
Mat med Malin
Recepten



Till våra lyssnare
Här har vi samlat några av de bästa recepten från Mat med Malin i Sveriges Radio P4 Sörmland. Det är vår 
matinspiratör Malin Randeniye som kommer till programmet Eftermiddag varje måndag efter klockan 15.30, 
som har gjort recepten och fotograferat bilderna i detta recepthäfte. Här är alltså några av hennes recept som 
hon serverat oss under 2014. Malin passar också på att skicka med hälsning till er läsare. 

Kära lyssnare
När man en gång i veckan har ynnesten att få höras i just din radio så vill i alla fall jag göra det jag kan för att ge 
dig en fin stund vid radion, men jag har också förhoppningen att du när du lyssnar på Mat med Malin att du ska 
känna dig inspirerad att laga mat. Vare sig du är en riktig köksräv som jag som älskar att koka sås och hacka lök 
eller om du är en nyfiken nybörjare eller kanske rent av en köksfobiker, så hoppas jag kunna väcka din lust att 
laga och äta god mat. För när allt kommer omkring vad vore väl livet utan god mat. Jag hoppas att med dessa 
recept kunna överföra lite av min kärlek till maten även om du inte behöver bli så pass tokig i mat att du tillslut 
tar bilder på dig själv och en fisk. 

God läsning och god jul

Malin Randeniye   
        



JULMATEN



GRÖNKÅL MED ÄPPLE OCH BACON



1 paket bacon  
150 g grönkål 

2 äpplen av sorten Ingrid Marie 
1 röd lök

1 klick smör 
1,5 dl grädde

Salt och peppar

Tärna bacon. Skölj kål och äpplen och skala löken. Klyfta löken och äpplena. Riv av grönkålsbladen från den 
tjocka nerven och riv bladen i mindre bitar. Smält en klick smör i pannan och lägg i bacon och lök. Låt det fräsa 
i ett par minuter tills löken börjar mjukna. Tillsätt äppelklyftor och kål och låt det fräsa ytterligare några minuter 

tills äpplena blivit mjuka. Slå på grädde och låt det koka in smaka av med salt och peppar.   

Grönkål kan man ibland hitta på julbordet som skinkdekoration eller som den halländska långkålen. Här har vi 
jazzat upp den en smula och serverar den tillsammans med äpple och bacon. 



Mandelknäcke



Det här brödet är enkelt att baka och passar även till dem som inte tål gluten. Det är alltid trevligt med lite 
knäckebröd till julbordet. Ska man servera brödet till julbord kan man hoppa över flingsaltet eftersom maten 

ändå är ganska salt i sig. 

Ugn 150 °C

3 dl mandlar
2 dl linfrön 

2 dl majsstärkelse (Maizena)
1 tsk hela kumminfrön 

½ tsk salt 
2 dl vatten 

0,4 dl rapsolja 
Ev. lite flingsalt 

Värm ugnen till 150 °C. Hacka mandlarna medel grovt. Blanda de torra ingredienserna. Koka upp vatten 
och olja och slå över de torra ingredienserna. Blanda ihop till en jämn deg. Kavla ut ett tunt bröd mellan två 
bakplåtspapper avlägsna det övre bakplåtspappret och flytta det undre med knäckebrödet till en plåt. Strö 

eventuellt över lite flingsalt på brödet. Grädda i mitten av ugnen i ca 1 timme -1 timme och 15 minuter tills brödet 
är helt hårt.



Mjuk pepparkaka i expressfart



 
Att baka mjuka kakor i mikrovågsugnen är en supersnabb och enkel metod som ger fluffiga och saftiga kakor. 

Perfekt för en spontan bjudning i juletid. 

6-8 kakor i glöggmugg.
1 ½ dl vetemjöl

½ msk kanel
½ tsk ingefära

½ tsk kryddnejlika
1 tsk bakpulver

50 g flytande margarin 
½ dl ljus sirap

½ dl mjölk
½ russin

1 ägg
Flytande margarin till muggarna

Blanda mjöl, kryddor och bakpulver. Tillsätt resten av ingredienserna och blanda ihop till en jämn smet. Smörj 
6-8 st. glöggmuggar i porslin med matfettet. Fyll muggarna med smet till 3/4. Baka kakorna i mikron på full effekt 

i ca 3 minuter. Ta ut muggarna ut mikron med grytvante och servera. 
  



Gravad lax med citron och ingefära



 

Att grava egen lax är en spännande process där man verkligen kan smaksätta hur man vill. Malin Randeniye 
väljer pigga smaker av citron och ingefära. Du kan förbereda laxen några veckor i förväg och sedan förvara den 

i frysen och låta den tina över natten i kylskåpet.  
 

Ca 6 portioner på julbordet

500 g färsk laxfilé med skinn
2 msk strösocker

2 msk salt
3 ekologiska citroner (det yttersta gula skalet)

30 g ingefära

Skölj laxen i vatten och torka av den med hushållspapper. Tvätta två av citronerna och riv av det yttersta gula 
skalet på dem. Skala och finriv ingefäran. Tillsätt citronskal och ingefära till socker och saltblandningen och 

blanda om ordentligt. Klappa in socker och saltblandningen över hela laxen även på skinnsidan. Lägg in laxen 
i dubbla plastpåsar och pressa ut så mycket luft som möjligt ur påsarna och förslut dem. Lägg laxen på ett fat 
och lägg ytterligare ett fat som täcker laxen över den. Ställ en tyngd på det översta fatet t.ex. en mortel eller en 
skål med vatten. Ställ in laxen i kylskåpet. Vänd på laxen och placera den under press igen, morgon och kväll i 
1,5-2 dygn. Ta ut laxen ur påsarna och torka av den helt. Tvätta den sista citronen och riv över skalet över laxen. 

Skär laxen i tunna skivor och servera till julbordet eller som en egen rätt.        



Rullsylta med pistage och tranbär 



Att göra sin egen rullsylta är inte så svårt jämfört med hur imponerande det är. Det färdigrimmade sidfläsket gör att syltan får rätt salthalt på en 
gång. Tycker man det verkar svårt att skära till sidfläsket kan man be sin kötthandlare göra det. Steksnöre hittar man i de flesta mataffärer. 

1 ½ kg rimmat sidfläsk
1 tsk svartpepparkorn

1/8 muskotnöt
1 tsk mald kanel

½ tsk kryddnejlika 
½ tsk ingefära 

½ tsk kryddpeppar
40 g osaltade pistagenötter

40 g torkade tranbär

Kokspad
2 morötter 
1 gul lök 

Skär ut fläsket till ett flak. Enklast är det att bara dela fläsket liggande på längden och spara ca 2 cm i bakkant så att det går att vika upp fläsket 
som en bok. Vill man ha tunnare väggar i rullsyltan kan man istället skära fläsket på tre och börja längsmed svålen, spara en bit i bakkant, vika 

upp fläsket och skära på mitten av den del som är kvar, spara en bit i bakkant här med och vika ut den sista delen. Köper du fläsket i en köttdisk 
brukar de kunna hjälpa till med detta. 

Krossa svartpepparkorn och riv muskotnöten på ett fint rivjärn och blanda dem med övriga kryddor. Strö över kryddblandningen över fläsket. 
Hacka pistagenötterna och strö över dem tillsammans med tranbären. Rulla ihop fläsket till en tight rulle, börja rulla från den svålfria sidan och 
avsluta så att svålen bildar en kappa på syltan. Bind ihop syltan med steksnöre och lägg den i en stor gryta. Täck syltan med vatten och koka 

upp vattnet. Skumma av det skum som bildas på ytan.
Skala morot och lök och dela i större bitar och lägg ner i kokvattnet. Sänk värmen och låt syltan småkoka i 1 ½ - 2 timmar. 

Plocka upp syltan och lägg den i en form som det nätt och jämnt får plats i. Lägg syltan i press genom att lägga på ett fat eller ytterligare en form 
samt en tyngd som till exempel en mortel eller en skål fylld med vatten. Pressen gör att syltan håller ihop när man skär den. Låt syltan ligga o 

press över natten i kylskåp. Syltan håller i kylskåpet ett dygn men går att frysa in och då håller den upp till 3 månader minst. 
     



Leverpastej med kanel och muskot



Det vanliga är att man bakar leverpastej i ugnen men den här varianten går både lättare och snabbare att göra. 
Den smakar också lite mer. Här är smaksättningen kanel och muskotnöt men det går att byta ut mot andra 

smaker som man tycker om. 

250 g lever
1 liten gul lök

25 g smör
¼ muskotnöt

2 tsk mald kanel
1 tsk salt

Några varv med svartpepparkvarnen
1 msk ljus sirap
1 dl vispgrädde
½ citron (juicen)

Dela levern i ca 3x3 cm stora bitar. Skala och grovhacka löken. Hetta upp smöret i en stekpanna på medel 
värme och tillsätt löken. Låt löken svettas och bli helt mjuk och genomskinlig. Tillsätt lever i pannan och riv över 
muskotnöt. Tillsätt kanel och salt och stek levern under omrörning i ca 5 minuter. Tillsätt grädde och sirap och 
låt det koka på svag värme i ytterligare 5-10 minuter tills grädden kokat in något och levern är genomkokt. Häll 
över allt i en mixer och mixa ordentligt till en helt slät pastej. Pressa över citronjuicen och blanda runt. Smaka 

eventuellt av med mer salt, peppar, citron eller sirap. Häll upp pastejen i en väl rengjord burk eller låda och 
ställ den i kylskåpet att kallna helt. Pastejen är lös när den är varm men sätter sig när den får kallna, då är den 

bredbar.  





MUSTIGT GRÖNT I 
HÖSTMÖRKRET



Mustig pumpasoppa



4-6 portioner

1 butternut squash
100 g rotselleri

1 lök
1 hel vitlök 
2 tomater

1 ½ tsk salt 
1 krm svartpeppar

Ev ½ röd chili
2 msk olivolja
1 liter vatten 

1 buljongtärning eller motsvarande mängd fond (höns eller grönsaks) 
½ - 1 citron (juicen)

Salt 
svartpeppar

Värm ugnen till 225 °C och klä en djup ugnsplåt med bakplåtspapper. Skala och dela butternut squashen, 
rotsellerin och löken i bitar ca 3x4 cm stora, lägg allt i plåten. Skala hela vitlöken och lägg klyftorna hela i formen. 

Dela tomaterna i 3-4 delar och lägg i även dem tillsamman med eventuell chili. Ringla över olivolja, salt och 
peppar. Låt grönsakerna rostas i ugnen i ca 30-45 minuter tills de är helt mjuka och fått fin färg. Koka upp vatten 

och buljong. Blanda vätskan med de ugnsrostade grönsakerna i en stor skål och mixa soppan helt slät med 
stavmixer. Smaka upp soppan med citronjuice, salt och peppar. 

 
  



Pumpakaka – pumpkin bread



I USA finns det färdig pumpapuré som går att köpa, det kan man också använda i det här receptet men annars är det lätt att göra sin egen puré som i det här receptet, 
det tar bara lite längre tid. 

Pumpapuré 
½ muscatpumpa (755 g)

Kaka
2 ägg

2 dl strösocker
1 1/2 dl neutral olja t.ex. raps

2 dl pumpapuré 
2 dl vetemjöl

½ krm vaniljpulver
2 tsk bakpulver

2 tsk pepparkakskrydda
¼ krm riven muskotnöt

¼ krm salt
smör och ströbröd till formen

Glasyr
2 dl florsocker 

1 msk yoghurt (3 % fett) 
Ev. 1 krm citronjuice

Pumpapuré
Värm ugnen till 200 °C. skala och dela pumpan i 4-5 delar och lägg den på en plåt klädd med bakplåtspapper. Rosta pumpan i ugnen tills den är helt mjuk ca 30-40 

minuter. Mixa pumpan helt slät och passera den genom en sil. Låt purén svalna innan den används i kakan.
Kaka   

Värm ugnen till 150 °C, smörj och bröa en avlång sockerkaksform som rymmer 2 liter. Vispa ihop ägg och strösocker. Tillsätt olja och pumpapuré. Blanda alla torra 
ingredienser för sig så att de är väl sammanblandade, vänd sedan ner dem i de våta ingredienserna. Häll smeten i sockerkaksformen och grädda i mitten av ugnen i ca 

55-60 minuter. Känn på kakan med en provsticka om den är torr så är kakan klar. Låt kakan svalna helt innan den glaseras. 
Glasyr 

Blanda yoghurt och florsocker och eventuell citronjuice och ringla eller spritsa över kakan 



Bönbruschetta 



Det här är en enkel och god förrätt eller munsbit, Smakerna flirtar med Italien och det brukar falla de flesta i 
smaken. 

Förrätt/munsbit för 8-10 personer

1 ½ dl gröna sojabönor (edamame)
1 korg cocktailtomater (gärna i olika färger) 

2-3 stjälkar basilika
1 msk olivolja 

1 krm salt
Några varv med svartpepparkvarnen

1 surdegsbaguette
1 klyfta vitlök

Grovhacka tomaterna och finhacka basilikan men spar några blad för dekoration. Blanda bönor, tomater, 
basilika, olja, salt och peppar i en skål. 

Skiva baguetterna ca 0,5-1 cm tunt och grilla dem i en het grill panna eller i en het ugn på 250 °C på översta 
falsen. Dela vitlöksklyftan på mitten och gnid snittytan mot det rostade brödet. Toppa brödet med bönröran 

precis innan servering och garnera med några blad av basilika.    



Parippu – linsgryta från Sri Lanka 



4 portioner

2,5 röda linser
4-5 dl vatten

½ tsk salt
50 g bladspenat
2 vitlöksklyftor

1 msk neutral rapsolja
2 msk  gult currypulver

½ krm chili pulver

Skölj linserna noga tills sköljvattnet inte längre är grumligt. 
Häll på vatten, salt och spenat och låt det koka upp.  

Skala och skiva vitlöken. 
Hetta upp olja på medelstark värme i en stekpanna och lägg i vitlök, curry, chili och fräs under omrörning tills 

vitlöken är mjuk och gyllene. 
Tillsätt kryddblandningen i linsgrytan och rör om. 

Sänk värmen till medelsvag värme, sätt på locket och låt vattnet koka in. 
Provsmaka så att linserna är mjuka annars tillsätt lite mer vatten och koka tills linserna är mjuka. Toppa med lite 

färsk spenat och servera med ris.  



Vegetarisk tacogratäng 



Detta är den bästa varianten av vegetarisk taco, även personer som inte är några grönsaksätare i vanliga fall 
brukar älska den här. 

4 portioner  
Ugn 225 °C

2 stora morötter
1 burk (400/240g) kidney bönor eller motsvarande mängd hemkokta kidneybönor

1 stor gul lök
1 msk olja

½ påse taccokrydda eller 1 msk rökt paprikapulver, 1 msk spiskummin och 1 tsk salt. 
1 burk krossade tomater 

2 dl crème fraiche med paprika och chili smaksättning
1 dl riven ost

Tillbehör
Blandade grönsaker och valfritt tacobröd eller majschips. 

Värm ugnen till 225 °C. Skala och grovriv morötterna, skala och grovhacka löken. Fräs morötter och lök i oljan i 
en gryta tills de mjuknat något. Skölj bönorna väl och tillsätt dem i grytan. Tillsätt kryddorna och rör om så den 

blir jämnt fördelad i blandningen. Tillsätt krossade tomater och låt puttra i ca 2-3 minuter. Häll blandningen 
i en ugnsfast form. Bred ut crème fraichen över blandningen och strö över den rivna osten. Grädda i mitten 
av ugnen i ca 20 minuter tills gratängen blivit gyllene. Ansa och skär grönsakerna i stora stavar eller i grova 

tärningar och lägg upp i olika skålar tillsammans med tacobröd eller majschipsen. Servera allt tillsammans i en 
härlig tacomiddag. 



Rubinröd soppa



Kombinationen av rödbetor och tomat ger en vackert röd färg på soppan. Låt den koka ihop länge så växer 
smakerna och du får en riktigt mustig soppa.

6 portioner

2 gula lökar 
4 rödbetor 

2 Äpplen gärna Ingrid Marie

1 msk olja  
2 burk krossade tomater 

2 hönsbuljongtärning 
3 lagerblad

1 krm kanel

4 dl vatten 

Salt och peppar

Yoghurt olivolja till servering

Skala och hacka rödbetor, lök och äpplen och låt dem svettas i en gryta med lite olja tills löken är mjuk och 
genomskinlig. Tillsätt krossade tomater, buljongtärningar, lagerblad och kanel. Rör om och sänk värmen låt 

soppan sjuda under lock i ca 45 minuter, rör om då och då. Känn så att rödbetorna är helt mjuka. Mixa soppan 
helt slät och späd med vatten. Smaka av med salt och peppar. Servera med en klick yoghurt och några droppar 

olivolja. 



Svartrisotto



Svart ris är en trendig nyhet just nu och väldigt spektakulärt att servera. Här har den fått sällskap av höstiga tratt-
kantareller i en krämig risotto.  

4 portioner

2 gula lökar 
4 vitlöksklyftor 

200 g trattkantareller 
4 msk olivolja

5 dl svart ris 
4 msk vitvinsvinäger 
3 tärningar buljong 

2 liter vatten 

25g klick smör

1-2 tsk vinäger 

Salt och peppar

Parmesanost till servering

Skala och hacka lök och vitlök. Rensa svampen. Låt lök, vitlök och svamp svettas i en gryta på medelvärme tills 
löken blir mjuk och genomskinlig. Tillsätt riset och låt det fräsa med under omrörning tills riset är helt blankt. 

Tillsätt vinäger och låt det koka in. Tillsätt buljongtärningar och 8 dl av vattnet. Sänk värmen lägg locket på glänt 
och låt riset sjuda i ca 45-50 minuter, Smaka av riset så att det är genomkokt tillsätt resten av vätskan och låt 
den koka in något under omrörning. Smaka upp risotton med smör, vinäger salt och peppar. Servera genast 

och riv över lite parmesan eller en annan smakrik ost.    



Lökmarmelad



Den här lökmarmeladen är inget man gör en stressig dag, snarare behöver man stå i lugn och ro och röra vid 
spisen tills löken utvecklar de mest fantastiska karamellsöta tonerna. Belöningen för ditt tålamod är en fyllig, 

mjuk och sötsyrlig lökmarmelad som gör sig fint ihop med några vällagrade ostar. En klick lökmarmelad i kött-
färssåsen istället för rå lök ger en mustig smak direkt. 

3 stora gula lökar
1-2 msk rapsolja

1 kanelstång
3 kryddnejlikor

½ tsk salt
1 msk balsamicovinäger

2 tsk honung
Något varv med svartpepparkvarnen

Skala och grovhacka löken. Hetta upp oljan i en stekpanna på medelvärme. Låt löken svettas på svag 
värme, löken ska till en början inte ta färg, rör om hela tiden. När löken mjuknat något läggs kanelstång och 
kryddnejlikor i. Låt löken steka mjukt i 30 minuter under omrörning. Mot slutet av tiden kommer löken att bli 

gyllene. Salta på löken och tillsätt balsamicovinäger och låt det koka in. tillsätt honung och låt den smälta in i 
löken. Dra några varv med pepparkvarnen och smaka av så att löken har en god balans mellan syra och sötma. 

Lägg lökmarmeladen i en steriliserad glasburk och förvara i kylskåp.    



Ugnsbakad purjolök



Bakad purjolök blir mild och härlig och påminner något om sparris i smaken. Den här rätten kan användas som 
ett grönsakstillbehör till en middag eller som en rätt på ett buffébord. 

Ugn 225 °C
1 purjolök

2 vitlöksklyftor
2 msk olivolja

1 tsk salt
Några varv med svartpepparkvarnen

1 msk vinäger
2 msk vatten 
3 lagerblad

Hetta upp ugnen till 225 °C. Ansa och skölj purjolöken noga. Använd hela purjolöken även det gröna. Dela 
purjon längst med på mitten. Dela purjolöken i ca 10 cm långa bitar. Ringla lite av olivoljan i botten på en smal 
gratängform.  Ringla resten över purjolöken och salta och peppra. Placera purjolöken i formen. Blanda vatten 

och vinäger och häll över. Dela vitlöksklyftorna på mitten och lägg dem i formen. Stick in lagerblad mellan 
purjolökarna. Baka i mitten av ugnen i ca 30 minuter efter ca 15 minuter kan man lägga över ugnsfolie för att 

undvika att purjon bränns. Purjolöken är klar när den är helt mjuk. 



MATKULTURER VÄRLDEN RUNT



Sverige



Inlagd svamp

Moderna klassiker i ättikslag
Receptet till en ättikslag är lätt 
att komma ihåg eftersom den 
också kallas för 1-2-3-lag. 1-2-3 
betyder i det här fallet att man 
har 1 del ättika 12 % och 2 de-
lar socker samt 3 delar vatten. 
Traditionellt lägger man in sill, 
stekt strömming, och gurka i 
ättikslag med man kan lägga 
in det mesta i denna typ av lag. 
Alla typer av grönsaker passar 
att lägga in och som här även 
svamp och lök. 



300 g svamp
1 knippe gräslök

0,5 dl ättiksprit (12 %)
1 dl socker
1,5 dl vatten

10 kryddpeppar korn
1 tsk salt

Rensa svampen och dela på stora bitar. Lägg svampen i en torr och het stekpanna och stek dem tills all vätska 
ångat bort. Skölj och hacka gräslöken. Koka upp ättika, socker, vatten, kryddor och salt i en kastrull. Ta lagen 
från värmen och tillsätt svampen och gräslöken och fyll upp på steriliserade burkar och låt dem svalna. Låt 

gärna smakerna mogna minst en dag innan servering.  



Inlagd rödlök



 

3-4 rödlökar
0,5 dl ättiksprit (12 %)

1 dl socker
1,5 dl vatten
4 lagerblad

5 kryddnejlikor

Skala och skiva rödlöken tunt. Koka upp ättika, socker, vatten och kryddor i en kastrull. Tillsätt löken och fyll upp 
på steriliserade burkar och låt dem svalna. Låt gärna smakerna mogna minst en dag innan servering.  



Mellanöstern och Nordafrika
Apelsindoftande tagine



 
Har du en taginegryta hemma kan du absolut använda den men det går lika bra i en vanlig ugnsfast gryta 

4 portioner
Ugn 175 °C

600 g kycklinglår med ben 
1-2 msk olivolja 

1 msk spiskummin 
1 msk kanel 

2 tsk ingefära 
1 vitlöksklyfta 

2 msk tomatpurré 
1 dl mandlar 
2 tsk Honung 

1 ekologisk apelsin (zest och fruktkött)  
11/2 tsk salt 

2 krm svartpeppar 
1 dl vatten

Sätt på ugnen på 175 grader. Bryn kycklinglåren i olivoljan i en ugnsfast gryta. 
Tillsätt spiskummin, kanel och ingefära och låt kryddorna bryna med kycklingen några minuter under 

omrörning.  
Skala och grovhacka vitlöken, tillsätt vitlök och tomatpurré, mandlar och honung i grytan och låt det bryna 

ytterligare någon minut under omrörning.  
Tvätta apelsinen och riv det yttersta gula skalet zestet, ner i grytan.  

Skär bort det vita skalet från apelsinen och skiva sedan apelsinen i centimetertjocka skivor. Salta och peppra 
i grytan och tillsätt vattnet. Rör om och toppa med apersinskivorna. Sätt på locket på grytan och ställ in den i 

ugnen. Tillaga taginen i 1-11/2 timme tills kycklingen är mör och faller från benet. 



Hummus



Hummus äts över stora delar av mellanöstern och varje familj har sitt eget recept.

1 burk à 400 g kikärtor
1 vitlöksklyfta

2-3 msk tahini - sesampasta 
Juicen av ½-1 citron

½ dl olivolja 
Salt och peppar

Eventuellt paprikapulver till dekoration

Sila av och skölj kikärtorna noga och häll dem i en mixer. Skala och finriv vitlöken ner i mixern. Tillsätt tahini, 
citronjuice och hälften av olivoljan. Mixa allt till en slät konsistens och tillsätt ytterligare olivolja om hummusen 
är för hård. Smaka av med salt och peppar och eventuellt mer citron. Toppa hummusen med lite olivolja och 

paprikapulver 



Nordamerikansk cajungryta



3 morötter
1 grön paprika

1 gul lök
4 stjälkar selleri
3 klyftor vitlök 

1 msk olja
½ krm cayennepeppar

1 tsk torkad timjan
1 tsk torkad oregano

2 burkar krossade tomater
½ tsk soja 
400 g lax
1 tsk salt 

1 krm svartpeppar

Skala och ansa grönsaker och lökar och hacka allt i ½ cm stora bitar. Hetta upp oljan på medelsvag värme och 
tillsätt grönsaker och lökar. Låt det hela svettas under omrörning tills löken blir mjuk och genomskinlig. Tillsätt 
de torra kryddorna och låt dem fräsa med någon minut. Tillsätt de krossade tomaterna och sojan. Låt det hela 

koka ihop under ca 10 minuter.  Skär under tiden laxen i grova bitar och lägg sedan ner den i grytan och låt den 
sedan sjuda med i grytan i 3-4 minuter. Smaka av med salt och peppar och servera till kokt ris och eventuellt en 

klick yoghurt på toppen. 



Asien
Stekt ris med raita



Stekt ris förekommer i flera asiatiska länder med lite olika smaksättning och är en motsvarighet till vår pyttipan-
na, alltså en resträtt där man steker upp gamla rester och gör dem aptitliga igen. Detta recept är ett grundrecept 
som man kan addera det som just du har som rester. Lite kyckling, kött eller varför inte ett gäng kikärtor allt det 

passar i detta recept på stekt ris med inspiration från Indien.  
3-4 dl kokt kallt ris

½ gul lök
1 morot 

3 msk neutral rapsolja
1 msk gult currypulver

2 ägg
Salt och peppar

Skala lök och morot och grovhacka dem. Hetta upp olja i en stekpanna på medelstark värme. Tillsätt curryn 
och låt den fräsa under omrörning. Tillsätt lök och morötter och låt dessa svettas med tills löken blir mjuk och 

genomskinlig. Tillsätt riset och sönderdela eventuella klumpar så att allt ris tar åt sig av kryddorna. Knäck i 
äggen och rör försiktigt runt så att små bitar av tillagat ägg bildas runt om i riset. Smaka av med salt och peppar

Raita 
Den syrliga och fräscha smaken i den här raitan gör att den passar utmärkt som komplement till kryddig och 

stark mat som till exempel det stekta riset. 
2 dl turkisk yoghurt
¼ kruka koriander 

½ lime (juicen)
Salt och peppar

Skölj och finhacka koriandern. Blanda yoghurt, koriander och limejuice och smaka av med salt och peppar.   



Thailändsk röd curry med kyckling



Det finns färdiga thailändska currypastor att köpa men du kan också göra allt från grunden och på så sätt på-
verka smak och hetta i maträtten. Du kan enkelt variera innehållet i grytan och byta ut kycklingen mot fläsk, fisk 

eller räkor till exempel. 
Grytbas 

3 cm bit ingefära 
2 vitlöksklyftor

¼ gul lök
½ stång citrongräs

1 lime (skal och juice) 
1 halv kruka koriander (stjälkar och blad)
½- 1 chilifrukt beroende på önskad styrka.

1 msk neutral rapsolja 
250 ml kokosmjölk

2-3 msk fisksås alt. ½-1 fiskbuljongtärning 
1 tsk socker 

Exempel på innehåll till grytan. 
300-400 g kyckling t.ex. lårben.

1 msk neutral olja 

Skala ingefära, vitlök och gul lök. Finriv ingefära och vitlök samt finhacka löken. Krossa citrongräset med botten 
av knivskaftet och finhacka sedan citrongräset. Riv det yttersta gröna skalet av limefrukten. Skölj koriandern och 

separera bladen från stjälkarna, finhacka stjälkarna och lägg bladen år sidan så länge. Finhacka också chili. 
Fräs allt utom korianderbladen i olja i en gryta på medelsvag värme. Tillsätt kokosmjölken när löken blivit mjuk 

och genomskinlig. Smaka av med fisksås, socker och juicen från ungefär halva limen. 
Dela eventuellt upp kycklingen i mindre bitar och bryn den i het olja. Låt kycklingen koka klart i kokosmjölken 

och kryddorna. 





FISK OCH SKALDJUR



Fiskbiffar med thaismaker



Ofta är vi ganska vana vid att använda köttfärs men det är minst lika lätt att använda fiskfärs och göra biffar eller bollar av. Biffarna blir saftiga 
och går att smaksätta med alla tänkbara smaksättningar. Här har de fått låna smaker från det thailändska köket. 

4 portioner
400 g vit fiskfilé tex. kolja eller torsk (Krav och MSC) 

1 äggvita
1 msk majsstärkelse

1 kruka koriander
1 lime (zest och juice)

2x2 cm ingefära
¼ - ½ röd chili
1 msk fisksås 

½ krm salt 
1 knivsudd svartpeppar

Rapsolja att steka i 

Skär fisken i bitar, skala ingefäran och skölj koriandern. Riv av det yttersta gröna skalet av limen och pressa juicen av halva limen. Blanda alla 
ingredienser i en matberedare med knivar i och kör allt till en jämn smet.

Hetta upp oljan i en stekpanna på medelhög värme. Forma biffar med lätt fuktade händer och lägg dem försiktigt i stekpannan. Bryn biffarna ca 
2-3 minuter på varje sida, hantera dem försiktigt i stekpannan. 

Skär upp resten av limen i bitar och servera till biffarna tillsammans med ris och en het dippsås.

Het dippsås 
1 msk soja 
1 tsk vatten

Några droppar limejuice
1 krm fisksås 

Några droppar sesamolja
Röd chili efter smak

Några bad koriander
Finhacka koriander och chili och blanda ihop med resten av ingredienserna till en dippsås. 



Vardagsmusslor med spagetti



Musslor rensar du genom att slänga bort trasiga musslor samt musslor som inte stänger sig när man knackar 
dem mot en hård yta. De stängda musslorna kan vid behov skrapas så att skalen blir rena, avlägsna även det lil-

la skägget som kan sitta på vissa musslor. Musslor som inte öppnat sig vid tillagning slängs bort. 

4 portioner
3-400 g okokt fullkornsspagetti

1 nät musslor (gärna ekologiska)
1 msk olivolja 

½ gul lök 
2 vitlöksklyftor

Zest och juicen från 1 ekologisk citron 
½ kruka persilja 
salt och peppar

Koka spagettin al dente saltat vatten. Rensa musslorna och skölj av dem i lite vatten och ställ dem åt sidan.  
Skala och finhacka gul- och vitlök. Hetta upp olivolja på medelvärme och låt lök och vitlök bli mjuka och 

genomskinliga. Riv det yttersta gula skalet, zesten av citronen och lägg åt sidan. Pressa ner all juice i löken och 
höj värmen till max. Tillsätt musslorna när citronjuicen kokar och sätt på locket. Låt musslorna koka i 2-3 minuter 

under lock tills de öppnar sig. Hacka under tiden persiljan. Tillsätt spagettin till musslorna och eventuellt lite 
av kokvattnet från pastan. Blanda runt pastan och toppa med citronzest och persilja lite salt och peppar och 

servera på en gång.  



Mustig laxsoppa med squash strössel



4 portioner
1 burk à 400 g konserverade körsbärstomater

4 dl vatten
1 tärning fiskbuljong

1 lagerblad
½ tsk fänkålsfrö
2 tsk tomatpuré

1 tsk olivolja 
½ citron

1 msk honung
salt

peppar
200 g laxfilé 

1 kruka persilja

Koka upp tomater med vatten, fiskbuljong, lagerblad, fänkålsfrö, tomatpuré och olivolja och låt det småkoka i 15 minuter utan lock. Smaka upp 
soppan med citron, honung, salt och peppar. Skär laxfilén i ca 3x3 cm stora bitar. Lägg i laxen i soppan och låt den sjuda med i ca 4-5 minuter. 

Toppa soppan med rikligt med persilja.

Squash strössel
Gör gärna squash strösslet undertiden som soppan kokar. 

1 squash
Olivolja 

Salt och peppar
Skölj squashen och skär den i små kuber ca ½ x ½ cm stora. Hätta upp olivolja i stekpannan på medelstark värme och tillsätt squash, salt och 

peppar. Stek squashen tills den börjar bli mjuk och lite brynt. Toppa den färdiga soppan med strösslet och servera tillsammans med ett gott 
bröd. 

 



Heta, rökiga räkor med citronaioli



Dessa räkor är perfekta som en förrätt om man är ett gäng men det passar också bra som en ersättare för den 
romantiska klassikern räkor och vittvin.

Förrätt för 4 personer eller romantiskt mys för 2 personer 
1 kg räkor med skal

1-2 vitlöksklyftor
½- 1 röd chili

3 msk neutral olja t.ex. raps
2 msk tomatpuré 

1 tsk rökt paprikapulver (finns i vanliga mataffärer)

Tina eventuellt frusna räkor i kylskåp ett dygn i förväg. Ta fram räkorna ca 30-60 minuter innan de ska tillagas 
så att de hinner bli rumstempererade. Skala vitlöken och skiva den tillsammans med chilin. Tillsätt olja, vitlök, 

chili, tomatpuré och rökt paprikapulver i en kall stekpanna. Blanda om allt och hetta upp stekpannan på högsta 
värme. Rör ordentligt hela tiden så att inget bränns vid. Tillsätt räkorna när stekpannan blivit rejält het. Rör om 

ordentligt så att alla räkor blandas med tomat och kryddor. Låt räkorna fräsa med i ca 1-2 minuter på hög värme 
så de blir genomvarma men inte överkokta. Servera genast med ett gott surdegsbröd och citronaiolin. 

Citronaioli
Tänk på att vitlök är en smak som växer om den får stå en stund. Vill du förbereda såsen kan du blanda ihop 

den först och sedan tillsätta vitlöken precis innan servering. 
1,5 dl majonnäs (gärna hemgjord)

¼ - ½ vitlöksklyfta
½ citron (juicen)
Salt och peppar

Skala och finriv vitlöken. Blanda majonnäs och citron, tillsätt vitlöken och smaka av med salt och peppar. 
 



Kungskrabba med norichips



Kungskrabba kostar en ganska bra slant men den är perfekt att servera som förrätt som här tillsammans med 
lite norichips.

Förrätt för 4 personer

1-2 ben av kungskrabba
2 ark nori (sjögräsark som används till sushi)

1 tsk olja, neutral rapsolja eller sesamolja
Salt

1 citron 

Hetta upp en stor stekpanna utan fett på högsta värme. Pensla noriarken med ett tunt lager olja och strö på salt. 
Lägg noriarken i stekpannan i några sekunder med den oljade sidan ner. Plocka upp noriarket innan det bränns, 

lägg det på ett galler att svalna bryt sedan bitar av arket och servera till kungskrabban. 
Tina kungskrabban ett dygn i förväg i kylskåp. Kungskrabbans skal är mjukt och du kan klippa upp det med en 
rejäl kökssax. Börja med att bryta av benen vid lederna genom att vrida leden lite fram och tillbaka. Har du lite 
tur kan du dra isär lederna och få med dig de lameller som sitter innanför skalet. Klipp längs sidorna av benen 
på två ställen så att du kan lyfta av en del av skalet. Har du inte fått bot två lameller från varje del av benet så 

kan du plocka bort dem nu. 
Servera kungskrabban i sitt skal riv över lite citronzest och servera citronklyftor vid sidan av. Droppa eventuellt 

några droppar sesamolja över krabban och servera med norichipsen. 
  



Middag med citron och fänkålslax, rostade potatisar, 
färsk broccoli och dragonsås



Ett perfekt festrecept om man blir många på festen. Maten går lätt att fixa och sköter sig själv i ugnen. 
15-20 portioner 

Ugn 200 °C (175 °C varmluft)
Rostade potatisar

2 ½-3 kg potatisar av en fast sort
1 dl olivolja 

½ dl salt
Citron och fänkålslax 
1 laxsida (1750-2000 g)

2-3 citroner
3 msk fänkålsfrö

2 msk salt
1 msk svartpeppar

Dragonsås 
5 ½ dl yoghurt (3 % fett)

2 dl majonnäs
2 msk torkad dragon
Salt och svartpeppar 

Ev. några droppar citron. 
500 – 750 g Färsk broccoli

Rostade potatisar 
Värm ugnen till 200 °C eller 175°C för varmluftsugn. Tvätta potatisen men behåll skalet på. Dela potatisen i bitar ca 3x4 cm stora. Lägg bakplåtspapper på ugnsplåtar och 
placera potatisen på plåtarna (det kan behövas flera plåtar). Fördela salt och olivolja på potatisarna. Sätt in plåtarna i ugnen, har du inte varmluftsugn kan du byta plats 

på plåtarna efter halva tiden så de tillagas jämt. Rosta potatisarna i ugnen i ca 45-60 minuter tills de är mjuka inuti och fått fin färg på ytan.
Citron och fänkålslax

Värm ugnen till 200 °C. Täck en ugnsplåt med bakplåtspapper och lägg laxen på plåten. Torka laxen torr och ringla över olivoljan. Mortla fänkålsfröna lätt och strö över 
laxen tillsammans med salt och peppar. Skiva citronerna tunt och lägg dem i ett lager över hela laxen. Baka laxen i ugnen i ca 30-35 minuter (kan gå samtidigt i ugnen 

som potatisen), tills den når en innertemperatur på ca 54-56 °C i laxens tjockare delar 
Dragonsås 

Blanda ut lite av yoghurten i majonnäsen. Blanda sedan i resten av yoghurten. Tillsätt dragon och smaka av med salt och peppar och eventuellt några droppar citron.  
Broccoli

Skölj och grovhacka den färska broccolin 
Servera allt tillsammans på en stor skärbräda eller liknande. 





SOMMAR

Midsommardessert
Ta lite olika glassar och 
sorbet och lägg upp på 
fina fat. Sedan är det 
bara att fylla på med 
tillbehör som glasstrutar, 
chokladsås, jordgubbar, 
sylt, vispgrädde, kolasås 
och några goda nötter, 
till exempel. Tänk på att 
gärna köpa lite bättre 
kvalitet på tillbehören så 
upplevs det inte som ett 
barnkalas.



Midsommarens snabbaste sillar

Tre ”akut-sillar” som du 
snabbt ordnar och som 
inte behöver stå och dra. 
Du använder en vanlig 
inlagd sill och hottar bara 
upp den med lite nya 
smaksättningar.



Vackrare sill Senapssill med sting Örtsill

1 liten burk inlagd sill
½ rödlök
½ morot
1 tsk rosépepparkorn
Ev. en skvätt ättika 

1 liten burk inlagd sill
¼ äpple
1 dl lätt crème fraiche
1 tsk fransk senap
1 krm salt
Ett par varv med 
svartpepparkvarnen

1 liten burk inlagd sill
½ dl blandade örter t. ex. Rosma-
rin, timjan, oregano och basilika
½ dl olivolja av bra kvalitet
½ tsk flingsalt
Ett par varv med 
svartpepparkvarnen

Skala och skiva lök och morot tunt
Plocka ut sillen och silaspadet i en 
skål. 
Lägg tillbaka sillen i spadet 
och blanda i lök, morot och 
rosépeppar. 
Smaka eventuellt upp med lite 
ättika för lite extra syra. 

Häll av och dela sillen på längden 
för en elegantare sillinläggning. 
Skär äpplet i tändsticksstora stavar
Blanda crème fraiche, senap, salt 
och peppar. 
Vänd ner äpple och sillbitarna

Häll av sillen och plocka ut 
sillbitarna.
Hacka örterna grovt. 
Blanda örter, sill och olivolja och 
smaka av med salt och peppat. 



Fläder mojito



   

¼ citron
1 kvist mynta
4 cl vit rom

2,5 cl flädersaft
Sodavatten
Krossad is

Skölj citron och mynta. Klyfta citronen och rulla myntan något mellan händerna. Lägg citron och mynta i botten 
av ett glas, muddla citronen och myntan dvs. pressa den med en trämortel. Fyll på med rom och flädersaft och 

rör om tillsätt krossad is och toppa upp med sodavatten och blanda om en sista gång.



Havtornsbubbel



3 cl havtornsjuice
1,5 cl sockerlag (50 % socker, 50 % vatten)
10 cl Asti eller annat sött mousserande vin

Blanda havtornsjuice och sockerlag i ett kylt champagneglas. Toppa upp med champagne
Dekorera med frysta eller färska havtorn på spett



Alkoholfri sommardrink



10 cl lemonad
10 cl maltbaserad fruktdryck med smak av äpple och grönt te (BEO)

Is 

Fyll ett glas med is och toppa med lemonad och fruktdryck rör om och dekorera med äpple och citron.



Sommarsallader



Tabbouleh med 
rostade orientbröd

1 stor bunt slätbladig persilja (ca 50 
stjälkar)
3 kvistar mynta
4-5 bernstenstomater eller 2 vanliga 
röda
½ gurka
1 orientbröd
Dressing 
Saften från ½ citron
2 msk god olivolja
1 krm salt
Några drag med pepparkvarnen

Värm ugnen till 250 °C. Rosta orient-
brödet helt torrt i ca 5-10 minuter. Håll 
koll så att det inte bränns. Låt brödet 
svalna på galler och bryt sedan brö-
det i bitar ca 3x3 cm. 
Skölj och grovhacka örterna, dela to-
materna på mitten och tärna upp gur-
kan. Lägg örterna i basen på ett stort 
fat strö över gurktärningarna och pla-
cera ut tomaterna och brödbitarna. 
Blanda ingredienserna till dressingen 
och slå på den ca 5 minuter innan ser-
vering.  

1 block haloumiost
1 msk olivolja
70 g frisk ruccolasallad
4-5  mogna aprikoser
½ dl pumpakärnor

Skär osten i ca 1,5–1,5 cm stora kuber. 
Hetta upp olivoljan på medelstark vär-
me i en stekpanna och stek haloumin 
gyllene på alla sidor. Lägg över den 
på hushållspapper så det överflödiga 
fettet sugs upp. 
Lägg ruccolasallad i botten på ett stort 
fat. Klyfta aprikosen i fyra och kärna ur 
den. Placera ut aprikoser och ost över 
salladen och strö över pumpakärnor.  

4 portioner 4 portioner

Sallad med aprikos 
och haloumi

Brödsallad 
med parmaskinka 

4 portioner

50g parmaskinka
2 stora tomater
½ gurka 
1 krm salt
Peppar 
1 msk vinäger
1 msk olivolja 
Några knippor basilika
¼ dagsgammal baguette
1 huvud romansallad

Skölj grönsakerna, dela tomaterna 
och gurkan i lite tjockare bitar. Blan-
da tomat, gurka, salt, peppar, vinä-
ger, olja och basilika i en bunke och 
blanda om. När tomat och gurka 
börjar vätska bryts baguetten ner i 
små bitar. Blanda runt så brödet får 
suga åt sig av vätskan. Lägg roman-
salladen på ett stort fat och toppa 
med brödblandningen. Lägg över 
skivor av parmaskinkan



Inkokt rabarber



För att den inkokta rabarbern ska hålla länge behöver man sterilisera burk och lock. Det kan man göra genom 
att diska dem i ett program som är 75 °C i diskmaskinen eller så kan man ställa väl rengjorda burkar i en ugn 

som är 125 °C och värma i 15 minuter. Lock och eventuella gummiringar till locken kan man koka i ca 10 
minuter. Vill man äta upp rabarberna inom några dagar räcker det att fylla burken med de varma rabarberna 
och sockerlagen. Tänk på att inte stoppa fingrarna i burken efter den är steriliserad eftersom det kan komma 

bakterier i burken då. Den inkokta rabarbern förvaras i kylskåp och håller så länge som färg och doft är fräscha 
och inget mögel bildats. 

1 glasburk med tätslutande lock som rymmer ca 2,5-3 dl. 
3-4 späda rabarberstjälkar

1,5 dl vatten
1,5 dl strösocker 

1 kanelstång
1 krm kardemumma

Dela rabarberna så att de är av samma längd som burken. Koka upp vatten och socker och lägg i rabarberna 
och låt dem sjuda på svag värme i ca 5 minuter tills de mjuknat något men fortfarande behåller sin form. Fiska 

upp rabarberna med en gaffel och ställ dem i glasburken. Koka upp vätskan som är kvar i kastrullen och slå den 
sedan över rabarberna så de täcks helt. Skruva åt locket ordentligt. Om man vill att rabarbern ska hålla länge 

vänder man på burken upp och ner och förvarar den så, så att ett vakuum bildas.



Efterrättsgelé på rabarber



En trevlig liten efterrätt att servera i små burkar eller glas alternativt att gjuta som former. 

4 portioner 
2 dl koncentrerad rabarbersaft 

4 dl vatten 
6 gelatinblad + blötläggningsvatten

Blötlägg gelatinbladen i en skål med vatten i 5 minuter tills de blir mjuka. 
Blanda koncentrerad saft och vatten och koka upp i en kastrull. 

Ta upp gelatinbladen och lägg den i den varma vätskan och rör om tills all gelatin löst upp sig. 
Häll vätskan i serveringsskålar, täck med plastfolie och låt stå i kylskåpet över natten.



Rosformad rabarberpaj



Ugn 225 °C

Pajdeg
100 g smör

1 dl strösocker 
2,5 dl vetemjöl

Fyllning
½ dl rabarbermarmelad

300 g rabarber
5 dl vatten 

1 dl strösocker
2 tsk potatismjöl + 2 tsk socker

Sätt ugnen på 225 °C. Blanda ingredienserna till pajdegen och tryck ut dem tunt i en pajform, ca 28 cm i 
diameter. Bre rabarbermarmeladen i botten av det ogräddade pajskalet.  Hyvla rabarbern på längden med 
t.ex. en osthyvel eller en potatisskalare, ta bort ytterändarna om skalet är för segt. Lägg rabarberstrimlorna i 

en skål. Koka upp vatten och socker i en kastrull och slå över rabarberna och låt det hela stå i ca 5 minuter så 
att rabarbern mjuknar. Sila av vattnet (kan användas som rabarberdryck). Klä pajen med rabarberstrimlorna 

ståendes på högkant, börja utifrån och arbeta dig inåt så att det bildas ett rosmönster i pajen. Blanda potatismjöl 
och socker och sikta över pajen. Grädda pajen i mitten av ugnen tills kanterna är gyllene och rabarbern mjuk ca 

20 minuter. 



Rödvinbärsmarmelad med svartpeppar



Här ger svartpepparn en blommig lite fylligare ton till marmeladen. 

500g röda vinbär 
500 g syltsocker 

10 svartpepparkorn
 

Häll upp vinbären i en kastrull och mosa dem något med en slev. Tillsätt syltsocker och svartpepparkorn och låt 
det koka upp på medelstark värme. Skumma av det skum som bildas och låt marmeladen koka i 2-4 minuter. 

Häll upp den varma marmeladen på steriliserade burkar och låt marmeladen svalna och sätta sig i ca ett dygn. 
Servera till ostbrickan eller nybakade scones med färskost.



Äppelkompott med salvia



Den här äppelkompotten med salvia passar utmärkt till fläskkött 

4-5 (500g) äpplen 
1 dl vatten

2 msk strösocker
5-6 salviablad

Skala och kärna ur äpplena, Skär äpplena i grova bitar. Lägg äpplen, vatten socker och salvia i en kastrull och 
låt det koka utan lock i ca 5-10 minuter. Häll upp den varma kompotten i steriliserade glasburkar, sätt på locket 

och låt kompotten svalna. Förvara i kylskåp.
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