koka helt, sen är såsen färdig att brukas.  

RÖDVINSÅS 

 Ca 3 dl rödvin 
 Olja 
 Charlottenlök 
 Vitlök 
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 Färsk timjan 
 Svartpeppar 
 2 dl buljong 
 Eventuellt potatismjöl 

Fräs timjankvistar, hackad lök och vitlök i en panna. Häll över 
rödvinet, låt koka ihop ordentligt så minst hälften av vattnet 
försvinner. Krydda med svartpeppar, häll över buljongen, kyckling 
eller kött buljong passar bäst. Koka upp en gång till, om du vill ha en 
tjockare sås kan du reda av den med lite potatismjöl upplöst i vatten.  
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LÄTT MAT 

Lätt mat är så kallad plockmat, sånt du kan bjuda på i mindre skala, 
på din mingelfest eller som tapas. Hit hör mycket röror och små 
rätter, men även sånt som kan göras större för att ätas som en hel 
måltid eller som bra tillbehör till en vanlig middag.  

Röror, det här är mina favvisar! 

HUMMUS 

 Kikärtor 2 burkar motsvarande.  (köp på burk eller torkade och 
blöttlägg över natten) 

 Olja ca 1 dl 
 Saften från en citron 
 Salt och peppar 
 Vitlök ca två klyftor 

Blanda samman allt i en skål och fixa ihop. Tillsätt mer olja tills du får 
den konsistens du vill ha. Vissa vill ha en oljedrypande rinnig 
hummus men jag gillar den tjock. Det är en smaksak. För lyx tillsätt 
färsk koriander.  

 

GUACAMOLE  

 Avokado ca 2 st. 
 Gräddfil eller crème fraiche ca 1 dl 
 Lite färsk chili 
 Koriander 
 Två klyftor vitlök 

Mixa ihop till en slät smet. Mums mums. Tips är att pressa över lite 
citron om den ska stå, eftersom det förhindrar att den blir brunaktig.  
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TZATZIKI 

En grekisk klassiker, gott till grillat och sallad. När jag var liten silade 
vi naturell yoghurt genom ett kaffe filter. Idag finns det färdigt att 
köpa tjock äkta turkisk och grekisk yoghurt.  

 Äkta Grekisk eller turkisk yoghurt 
 En gurka 
 Salt och peppar 
 Två klyftor vitlök  
 Olivolja 

Riv gurkan på ett rivjärn. Man kan också variera genom att använda 
rödbetor eller morot. Blanda med yoghurten, pressa i vitlök, krydda 
med salt och peppar och olja.  

OSTRÖRA 

Passar perfekt till buffen, till fyllda tomater, till dipp till grönsaker 
och så vidare.  

 En hel bit ost av finare märke. Förslagsvis brie, feta eller getost. 
 Crème Fraiche  
 Salt och peppar. 

Mixa osten med först en sked crème fraiche och tillsätt sedan detta 
tills du har en konsistens du är nöjd med. Salta och peppra.  
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PAJER 

Även pajen är ett livsmedel som kan varieras och bli både sött och 
matigt. Det finns två principer för hur man gör paj, smulpaj och paj 
med botten. Den senare används i regel till mat medens den första 
brukar vara till efterätter.  

Paj är enkelt att göra veganskt då degen kan göras på olja och 
fyllningen kan vara på cocosmöjlk eller soja exempelvis. Grunden i 
paj är någon typ av deg, en fyllning och en vätska.  

PAJDEG, GRUNDRECEPT  

 100 gram smör/eller ca 1 dl olja 
 1 tsk salt 
 Mjöl 2 – 4 dl 

Se till att smöret är lite smält, inte för mycket men lite mjukt så det 
går att arbeta med. Tillsätt lite salt och mjöl. Det ska vara mer mjöl än 
du tror, minst 2 dl, pajen ska vara smulig och helt mättad med mjölet. 
Förbered dig på att få knåda ett tag för att få ihop den. Tyck ut i 
botten och på sidorna i en ungsform 

SMULDEG GRUNDRECEPT 

 100 gram smör/ca 1 dl olja 
 2 dl mjöl 
 2 dl havregryn 
 (om efterätts paj; 1 dl socker) 

Blanda ihop allt till en smulig deg som strös över fyllningen i pajen. 
Man kan till och med när man gör efterättspaj strö socker, mjöl och 
havregryn direkt på, och sedan skiva över smöret i tunna skivor. Men 
det är kanske lite väl slött.  
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Fyll sedan paj skalet med det du vill ha, en grönsak t.ex. kan vara bra 
att utgå från. Som broccoli eller spenat. Men även lax, ost och skinka 
eller kycklingbitar och tomat är bra fyllning. Blanda sedan ihop en 
äggstamning, denna hälls över pajen och fyllningen upp till kanten. 
För en vegansk paj, bytt ut ägg och mjölk mot sojamjölk och 
kokosmjölk. Kokosmjölk funkar särskilt till alla efterätts pajer. (En 
efterätts paj ska förståss aldrig ha äggstamning i sig, ringla över lite 
honung, bär och/eller grädde i stället.)  

ÄGGSTAMNING TILL PAJ 

 1 eller 2 ägg beroende på hur fast man vill att den ska bli 
 1 dl mjölk/grädde/eller annan mejeriprodukt  
 Salt och peppar 
 lite hackad gul lök 
 Övriga kryddor 
 Riven ost 

Rör ihop allt i en skål, äggen med vätskan, hackad lök och andra 
eventuella kryddor. Ost efter smak. Häll över pajen.  

Paj ska gräddas i ugnen på 225 grader i ca 15 – 20 min om du inte har 
förgräddat pajskalet. 10 – 15 med förgräddat pajskal.  

Förgrädda pajskalet gör du genom att slänga in formen med pajskalet 
uttryckt på plats i ugnen i 225 grader i ca fem minuter.  

BRÖD, PIROGER OCH ANNAT 

FYLLDA FRALLOR 

Fyllda bröd är supergott till buffébordet och som för mat på en större 
middag medens man väntar på att maten ska bli klar. Jag brukar 
även slänga ut dem sent som nattmat och fyllekäk på en större fest.  

Man kan göra fyllda frallor som tillbehör till mat, eller som fika.  
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Baka en grundsats bröd från brödavsnittet här.  

Om du ska göra fika frallor, kavla ut degen till ca 2 cm tjocklek. Bred 
över smör. Strö degen med hackad torkad frukt, hackade nötter och 
något frö, som solrosfrön. Rulla ihop degen till en tjock rulle och skär 
i bitar som du gräddar i ca 15 min på 225 grader i muffinsformar. 

Du kan också göra fyllda matbröd.  

Det är de som går under namn som piroger och Calzonetti.  

Baka en bröddeg, tillsätt gärna en kokt potatis.  Dela upp i ca 5 -6 
degbullar, kavla ut till runda platta bröd. Lägg på en klick fyllning. 
Vik ihop, tryck ihop kanterna ordentligt och pensla brödet och 
kanterna med ett uppvispat ägg.  

Förslag på fyllning till dessa är exempelvis en tomatsås, köttfärssås 
och stekta grönsaker. (lök, paprika, tomat till exempel) 

PIZZOR  

En pizza kan göras hur stor eller liten som helst. Som små 
plockpizzor till en buffé eller en hel plåt till många. Börja med pizza 
deg receptet som finns under avsnittet bröd. Koka sedan ihop en 
pizza sås.  

TOMATSÅS TILL PIZZA 

 500 gram krossade tomater 
 2 msk olivolja 
 4 msk finhackad gul lök  
 Två vitlöksklyftor 
 En stor sked honung 
 Salt  
 Oregano 
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Hacka lök och vitlök, fräs i oljan. Lös upp honung och häll över 
tomaterna. Låt koka minst en halvtimme, helst en timme. Krydda 
med lite salt och oregano. 

Bred ut tomatsåsen över de uttryckta pizzabottnarna. Den här 
tomatsåsen är beräknad att räcka till den deg som finns under 
avsnittet bröd. En äkta italiensk pizza har bara några ingredienser.  
Skivad vitlök, körsbärstomater, mozzarella och färsk basilika. I 
Napoli skulle man inte få för sig att lägga något annat på sin pizza. 
Men jag tycker det är fritt fram, även om en äkta Marinara (Tomatsås, 
skivade vitlökar) eller Margarita(Tomatsås och mozzarella) är sjukt 
gott på bra råvaror. Använd dock mozzarella, det är pizza osten 
numer ett. Grönsaker, räkor och skinka är sånt som jag tycker är gott 
till.  

VARMA MACKOR 

En lunch klassiker, en bra varm macka gräddas på ett dagsgammalt 
vitt bröd. I en mackgrill, ett våffeljärn eller i ugnen på översta fasen 
under grill 300 grader i ca fem tio minuter.  

En ost är ett måste för att få det kladdiga, gärna en sås, som majonnäs 
eller en klick tomatsås. Om man vill även kött, och då är skinka givet 
eftersom den är tun och passar mackformatet.  

Krydda gärna med en kryddolja, en färsk vitlök eller lite örtkryddor. 
Några skivor färsk tomat är också gott till.  

Kan vara ett bra sätt att ta reda på rester eller när man inte orkar fixa 
lunch. 

BRUCHETTA 

En klassisk italiensk förrätt. En bruchetta görs på ljust bröd, gärna 
någon dag gammalt. Ursprungligen är det ett sätt att ta tillvara på 
ljust bröd som blivit för torrt att äta som det var. Skär brödet i tjocka 
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skivor. Egentligen ska en bruchetta grillas på en kolgrill men det går 
bra att hemma grilla brödskivorna i ugnen högst upp på 
grillfunktionen 300 grader. Brödet ska bli ordentligt grillat. Gnid 
sedan in brödet med olivolja och ta en vitlöksklyfta och riv av denna 
mot det grillade brödets hårda yta.  

Detta ät den enkla varianten, de flesta bruchettor har en fyllning. 
Skivad mozzarella, färska örter, hackade tomater och sardiner är 
några klassiska tillbehör. 

OMELETT 

OMELETT GRUNDRECEPT 

 3 ägg 
 2 msk mjölk 
 1 tsk salt och peppar 

Vispa ihop ägg med mjölk och kryddor, häll ut i en stekpanna, stek i 
smör på låg temperatur länge, för att omeletten ska bli genomstekt 
men inte bränd på undersidan.  

Man kan skiva i grönsaker, kött och kryddor direkt i omeletten i 
panna. Jag brukar ha ost, bacon eller skinka, tomat och lök till min 
omelett till exempel. Man kan också steka det man vill ha till separat 
och servera till omeletten när den är färdigstekt.  

ÄGG 

Jag kokar eller steker mina ägg, man kan även pochera äggen, vilket 
innebär att man knäcker ett rått ägg rakt ner i kokande vatten, och 
alltså, kokar ägget utan skal. Detta har jag dock aldrig provat. 
Aningen suspekt.  

Stekta ägg steks på båda sidor eller bara en sida, kan stekas med hel 
eller spräckt gula.  
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För att koka ägg gör du ett litet hål i skalet med en kniv eller en 
gaffel, det hindrar dem från att spricka. Lägg ner dem i kallt vatten 
och koka upp. Efter att det börjat koka kokar du 2 min för löskokta 
ägg. 5 min för medelfasta och 8 min för hårdkokta ägg.  

Ägg innehåller massor av protein, kan ätas som de är eller en del av 
en måltid.  

FRITERA 

Att fritera mat är o så gott men o så onyttigt. Man kan dock göra det 
mer eller mindre onyttigt. Använd en neutral matolja, kallpressad, 
inte billiga transfett oljor. Olivolja passar inte eftersom den inte tål för 
höga temperaturer.  

Häll oljan i en kastrull och värm till 180 grader innan fritering. Har 
du ingen termometer kollar du temperatur så här: Doppa en bit ljust 
bröd i oljan, om den fräser och blir gyllenbrun inom en minut är det 
lagom ungefär.  

Man kan köpa frityrsmet färdig på pulver, men denna är väldigt 
onyttig och ganska dyr. Att göra sin egen är jätte enkelt.  

FRITYRSMET  

 2 ½ dl mjöl 
 2 ½ dl vatten kan ersättas med öl för mer spännande smak! 
 En äggula 
 salt 

Vispa ihop mjöl, vätska och äggula. Salta lite och doppa det som ska 
friteras i smeten och sedan i oljan. Du kan fritera grönsaker, frukt och 
alla olika sorters kött. Även potatis kan friteras som den är utan smet. 
Hur lång tid friteringen tar beror på tjockleken på det du friterar, 
men det ska bli gyllenbrunt. Ät med en kall sås, citron och peppar, 
kolasås om frukt eller en god olja, som sesamolja.  
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Man kan även fritera och steka i panering 

PANERING  

 1 ägg 
 1 dl mjöl 
 1 dl ströbröd 

Knäck ett ägg i en skål och vispa den jämn. Ha två till skålar med 
mjölet och ströbrödet. Ta köttbiten, fisken eller vad det nu och är se 
till att den är rumstempererad och torr. Doppa först i mjölet så den 
blir helt torr. Sedan i ägg, ägget ska täcka hela biten. Slutgiltigt i 
ströbröd. Stek eller fritera i olja.  

MARINERA 

Att marinera mat är ett super bra sätt att öka smak och plocka fram 
smak hos exempelvis kött. Jag marinerar gärna kött av alla slag, 
bönor och ost. Ju längre du marinerar desto mer smak sugs åt.  

Om det ska bli någon marinering att tala om ska det ligga minst en 
natt innan. Mums. Att göra sin egen marinad är billigare än att köpa 
steksås, och så slipper man alla de smakförstärkare som finns i köpta 
marinader. En marinad kan kryddas av lite vad som helst men här är 
några bra grunder.  

KÖTTMARINAD 

För en medelstor köttbit ca 400 gram 

 2 dl olja 
 ½ dl mörk soja 
 En gul lök 
 Två klyftor vitlök 
 Salt och peppar 
 Paprikapulver och Cheyennepeppar 
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 Färsk chili och ingefära 
 2 msk honung 
 Skvätt öl, whiskey eller vin  

Hacka löken fint, blanda med olja och soja och kryddor. Smält 
honungen och blanda i oljan. Pressa ingefära, chili och vitlöksklyftor i 
en vitlökspress. Det går att pressa ingefära och chili också och det 
drar ut maximalt med smak ur dem. Häll på lite av eventuell öl, vin 
eller spritsort. Gnugga in marinaden i köttet, ordentligt! Häll 
eventuellt på mer olja om det inte täcker så bra. Låt ligga under 
plastfolie eller lock över natten. Detta ger en mustig och stekaktig 
smak.  

KYCKLINGMARINAD 

Denna lättare marinad passar bra till kyckling, men självklart kan 
man marinera kyckling i en mustigare köttmarinad och tvärt om. Det 
beror helt på vilka andra smaker man äter till. Denna marinad passar 
bra med kött som ska ätas med tomatsås eller röra av något slag.  

 2 dl vitt vin 
 ½ dl olja 
 Två klyftor vitlök 
 2 tsk socker 
 Färska örtkryddor 
 Salt och peppar 
 Ca 1 msk vinäger 

Rör samman allt och häll över kycklingen/köttet. Ska stå i kyl under 
lock ca 5 timmar innan servering. Denna marinad lämpar sig för kött 
som ska kokas.  
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MARINAD FÖR OST OCH GRÖNT 

Denna marinad använder jag gärna till mozzarella, fetaost och bönor 
till en god bönsallad. 

 1 dl olivolja 
 ½ dl balsamvinäger 
 En halv röd lök 
 En klyfta vitlök 
 Gröna örtkryddor gärna basilika 
 Salt och peppar 

Hacka lök och vitlök fint, rör samman med vätskorna. Rör in 
ordentligt i det som ska marineras. Servera gärna som sidorätt på det 
italienska matbordet.  
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VÄRLDEN MAT 

Det är alltid trevligt att kunna glänsa lite med kunskaper om mat i 
resten av världen. Ännu trevligare är det att faktiskt låta sig bli 
inspirerad av matkultur för att variera sitt eget matlagande som kan 
bli ack så enspårigt ibland. Jag har av utrymmes skäl inte tagit med 
alla delar av världen här. Det betyder inte att man inte ska undersöka 
och intressera sig för ursprunglig Amerikansk mat, och allt oupptäckt 
i Europa av gäller matkultur för oss svenskar.  

 

AFRIKANSK MAT 

Generellt för Afrikansk mat: Afrika är en väldigt stor kontinent och 
det finns mycket mat att välja på och mycket olika sorters mat. Norra 
Afrika som Egypten tillhörde länge det arabiska riket. Därför är deras 
kök mycket inspirerat av mellan östern. Islam är en stor religion även 
på många andra håll i Afrika, griskött är alltså inte så vanligt i 
Afrikansk mat i regel och särskilt inte i norra Afrika. I Etiopien och 
andra länder i mellersta Afrika är det vanligt att man äter starka 
grytor och röror med bröd. Ett stort platt pannkaksliknande bröd 
används som ”bestick” att äta med till den mesta maten. Den bakas 
som ett tunnbröd ofta med lite syra. Afrika har ett fantastiskt fiske 
och det är vanligt med mycket fisk och skaldjur i alla länder som 
ligger vid kusten som Gambia. Exotisk fisk steks hel med bara lite 
citron och kryddor till. Man äter också mycket frukt i maten, som 
melon, matbanan och passion. Vill man imponera lite med sina 
kunskaper i Afrikansk mat kan man blanda in och name droppa 
ingredienser som sötpotatis, ingera (som är det ovan nämnda brödet) 
och tahina (en pesto liknande pasta gjort på sesamfrön) 
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BONFRITTERS 

Ett recept från Nigeria. Vanligt som gatumat.  

 2 ½ dl svarta bönor 
 en gul lök 
 2 vitlöks klyftor 
 2 dl majs 
 1 – 2 äggulor 
 1 dl ströbröd 
 2 msk majsmjöl (maizena) 

Mixa bönor, lök, vitlök, salt och hälften av majsen slät med mixer till 
en smet. Rör ner försiktigt mjöl, ströbröd och resten av majsen. Forma 
bollar och fritera i en kastrull med olja. Passar bra till en sötsur sås.  

KRABBRULLE 

Ett recept som visar på vanan i Afrika att kombinera olika smaker 
genom att använda mycket frukt i matlagningen.  

 2 ½ dl kokt ris 
 1 msk matolja 
 1 nätmelon  
 saften från 2 lime frukter 
 1 klyfta vitlök  
 basilikablad 
 4 finskurna salladslök  
 1 msk sambal oelek (en kryddblandning som finns färdig att 
köpa på burk) 

 4 dl krabbkött 

Koka ris, låt det dra tills det är helt torrt. Fräs riset på låg värme i olja 
en panna tills det är gyllenbrunt. Dela melonen och skiva den i tunna 
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skivor på längden. Salta på skivorna. Det drar ut överflödigt vatten. 
Låt de stå i minst 30 min. Blanda limesaft, basilika, salladslök, sambal 
oelek ris och krabbkött i en skål till en röra. Lägg ut melonskivorna 
på plastfolie. Lägg på ca 2 msk av krabbröran på varje melonskiva 
och rulla till en rulle med hjälp av plastfolien. Linda in rullen 
ordentligt och lägg i kylen en stund. Servera.  

SATAY 

Kryddigt recept från Tanzania  

 Jordnötssås; 
 4 msk salta jordnötter 
 2 msk olja 
 2 klyftor vitlök 
 1 dl kryddig ketchup  
 ½ tsk sesamolja 
 Salt och saft av lime.  
 1 msk currypasta (går att köpa färdig, se även recept under 
”Asien” ) 

 1 dl olja 
 Saften av två limefrukter 
 2 kycklingfiler  

Färs hackade jordnötter och vitlök i en panna tills de fått lite färg. 
Blanda med alla andra ingredienser i en mixer och mixa slätt. Skär 
kycklingen i tjocka skivor. Marinera i de övriga ingredienserna i ca en 
halvtimme. Trä upp på spett och grilla. Ät med jordnötssåsen.   

MELLANÖSTERN 

Generellt för mellanöstern: Det arabiska köket, mellanöstern är en 
blandning av Nordafrika, arabvärlden och Asien. Det spreds med 
Islam och det arabiska riket, kalifatet och är idag att av de mest 
intressant köken vi har att ta del av. Ris och bulgur är viktiga baser 
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liksom brödet. Även här är det ofta platta bröd att äta till mat. Lamm 
och fisk är det vanligaste köttet men även lite nöt. Köket i 
mellanöstern innehåller ofta färgstarka kryddor som saffran och 
gurkmeja. Man blandar ofta söta och starka smaker. Som apelsin, 
dadlar och russin. Kryddblandningar är vanliga, liksom kryddpasta 
av olika slag, mixade kryddor och olja som används som 
smaksättare. Dessa har ofta inte fasta ingredienser utan alla har sin 
egen variant. Viktiga delar brukar dock vara kummin, koriander, 
vitlök, chili och nejlika. Den kanske mest kända av dessa är Ras el 
hanout. Andra typiska ingredienser i köket från mellanöstern är 
rosenvatten okra, bönor och filodeg.  

GRUNDRECEPT FÖR BASMATIRIS 

En viktig del av det här köket är ett riktigt bra ris. Här kommer ett 
bra recept på hur man tillagar basmatiris ”på riktigt”.  

 4 dl ris  
 1 liter vatten 
 2 msk salt 
 1 ½ liter kokande vatten  
 5 cl olja 
 5 cl vatten  
 30 gram smör 
 ¼ paket saffran 

Skölj först riset snabbt i kallt vatten tre gånger. Låt inte vattnet stå 
utan det ska bara sköljas. Blöttlägg sedan riset i en liter vatten och 2 
msk salt i 30 minuter. Koka sedan riset i sex minuter tills det flyter 
upp till ytan. Häll av i durkslag i tio minuter.  

Häll olja och lite vatten i en stor teflonkastrull. Lägg i riset lite i 
sänder under svag uppvärmning. Gör små håll i riset så ångan kan 
komma upp häll sedan över saffran och smält smör. Lägg en blött 
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handuk över kastrullen, sätt på locket och tillaga på svag värme i 20 
min. Detta va det mest högtidliga sättet att tillaga ris under en lång 
tid i mellanöstern.  

BASGRYTA LAMM 

Lamm är mycket vanligt i hela mellanöstern och även i ortodoxa 
delar av Europa som balkan och Grekland. Den kan kryddas och 
smaksättas med alla möjliga grönsaker och kryddor men det här är 
ett bra basrecept att utgå ifrån.   

 2 gula lökar 
 2 klyftor vitlök 
 400 gram lammkött i bitar 
 olja 
 Gurkmeja, färsk koriander, salt och peppar 
 1 msk tomatpuré 

Hacka lök och vitlök, fräs på i olja, tillsätt sedan köttet och sist 
kryddorna bryn allting lätt. Tillsätt tomatpuré och häll sedan över 
vatten tills det täcker köttet helt. Låt koka under lock i en timme. 
Förslag på variation är selleri, apelsin, plommon, aubergine och 
starkare kryddblandningar.    

FALAFEL 

Denna vegetariska snabbmat är mycket populär gatmat som slagit i 
Sverige.  

 500 gram kikärtor 
 Koriander och spiskummin 
 6 – 10 klyftor vitlök 
 1 gul lök 
 Salt och peppar 
 Ett knippe färsk persilja.  
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 1 msk vetemjöl 
 1 tsk bakpulver  
 olja 

Mixa kikärtor, lök och kryddor till en smet. Blanda mjöl och 
bakpulver i moset till en fast smet. Forma bollar och låt dessa ligga på 
en handduk för att dra ur lite mer vätska. Fritera i olja i en kastrull i 
någon minut tills genomvarma och ät i ett bröd med grönsaker.   

ASIEN 

Generellt för Asien; även Asien är som bekant en jättelik kontinent. 
Att sammanfatta den här blir fånigt, men jag kan i alla fall visa lite på 
de olika sidorna av det asiatiska köket. Indien har lånat mycket smak 
och inspiration från köket i mellanöstern. De har ett fantastiskt 
intressant system av att klassificera alla livsmedel som varma eller 
kalla baserat på hinduiska system, vilket också indikerar rent och 
orent. Vegetarisk mat är vanligt här då många hinduer inte äter kött. 
Man använder här starka kryddor, mycket grytor, platta nanbröd och 
dricker ofta yoghurt drickor till den starka maten, som lassi, yoghurt 
is och salt. När man kommer längre öster ut blir riset den ohotade 
viktigaste delen av baskosten. Även här äter man lite kött och mer 
fisk och det kommer in mer grönsaker som vi numera är mer bekanta 
med. Vattenkastanjer, bambuskott, groddar och gula morötter är 
exempel på det. Det förekommer både starka stekta grytor och 
mycket ångkokta grönsaker. I det japanska köket är det särskilt 
utpräglat, mycket ångkokas vilket bevarar smak och vitaminer bra. 
Prova att ångkoka hemma! Lägg fisk, skaldjur och grönsaker i ett 
durkslag, sätt i en kastrull strax ovanför kokande vatten. Det är 
mycket försiktigt tillagad mat, ångkokt och kokt vilket är bra för 
magen. Härifrån har vi även den första pastan, nudlar, dumplings, 
woken och sushi. Den senare var från början ett sätt att konservera 
fisk genom vinäger inläggning något som är vanligt med mycket, 
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bland annat kål. I det sydost asiatiska köket sen kommer det in mer 
exotiska ingredienser som cocosmöjlk, citrongräs, limeblad, nötter 
och salladslök. 

GYOZA 

Små degknyten med fyllning. 

Deg; 

 4 ½ dl mjöl  
 1 tsk salt 
 2 dl vatten 

Knåda ihop degen tills den är smidig, rulla in i en handduk och låt 
vila i minst en halvtimme.  

 200 gram köttfärs 
 salt  
 2 tsk soja 
 2 klyftor vitlök  
 1 tsk chilisås 
 1 tsk senap 

Bryn köttfärsen, blanda med soja, vitlök, chili och senap till en röra. 

Kavla ut degen, gör små rundlar. Lägg lite fyllning på varje och tryck 
ihop kanterna som på en pirog.  

Stek degknytena i olja på hög värme i en stor panna tills de fått lite 
färg. Häll på ca en liter vatten och några skedar soja, låt koka i ca fem 
minuter. Ät goyza som små piroger doppa gärna i soja.  
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MALAYSISK KYCKLINGGRYTA 

 En god snabb gryta från Malaysia.  
 Curry röra: 
 En chilifrukt 
 Två, tre klyftor vitlök 
 Färsk ingefära 
 Lime och citron 
 Citrongräs 
 Gurkmeja 
 Färsk koriander och persilja 
 (Mixa till en slät smet. Denna kan användas till massa andra 
maträtter och stå i kylen i en vecka ungefär. ) 

 En gul lök  
 2 – 4 msk curryröra 
 olja 
 2 -3 hela kycklingfiler eller lår.  
 Salladslök  
 Purjolök 
 3 dl buljong 
 En paprika  
 En burk cocosmjölk  

Fräs lök och curryröra i olja på hög värme. Lägg i kycklingen och låt 
dem få lite färg. Tillsätt grönsaker strimlade, och fräs på. Tillsätt 
buljong och reducera. Häll över cocosmjölk, koka ihop. Om 
konsistensen är för tjock kan du tillsätta lite grädde.  

NUDELSOPPA MED STRIMLAD BIFF 

Ett exempel på hur en nudelsoppa, en enkel och mycket vanlig rätt i 
hela ost Asien.  
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 2 paket nudlar 
 200 gram strimlat nötkött.  
 2 msk sesamolja 
 2 klyftor vitlök 
 Saften från en lime 
 Ca ½ liter buljong  
 Tre salladslökar 
 1 tsk wasabipulver 
 1 tsk sambal oelek 
 en halv chilifrukt 

Fräs köttet i olja i en stor panna. Tillsätt lök, vitlök, chili, sesamolja 
och lime. När allting är fräst och köttet fått färg tillsätt buljongen och 
låt koka. Koka nudlarna. Skölj dem i kalt vatten, smaksätt med 
sambal oelek och wasabi. Lägg upp nudlarna i en skål, häll 
köttsoppan över.  

SYDAMERIKA  

Generellt för Sydamerikansk mat; Sydamerika är en blandning av tre 
huvudsakliga kulturströmningar och därigenom kök. De Afrikanska 
genom det omfattande slaveriet till plantagen i Sydamerika, det 
indianska, Sydamerikas urinnevånare och det europeiska som inte är 
en stor andel av befolkningen men som genom sin kulturella 
dominans genom kolonialismen har stort genomslag. Starka smaker 
är vanliga, chili har ju något av sin hemort här. Majs är den vanliga 
basfödan som man äter både kokt som grönsak och torkad och mald 
till mjöl som man bakar bröd på. I södra Sydamerika Chile och 
Argentina har man stora boskapsjordar och man äter mycket kött, 
främst nötkött. Stora delar av Sydamerika är varma och därför är det 
vanligt med kalla grönsakssoppor.  
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CHIMISHURI  

Underbar olja till allt möjligt. Särskilt sallad och ost.  

 Olivolja  
 Färsk chili 
 Färsk vitlök  
 Färska kryddor, koriander och persilja 
 Salt och peppar 

Mixa allt till en tjock kryddolja, används på mat, bröd, sallad och allt 
möjligt tänkbart ätbart.  

TORTILLAS 

Tacos, tortillas eller tex-mex har ju blivit något av de svenska barnens 
nya köttfärssås och spagetti. Men kan köpa hem färdiga mixer och 
såser, och låta allting smaka svennemexicanskt eller så kan man göra 
något roligare av det.  

TOMATRÖRA FÖR KÖTTFÄRS  

 Ca 2 msk hackad lök 
 400 gram köttfärs 
 Två klyftor vitlök  
 Ketchup  
 Färsk hackad chili  
 Ca 1 dl krossade tomater 
 1 msk socker 
 Torkade vitpeppar, koriander, kummin, ingefära och oregano 

Fräs löken i olja i en stor panna, tillsätt köttfärsen och stek på tills 
genomstekt. Tillsätt tomater och ketchup, en sked socker och krydda 
sedan beroende på hur starkt du vill ha det. Låt allting koka ihop 
ordentligt.  
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Detta är betydligt billigare än att köpa en påse tex-mex krydda till 
köttfärsen som mest består av socker och potatis stärkelse. ’ 

 

Guacamole är ett måste till den här typen av mat. Lika så är majs och 
hackade färska grönsaker som paprika och sallad.  

GAZPACHO  

En populär grönsakssoppa. 

 En gurka 
 Ca 100 gram krossade tomater 
 Två färska tomater  
 En paprika 
 En halv lök, grovhackad 
 Två klyftor vitlök 
 En halv chilifrukt 
 Ett stort knippe färsk persilja och koriander 
 Fem sex isbitar.  
 Olja 

Fräs lök och kryddor i olja. Tillsätt tomat och koka upp. Hacka de 
andra grönsakerna grovt och blanda i tomatsåsen. Låt stå och svalan 
så grönsakerna blir mjuka. Häll över i en stor mixer och tillsätt minst 
fem isbitar, mixa till en slät, kall soppa.  
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ÖVRIGT 

Massa annan mat man kan få användning för! Samt lite andra tips 
om mat och tillbehör. 

PANNKAKOR OCH VÅFFLOR 

Det härliga med dessa är att de fungerar både som söt efterätt och 
som förrätt beroende på vad man äter dem med. Sylt, grädde, sirap, 
smör, kanel och socker till gör en god efterätt medens en svampsås, 
ost och skinksås eller kanske en tomatröra gör dem till en förrätt.  

GRUNDRECEPT PANNKAKOR 

 Mjölk 
 Ägg 
 Mjöl 
 Smör  
 Salt.  

När man gör pannkakor ska man gå efter följande, dubbelt så mycket 
mjölk som mjöl, ett ägg mindre än mjöl. Alltså, om det bara ska vara 
till dig och tjejen/killen, ta ett ägg, två dl mjöl och fyra dl mjölk. Till 
en större samling, tre ägg, fyra dl. mjöl och åtta mjölk. Osv. Lite salt, 
ca ett kryddmått och en tsk smält smör höjer smaken lite. Stek och 
njut.  

 GRUNDRECEPT VÅFFLOR 

 100 gram smält smör 
 2 ½ dl kallt vatten 
 2 dl mjölk 
 3 ½ dl mjöl 
 1 tsk socker 
 1 tsk bakpulver (kan uteslutas)  
 En nypa salt  
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Vispa ihop till en jämn smet och baka i våffeljärn. Våfflor ska ätas 
direkt med sylt och grädde om man gillar det. Vattnet kan bytas ut 
mot mineralvatten, då får man ännu frasigare våfflor.  

MÜSLI 

Att göra egen müsli är nyttigt och gott och inte särskilt svårt. Kan 
sötas mer eller mindre efter smak.  

MÜSLI GRUNDRECEPT 

 2 dl Rågflingor 
 2 dl Dinkel eller havreflingor 
 1 dl kokos 
 1 dl solrosfrön 
 1 dl hackade nötter 
 1 dl torkad frukt, exempelvis torkat äpple  
 2 tsk kardemumma eller kanel 

Blanda alla flingor i en långpanna. Vill du ha sötad müsli blanda ca 2 
msk honung med varmt vatten till en vätska som du häller över 
flingorna eller bäst om du har, sprutar över med en sprayflaska. 
Rosta i ugnen på 200 grader ca 10 minuter. Håll koll hela tiden, de 
ska få färg men inte brännas. Rör om några gånger under rostningen.  

Hacka nötterna, rosta dem på samma sätt. Du kan själv välja de 
nötter du gillar bäst. Rosta kokos och solrosfrön. Blanda samman allt 
i en bunke, strö över kardemumma eller kanel efter egen smak och 
torkad frukt.  

NÖTTER OCH NÖTBLANDNINGAR 

Nötter är det inte alla som tål, men om man gör det ska man försöka 
äta mycket av dem, för de är grymt nyttiga. Nötter kan ätas neutrala, 
de kan rostas, saltas, hackas över den mesta sortens mat och blandas 
till goda mixer. Det finns idag mängder av nötter att välja mellan.  

 
76



Mandel, hasselnöt och valnött är svenska klassiker som vi åtminstone 
äter på jul. Gemensamt för dessa är att de kan vara lite svåra att sätta 
i sig hela och obehandlade. Mandel är väldigt användbart och ligger 
till grund för många efterätter, som mandelmassa.  

Paranötter, chasewnötter och maccadamia är lite dyrare mer exotiska 
nötsorter som är milda och fina i smaken och har en jämnare textur. 
Maccadamia kommer från Hawaii och de andra två är tropiska 
nötter. Alla dessa sorter går bra att äta som de är men passar även 
saltrostade.  

Jordnötter har blivit mer misshandlade än någon annan nöt med 
rostningar och diverse smaksättning. Men neutrala jordnötter har en 
mild fin smak och passar därför så bra att krydda och rosta.  

SALTROSTADE NÖTTER 

Att saltrosta nötter kan man göra genom att stör på rikligt med 
flingsalt över nötterna innan man kör dem i ugnen. Men det finns ett 
annat läckert sätt som jag lärde mig av att jobba på Rosendals 
trädgårdar. ’ 

 Ca 2 dl tamari eller en annan ljus soja 
 En plåt med dina favoritnötter 

Tamari är en ljus japansk soja, men vilken annan lättare sort som 
helst fungerar bra till det här. Dränk in nötterna ordentligt i sojan och 
rosta som ovan. Godare än att köpa fettstinna salta nötter till festen.  

Egna nötblandningar är perfekt substitut för godis.  

Använd minst fyra olika sorters nötter, en söt komponent som russin 
eller hackad mörk choklad och gärna ett nyttigt frö, som solrosfrö. 
Blanda ihop och ha i burkar i väskan.  
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CHOKLADROSTADE NÖTTER 

Jag är en gottegris, och kakao gör sig bra med många sorters nötter, 
så jag kom upp med det här receptet.  

 100 gram mörk choklad av god kvalité 
 Flingsalt 
 Ca 3 msk honungsvatten 

Om du vill kan du hacka nötterna lätt, annars häller du bara upp 
dem i en ungsform eller en långpanna. Lös upp honung i varmt 
vatten till ca 3 msk. Stänk över nötterna och blanda väl. Smula över 
flingsalt, minst 3 tsk. Rosta som ovan. När nötterna är rostade och 
varma, hacka chokladen fint, häll nötterna i en skål och chokladen 
över. Chokladen kommer smälta in i de varma nötterna och blanda 
sig med den salt/söta smaken. Det blir en underbar smak krok i 
munnen som tillfredställer de flesta olika sötsugen.   

GRÖT 

Klassisk frukost och mellanmål. 

GRÖTRECEPT 

 2 dl vatten eller mjölk eller hälften, hälften 
 1 dl havre gryn eller dinkelflingor 
 1 kryddmått salt 

Koka upp i ca tre till fem minuter i kastrull eller värm i mikro i två 
omgångar, 2 min vardera. Om du använder dinkelflingor, koka lite 
längre, de behöver ca 6 minuter. Variationer: Knäck i ett ägg mot 
slutet av kokningen. Du håller dig garanterat mätt i timmar! Häll i 
frysta bär efter ca halva kokningen, skiva i banan i den färdiga 
gröten, servera med honung, russin eller sylt.  
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SMOOTHIES  

Jag tjatade ju lite om mina smoothies i början och nu ska jag dela med 
mig av mina bästa recept. Jag gör mina smoothies på mest yoghurt, 
bara frukt eller hälften, hälften.  

I en yoghurt smoothie är proportionerna ca 3-4 dl yoghurt och två, 
tre frukter, 2 dl frukt. Bra frukt till yoghurt är banan, frusna bär och 
passion. Jag använder en vanilj yoghurt eftersom vanilj alltid höjer 
sötare smaker.  

En ren frukt smoothie behöver en vätska för att bli flytande, i regel 
apelsinjuice eller ananasjuice. Jag tar en apelsin, river först av skalet 
för att få riktigt bra apelsin smak och pressar sen frukten på en juice 
press. Därtill brukar jag tillsätta en banan, ca 1 dl frusna bär, en 
persika eller nektarin och en passionsfrukt.  

En kombo av dessa två utgör en lite lenare och mer lättdrucken 
smoothie. Till den använder jag 1 dl yoghurt, en pressad apelsin och 
ca två andra frukter, en av dessa fryst.  
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BRÖD 

Eget bröd är guld. Dels är det betydligt billigare, dels så är det 
väldigt lite jobb med det, dels slipper du butikens påsbröd fulla med 
tillsatser. 

Om du bakar själv är en bakmaskin en väldigt bra investering, då 
slänger du bara ner allting i bunken, och låter den knåda. Annars kan 
man knåda med en elvisp också.  

Men självklart kan man baka helt med händerna.  

LITE GRUNDTIPS FÖR ETT EGET LYCKAT BRÖD  

Använd lite jäst, så lite som möjligt, det jäser ändå, tar bara längre 
tid. Mycket jäst får brödet att hetsjäsa och vara gott i ca två timmar. 
Använd kall degvätska, glöm hemkunskapens stå och fesvärma. 
Använd ett bra mjöl, dinkel är bättre än vete, råg är gott men man 
kan inte baka ett helt bröd på råg, blir hårt och tungt. Om du bakar 
med vetemjöl, använd ett av hög kvalité. Det ser man på protein 
innehållet. De heter ofta ”vetemjöl special” eller dyl. i affären.  

Ett gott bröd behöver bara tre ingredienser, Mjöl, vatten salt.  

GRUNDRECEPT FÖR BRÖD, TVÅ FORMAR 

 7.5 liter kall degvätska, vatten i regel. Man kan även tillsätta 
mjölk, smält smör eller andra vätskor. Helt eller delvis.  

 En fjärdedels paket gäst, ca 12 g.  
 Mjöl, en eller flera sorter, ca ett kilo 
 3 tsk salt  

Häll vätskan i en bunke eller i din bakmaskin. Smula i jästen och rör 
om tills det löst sig. Häll i mjöl tills det släpper från kanterna. Det kan 
bli lite olika mängd kör på tills degen är fast och inte längre klibbar 
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fast. Men i regel blir det ett kilo till så mycket vätska. Tillsätt tre 
teskedar salt. OBS viktigt moment, utan salt jäser inte degen.  

När degen är fast och fin, bearbeta minst 5 – 10 min. Desto längre 
man orkar knåda, desto finare blir brödet. Jäs under en duk i ca 1 – 2 
timmar. Degen ska bli dubbelt så stor. Plocka ut och häll i två 
brödformar som är smörade på insidan. Täck över och låt jäsa tills de 
kommer över kanten. Kör in i ugnen på 250 grader i tio minuter. Sänk 
värmen till 200 grader och kör i tjugo minuter till. Att man har olika 
värmefaser gör att brödet får en bra innetemperatur.  

Klart! Ta ut och låt svalna på galler.  

PIMPA BRÖDET 

För att göra brödet häftigare, godare och nyttigare kan man tillsätta 
allt möjligt. Gärna mer fibrer. 

Häll i havregryn eller andra flingor, koka upp en sats gröt och tillsätt 
eller använd den kalla gröten som blev över från frukosten. 

Tillsätt andra gryn och frön. Solrosfrön, pumpa, hela kokta korn av 
t.ex. dinkel eller vete, råggryn, mannagryn.  

För att smaksätta brödet t.ex. innan en middag kan man tillsätta saker 
som pesto, tomatröra, oliver, kryddor och hackad frukt i degen. 

För att göra grundreceptet roligare kan man tillsätta smält smör, 
grädde/mjölk/filmjölk, en kokt kall potatis, ett ägg, eller dyl.  

Tänk på när du tillsätter en blött ingrediens kan det behövas lite mer 
mjöl. En torr tvärt om. Experimentera! Det skadar inte och bröd är 
svårt att misslyckas med om man inte bränner det.  
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Det viktigaste i ett brödbak är tid, räkna med att två limpor tar ca 
fyra timmar.  Har du frys, utnyttja den, baka alltid minst två limpor 
och frys in den ena.  

SCONES 

Denna underbara lilla bulle från öarna är det bästa en seg 
söndagsmorgon. En sen frukost eller ett kvällsfika. Smakar underbart 
med alla typer av marmelad, ost och sylter. Tack Lotte för receptet 
som är ett av de bättre jag stött på. 

 8-9 dl mjöl 
 1 tsk salt 
 5 tsk bakpulver 
 100 g smör 
 4 dl mjölk 

Blanda ihop mjöl, salt och bakpulver. Smula i det kalla smöret, alltså, 
finhacka i små bitar eller använd händerna för att dela i små smulor, 
smöret ska vara hårt! Tillsätt vätska. Den kan också bytas delvis till 
filmjölk eller yoghurt.   

Rulla ca fyra stora bullar och lägg på en plåt, skär ett snitt över 
bullarna i form av ett kryss så det blir fyra delar på varje bulle.  

Kör i ugnen i 250 grader i tio till femton minuter.  

PIZZA DEG 

Denna pizza deg är min bästa, släng ihop, bre på tomatsås och alla 
dina bästa tillbehör. Godaste pizzan som finns.  

 Ca 20 g jäst (lite mindre än ett halvt paket) 
 3 dl vatten 
 2 tsk salt 
 500 g vetemjöl 
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 olivolja 

Blanda olja, en skvätt, vatten och jäst i en bunke tills jästen löst sig. 
Tillsätt mjöl, ca 500 g, tills det släpper från kanten. Låt jäsa och vila ca 
två timmar till dubbel storlek. Arbeta ut degen till två bullar, det blir 
två plåtar pizza. Tryck och kavla ut degen över hela plåten, den ska 
vara tunn och ingen luft under eller i degen. Ha på dina 
pizzatillbehör och kör i 250 grader i ung, ha dina två plåtar inne 
samtidigt, en uppe och en nere i ungen, efter halva tiden på ca 25 – 30 
minuter byter du plats på dem så varje pizza får vara både högst upp 
och längst ner. Byt gärna plats på dem ca fyra gånger under 
gräddning om du har tid och ork så de blir jämt gräddade.  

FRUKOSTBRÖD FRÅN SCHWEIZ  

Detta ljusa lyxiga bröd äts mycket i södra Europa. Främst till frukost 
och mellanmål, som det är eller lite rostad med marmelad, ost, 
honung och andra söta tillbehör. När jag var hemma hos bästa 
vännens faster i Schweiz åts det här brödet minst tre gången om 
dagen med ett glas sött vin.  

 10 dl valfritt mjöl men gärna ljusare 
 2 tsk salt 
 25 gram jäst 
 1 ½ dl mjölk och 1 ½ dl surad mjölk, fil eller gräddfil 
 1 ägg 
 120 smält smör 

Värm upp mjölk med surad mjölk i en kastrull, det ska bara bli så 
varmt att de båda blandar sig bra. Smula ner jästen i mjölken och lös 
upp. Smält smöret helt. Förbered med mjöl och salt i en bunke eller i 
din bakmaskin, tillsätt vätskan under omrörning, se till att det går 
ihop bra och tillsätt sedan smöret. Knäck tillsist i ett ägg och arbeta 
ihop degen till en blank smidig deg. Den ska knådas i 5 tio minuter, 
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för hand eller i din bakmaskin. Låt sedan degen stå övertäckt i en 
bunke att jäsa i ca en timme till dubbel storlek. Den här degen blir 
smidig och mjuk och är lättjobbad. När degen jäst, ta ut den och 
arbeta med den för hand, du kan göra två snurrade limpor i formar, 
eller forma ditt eget bröd. Degen kan med fördel flätas, för finare 
skådebröd. När du har en form du är nöjd med, låt jästa i ca 40 
minuter till under duk.  

Grädda i ugnen i 40 minuter på 200 grader.  
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 EFTERÄTT OCH KAKOR 

Alla, förlåt jag, älskar efterätt, och det är inte alls så farligt som man 
kan tro att unna sig lite. Och även om du inte gillar efterätt är det 
aldrig fel att veta hur man gör det.  Baka hellre egna muffin och 
smaska på hemma än tryck i dig köpt godis med massor av 
färgämnen och härdat fett.  

Jag har delat upp det här avsnittet i fyra delar 

Frukt 

Glass  

Kakor och bakverk 

Övrigt 

FRUKT 

Man kan göra mycket med frukt, de är redan söta och därför tacksam 
att göra efterätt på.  

KLASSISK FRUKTSALLAD 

En riktig 70-tals efterätt som i modernare tappning funkar.  

 Minst fem sorters frukter efter smak, som banan, apelsin, äpple 
och ananas.  

SÅS 

Gör en sås till din fruktsallad, det höjer den. Den gamla varianten 
med russin och vispad grädde känns ganska trött. Nedan följer lite 
exempel på roliga såser 
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KOLASÅS 

 3 msk grädde  
 3 msk socker 
 3 msk sirap 
 1 tsk vanilj  
 1 tsk smör 

Koka upp alla ingredienser i en kastrull, de ska koka ihop till en 
massa, men inte bli hårda som kola. Det tar ca 3 – 5 min efter att allt 
blandats. Ringla över din fruktsallad.  

NYTTIG SÅS 

 ½ dl honung  
 1 tsk kanel  
 1 dl kokta korn 

Använd hela kokta dinkelkorn, havrekorn eller något annat nyttigt. 
Smält honungen och tillsätt kanel och korn. Bland med fruktsalladen.  

CHOKLADSÅS 

 100 g vit choklad 
 ca 2 msk smör 
 lite vanilj 
 1 msk grädde 
 ca 2 msk florsocker 

Smält choklad i en kastrull med grädde och smör och lite vanilj för 
smak. När det blivit en flytande massa tillsätt lite florsocker. Ringla 
över din frukt.  
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FRUKTPIROG 

En supersnabb och enkel efterätt! 

Blanda några frukter du tycker om, eller använd bara en, som äpple.  

 Köp hem smördeg, fryst i ark.  
 Ett ägg 

Kavla ut smördegen efter att de tinat till inte allt för tunn tjocklek. 
Lägg på din frukt, om du vill ha lite extra lyx, ringla över någon av 
såserna från fruktsalladen. Förslagsvis kolasås. Annars kan du bara 
ringla över lite sirap direkt på frukten. Du kan krydda också, för att 
göra de troligare. Ingefära passar till det mesta, kanel till äpple och 
liknande. Men var försiktig med kryddor och efterätt om du inte har 
lite koll.  

Vik ihop kanterna på pirogen, antingen dubbelviker du den, eller så 
viker du upp kanterna till ett litet knyte. Pensla kanterna med ägg så 
det håller ihop. Kör i ugnen i ca tio minuter på 200 grader tills 
smördegen är gyllenbrun.  

KANDERAD FRUKT 

Passar som tillbehör till en kaka, glass med mera.  

Skiva din frukt som du vill kandera i skivor. Bäst lämpar sig 
citrusfrukter och fasta frukter som äpplen.  

Lägg dem i en stekpanna och tillsätt ca 3 tsk socker och 3 tsk sirap. 
Fräs dem på hög temp tills socker och sirap blivit en ljusbrun kola 
liknande smet. Fräs frukten i denna smet tills den blivit helt mjuk, det 
tar några minuter efter att pannan blivit varm.  
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FRUKTKRÄM OCH SOPPA 

 Ca två av din favoritfrukt per portion, bra lämpade är t.ex. 
äpplen och päron 

 Någon dl frysta bär om du vill göra soppan på dem.  
 Några msk vatten 
 1 tsk potatismjöl 

Börja med att skiva din frukt, dina bär eller både och i en kastrull. 
Häll på lite vatten och om du vill socker. Låt koka länge tills frukten 
blivit helt mjuk. När detta skett ska du med hjälp av en sked eller en 
elvisp/mixer slå sönder frukten till en kramig konsistens. Tillsätt då 
potatismjöl uppblandat i vätska så inga klumpar finns, rör ner i 
frukten. Krämen tjocknar genast, häll bara i lite om du vill ha en 
soppa, tillsätt mer vätska och mixa sönder helt. En kräm ska vara 
fastare med mer fruktbitar kvar i.   

En snabb rätt som funkar både som efterätt och mellanmål.  

SYLT 

Att göra sin egen sylt är både lätt och nyttigare än den sockerstinna 
varianten. Den största ingrediensen är tid. 

 Favorit bären 
 Socker eller honung 
 Vanilj 
 Vatten 

Koka upp bären, frysta eller färska, gärna i en tjockbottnad kastrull 
med vatten och lite socker eller honung. Låt koka länge länge, tills 
bären är helt mjuka och vattnet försvunnit till största delen. Klar! 
Håller sig ca i en till två veckor i kyl beroende på hur mycket socker 
det var i. Socker har en konserverande effekt.  
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Frukt passar också i de flesta kakor, bara att blanda i smeten innan 
gräddning, och i glass. Tänk här på att stors bitar frukt i glass fryser 
till hårda isklumpar. Mixa istället sönder den innan du blandar i 
glassmeten.  

GLASS 

GRÄDDGLAS 

En klassiker som kan varieras mycket. Om du är en glass älskare kan 
det vara värt att investera i en glassmaskin, mina föräldrar har en 
som gått i 25 år nu, så det lönar sig.  

Grundrecept: 

 3 st. äggulor 
 1 dl socker 
 2 ½ dl grädde 
 2 dl mjölk 
 1 tsk vaniljsocker 

Rör samman allt till en smet, om du har en glass maskin häll i det där 
och låt den göra jobbet. Om du inte har en maskin, häll det i en 
bunke, sätt in i frysen. Ungefär en gång i halvtimmen rör du om i 
smeten ordentligt. Efter någon timme har det frusit till bra 
konsistens.  

Det här är vanilj, man kan tillsätta en msk kakao för choklad, mixad 
frukt för fruktglass och en skvätt av din favorit likör eller sprit för 
vuxenglass. Prova t.ex. rom och kanel.  
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SORBET 

Är en isigare glass som passar bra för vin, likörer och fruktsmaker, 
man kan göra lite olika beroende på om man använder frukt eller 
alkohol som bas.  

Grundrecept vin/likör sorbet 

 2 g gelatin 
 En äggvita 
 2 dl sockerlag 
 3 dl vin/ champagne/likör 
 Saften av en halv citron 

2 gram gelatin är ca 1 blad, man köper gelatin i mataffären i ark. Lägg 
arket i blött tills det mjukat, krama ur vätskan. Lägg i en kastull med 
ca 1 dl av sockerlagen och värm upp till fingervarmt på gelatinet 
löser upp sig. Blanda i alkoholen, resten av sockerlagen, citronsaften 
och andra eventuella smaksättare. Vispa äggvitan lätt och blanda i 
smeten. Kör i glassmaskin eller i frysen.  

Grundrecept för frukt sorbet 

 Ca 200 gram frukt, puread 
 150 gram sockerlag (3/4 dl vatten 70 gram socker) 
 Pressad saft från en apelsin eller citron vad som passar bäst 
 2 gram gelatin 

Koka ihop sockerlagen, tillsätt den mosade frukten och blött gelatin, 
värm tills väl blandat. Häll i annan smaksättning som citrus saften 
och kör i glassmaskin eller i frysen. 

Vad är då en sockerlag? Jo det är alltså att man koka upp socker och 
vatten till en flyttande varm vätska.  
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 KAKOR OCH BAKVERK 

KLADDKAKA 

Ett bra recept som alltid står sig, supersnabbt och enkelt. Kan varieras 
med smaker, så som rivet skal från apelsin, chili, frukt, mintolja och 
godisar, som Daim.  

 125 gram smör 
 2 ägg 
 1 dl mjöl 
 4 msk kakao 
 1 tsk vaniljsocker 
 1 ½ dl socker 
 ½ tsk bakpulver 

Blanda alla ingredienser i en skål väl. Häll i en smord ungform, gärna 
rund och grädda i ugnen på 175 grader i 20 – 30 min. Kolla hela tiden 
efter ca 20 min, den ska vara kladdig i mitten fortfarande. Använd en 
tändsticka för att kolla.  

SOCKERKAKA 

Grund receptet för sockerkaka, alltifrån tårtbotten till fin bjudkaka. 
Jätte enkelt att göra egentligen, vispa bara ordentligt.  

 3 dl Socker 
 3 dl Mjöl 
 75 g Smör 
 3 ägg 
 1 tsk vaniljsocker 
 2 tsk bakpulver 
 1 dl vätska, vatten eller mjölk 

Vispa ägg och socker, kraftigt till ett fast skum. Tillsätt de torra 
ingredienserna, försiktigt med en sked eller slev, rör samman. Tillsätt 
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vätskan och smält smör och rör mjukt till en slät smet. Häll upp i en 
smörad och bröad form, kör i ugnen på 175 grader i ca 40 – 50 
minuter. 

Ska sockerkakan vara botten i en tårta gör den på vatten som vätska. 
Ska den vara lite finare och ätas som den är använd mjölk. Ett tips om 
den ska serveras som den är; Blanda saften från en citron med 1 msk 
vatten och 1 msk socker. Koka ihop till en lag som hälls över kakan. 
Sockerkakan kan även piffas till med frukt och glasyr. 

MUFFINS 

Mitt bästa muffinsrecept, muffins kan smaksättas med allt, frukter, 
bär, vanilj, kakao, kryddor som kanel och ingefära, saffran och 
godisar.  

 125 gram smör 
 2 ägg 
 1 ½ dl socker 
 4 dl mjöl 
 1 ½ dl vätska, mjölk exempelvis 
 1 tsk bakpulver 
 1 tsk vaniljsocker 
 Om choklad muffins; 2 msk kakao  

Här är ordning och tillagning viktig. Börja med att smälta smöret 
mjukt. Vispa hårt med sockret till en fluffig konsistens. Tillsätt äggen, 
ett i tagen samtidigt som du vispar kraftigt, tills allt blandats till en 
smörkräms likande smet. Tillsätt de torra varorna försiktigt, rör om 
med en sked eller slev för hand tills det blandat sig. Tillsätt vätska, 
kan förutom mjölk eller grädde vara apelsin juice eller likande. 
Fördela i formar, tänk på att de kommer resa sig mycket så inte för 
mycket i varje form. Vill du ha toppiga muffins? Låt smeten stå kallt 
en liten stund innan du lägger upp.  

 
92



Kör i ungen på 200 grader i ca 15 – 20 minuter.   

SMÅKAKOR 

Man gör småkakor utifrån det så kallade mördegsreceptet som är 
väldigt enkelt. Tänk på att smöret ska vara mjukt och att degen måste 
bearbetas ordentligt.  

 100 gram smör 
 4 – 5 dl mjöl 
 1 dl socker 
 1 tsk vaniljsocker 

Rör ordentlig och länge för att få ihop degen, lite lite vätska kan 
tillsättas om det verkar omöjligt. När degen är klar kan man tillsätta 
t.ex. 2 msk kakao för choklad kakor.  

Baka ut till rullar, två stycken ungefär så tjocka som du vill ha dina 
små kakor stora. Ställ kallt tills de blivit hårda. Du kan rulla dem i 
hackade nötter, råsocker, eller pärlsocker. Skär upp i ca en cm breda 
småkakor och lägg ut på en plåt. Om du vill ha syltkakor gör du en 
lite grop i mitten där du lägger en klick sylt.  

Grädda småkakorna på 175 grader i tio min.   

TÅRTOR 

GRÄDDTÅRTA 

Att göra en gräddtårta är egentligen bara att lägga ihop saker. Men 
tips på vad det kan vara kan vara på sin plats. Gör en sockerkaka 
sats, skär i tre skivor. Lägg upp botten skivan på en tallrik, lägg på 
fyllning. Lägg på nästa kakskiva, på med fyllning. Sista topp skivan 
lägger du överst och täcker med vispad grädde. Även kanterna täcks 
med grädde och tårtan kan dekoreras med riven choklad, frukt och 
bär eller liknande.  Tips på fyllning: Sylt eller färska bär, smörkräm, 
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banan, riven choklad, vispad grädde eller egen smaksättning. Vad är 
då smörkräm? Jo: 

Smörkräm  

 1 tsk vaniljsocker 
 75 gram smör 
 1 dl florsocker 
 1 äggula 

Smält smöret inte så att det rinner utan blir lite mjukt. Rör ihop med 
flocksocker och äggula till en jämn bland smet. Smaksätt med vanilj, 
och eventuellt något annat, som en tsk kallt kaffe.  

CHOKLADTÅRTA 

Görs av en kladdkaka som gräddats ordentligt, så den inte är så 
kladdig och med lite mer mjöl, ca en halv dl. Skär den i två skivor, 
fyll på mellan dem med en fyllning. Täck med en glasyr, smält 
choklad eller grädde.  

Förslag på fyllning: Gör en glasyr, smaksätt med en likör. Gör en 
tryffel fyllning. Använd en sylt eller fruktröra som passar med 
choklad, som banan, hallon eller persika.  

Glasyr 

Höjer både chokladtårtan och kladdkakan. Kan smaksättas med allt 
möjligt.   

 75 gram smör 
 2 dl florsocker 
 1 tsk vaniljsocker 
 1 msk kallt kaffe 
 3 msk kakao 
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Kan smält smöret, blanda med smaksättningar och florsocker tills du 
har en fin jämn konsistens. Kan även göras ännu mer chokladig med 
100 gram smält choklad. Måste då vispas ordentligt för att chokladen 
ska blanda sig och gå in i smeten ordentligt. 

MARÄNG 

Till din tårta, din marängsviss, eller glassen.   

 3 äggvitor 
 1 ½ dl socker 

Vispa äggvitorna till ett hård skum. Tillsätt häften av sockret, vispa 
till en glansig smet. Tillsätt det sista sockret och om du vill en 
eventuell smaksättning som 1 msk kakao eller 1 tsk vaniljsocker. 
Vispa hårt och blankt och forma till bottnar eller små maränger. 
Grädda i ugnen på ca 150 grader i 30 – 40 min. Marängerna ska 
kännas helt lätta och släppa från pappret på plåten när de är klara. 
Om du vill ha en segare maräng kan du ta ut den lite tidigare.  

MOCKATÅRTA 

Nu ska jag dela med mig av mitt favoritrecept under min uppväxt. 
Den här tårtan fick alltid både jag och pappa när vi fyllde år.  

Du behöver två marängbottnar, köp eller gör egna. En sats smörkräm 
med kaffe smak. (ca 2 msk kaffe i smeten) samt ett paket vispad 
grädde med 1 msk starkt kallt kaffe.  

Bred smörkräm över den första botten, lägg på nästa och bred över 
resten. Det ska vara tjocka lager. Täck hela tårtan med kaffegrädden 
och garnera med rostad mandel.  
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ÖVRIGT 

KOLA 

Julgodiset nummer ett! Passar jätte bra som gå bort present och är lätt 
att koka själv. 

 1 dl sirap 
 1 dl socker 
 1 dl grädde 
 2 msk smör 
 1 tsk vanilj  
 om choklad kola: 2 msk kakao och 50 gram choklad 

Koka upp socker, grädde och sirap till en smet. Tillsätt smör och 
smaksättning. Låt koka, det kan ta mellan 15 min och en timme. Gör 
kulprovet för att se om kolan är fast. Kulprovet går ut på att du 
droppar smeten i en skål med vatten. Om den är fast och smidig och 
det går att rulla en kula av den mellan fingrarna är smeten klar. Häll 
upp i en långpanna på ett bakplåtspapper och låt svalna. Klipp eller 
skär i bitar, ha som den är eller slå in kolor i fint papper och ge bort i 
present.  

TRYFFEL 

Denna älskade lila chokladbit passar bra till kaffet och är även den en 
bra present. Går att smaksätta med det mesta. Ett grundläggande 
tryffel recept är väldigt enkelt. Vill du däremot göra lyxigare tryffel 
med mjukt innandöme och hård yta? Då måste du bygga olika skal 
och vara väldigt noga med temperatur. Då rekommenderar jag en 
dessertbok av den högre skolan. Så länge håll tillgodo med det här 
enklare receptet.  

 200 gram choklad av fin kvalité 
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 1 dl vispgrädde 
 2 msk smör 
 Om du vill smaksätta med likör, ta ca 2 msk 
 För vanilj och andra torra smaksättare, ca 1 tsk 

Värm choklad och grädde och smör i en kastrull till chokladen smält 
och blandningen gått ihop fint. Värm precis under kokning till en 
smet. Häll smeten i en form. Låt stå svalt och stelna. Skär i bitar, 
dessa kan sedan formas till runda bollar om man vill ha det och 
rullas i kakao.  

KAFFEDRINKAR 

En god kaffedrink efter maten är lika bra som vilken efterätt som 
helst.  

Först lite grundläggande kaffe kunskap. Espresso är kaffe som gjorts i 
en espresso maskin. Bryggkaffe eller Nescafé är det som de flesta har 
hemma. Men det går att göra gott där också. Kaffe latte, cappucino 
och andra sorter görs på espresso och ångad mjölk. Alltså mjölk som 
både värmts och vispats. Kan man göra hemma genom att koka 
mjölken eller köra den i mikron och sen fluffa till den i en 
pressbyggare. Blir ett tjock och fint skum. Mjölken får aldrig koka, för 
då faller sockret i laktosen ut och mjölken smakar lustigt. En latte är 
¼ kaffe och ¾ mjölk. En cappucino är 1/3 kaffe, 1/3 mjölk och 1/3 
skum. En macchiato är antingen kaffe med en skvätt ångad mjölk 
eller ett glas ångad mjölk med en skvätt kaffe.  

Blanda kaffe med varm choklad, tillsätt likör, vispad grädde eller 
smaksättningar som kola, kryddor och mint. T.ex. en mörk kopp 
kaffe med en After Eights på botten med vispad grädde. 
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 VARM CHOKLAD 

Efter en kall dag ute är en kopp varm choklad mums.  

 Mjölk 
 Ca 3 msk Kakao 
 1 tsk Vaniljsocker 
 1 msk Socker 
 1 msk Sirap 
 1 msk Grädde 

Koka ihop grädde, socker och sirap. Tillsätt vanilj och kakao och lite 
mjölk för att röra ut det. Koka till en massa. Häll på mjölken, minst 
fem dl. Låt bli helt varmt men koka det helst inte. Chokladen kan 
kryddas med kryddor som kanel och kardemumma, apelsin, mint, 
eller likörer. Rom och den finska Minttu är mina favoriter. 
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