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Frukostsmörgås	  på	  mörkt	  rågbröd,	  keso,	  krispig	  sallad,	  polkabeta	  och	  skott	  
	  
Till	  4	  pers:	  
	  
100	  g	   polkabeta	  
5	  dl	   vatten	  
2	  msk	   ättiksprit,	  12%	  
2	  tsk	   strösocker	  
1	  tsk	   salt	  
40	  g	   färsk	  basilika	  
100	  g	   lätt	  keso	  
60	  g	   jungfrusallad	  (spenat,	  rucola	  och	  roman)	  
3	   tomater	  
2	  tsk	   äppelcidervinäger	  
1	  msk	   rapsolja	  
4	  	   grova	  rågbröd	  
40	  g	   ärtskott	  
	  
Gör	  så	  här:	  
	  
1) Skölj	  betorna.	  Koka	  upp	  vatten,	  ättikspriten,	  socker	  och	  salt.	  Lägg	  ner	  
betorna	  och	  låt	  sjuda	  ca	  45	  minuter	  eller	  tills	  betorna	  precis	  börjar	  bli	  
genomkokta.	  Använd	  potatissticka.	  Gnid	  av	  skalen	  under	  rinnande	  
kallt	  vatten.	  Skär	  betorna	  i	  klyftor.	  

2) Strimla	  basilikan	  fint	  och	  blanda	  med	  keson.	  Skölj	  
salladsbladen/örterna	  och	  låt	  vattnet	  rinna	  av.	  Skölj	  och	  skiva	  
tomaterna	  tunt,	  blanda	  med	  vinägern.	  

3) Värm	  en	  stekpanna.	  Ringla	  oljan	  jämnt	  över	  brödhalvorna.	  Stek	  dem	  
försiktigt	  ca	  2	  minuter.	  Lägg	  på	  tomatskivorna,	  salladen,	  keson,	  
ärtskotten	  och	  betorna.	  	  Dra	  två-‐tre	  varv	  med	  svartpepparkvarnen.	  	  
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Rödbetsdipp	  (vid	  frukt	  och	  grönsaksbordet)	  
	  
Till	  ca	  8	  pers.	  
	  
2	  	   rödbeta	  
5	  dl	   vatten	  
2	  msk	   ättiksprit,	  12%	  
2	  tsk	   strösocker	  
1	  tsk	  	   salt	  
½	  	   citron	  
1	  	   äpple	  
	   salt	  
	  
Gör	  så	  här:	  
	  
1) Skölj	  rödbetan.	  Koka	  upp	  vatten,	  ättika,	  socker	  och	  salt.	  Lägg	  ner	  
rödbetan	  och	  koka	  tills	  den	  är	  mjuk,	  30	  –	  45	  min.	  Gnid	  av	  skalet	  under	  
rinnande	  kallt	  vatten.	  

2) Pressa	  saften	  ur	  citronen.	  Kärna	  ur	  äpplet.	  Mixa	  rödbeta	  och	  äpple	  
slätt,	  tillsätt	  eventuellt	  1-‐2	  msk	  vatten	  beroende	  på	  konsistens.	  	  
Smaka	  av	  med	  citronsaft	  och	  salt.	  
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Tomat-‐	  och	  böndipp	  (vid	  frukt	  och	  grönsaksbordet)	  
	  
Till	  ca	  8	  pers:	  
	  
30	  g	   pinjenötter	  
2	  dl	   kokta	  vita	  bönor	  
1	  	   tomat	  
30	  g	   basilika	  	  
2	  	   salladslökar,	  blasten	  
1-‐2	  tsk	   äppelcider	  vinäger	  
	  
Gör	  så	  här:	  
	  
1) Rosta	  pinjenötterna	  lätt	  i	  torr	  stekpanna	  tills	  de	  börjar	  bli	  gyllene	  
bruna.	  

2) Mixa	  bönorna	  med	  tomaten,	  basilika	  och	  pinjenötterna	  till	  en	  slät	  
kräm.	  

3) Skölj	  och	  finstrimla	  blasten	  på	  salladslöken.	  Blanda	  med	  bön-‐	  och	  
tomatpurén.	  

4) Smaksätt	  med	  vinäger	  och	  salt	  
	  
Notering:	  
	  
Om	  tomaten	  har	  tjockt	  skal	  kan	  det	  vara	  gott	  att	  först	  skålla	  den	  för	  att	  få	  en	  
jämnare	  puré.	  Skär	  ett	  kryss	  med	  en	  vass	  kniv	  på	  toppen	  av	  tomaten.	  Lägg	  
den	  i	  kokande	  vatten	  ca	  20	  sekunder.	  Lyft	  upp	  den,	  doppa	  i	  kallt	  vatten	  och	  
dra	  bort	  skalet.	  	  
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Rostad	  rotselleri	  med	  Karljohansvamp,	  krispig	  sallad,	  hyvlad	  selleri	  och	  
syrade	  betor,	  rostade	  valnötter	  
	  
Till	  4	  pers:	  
	  
1	   rotselleri	  
100	  g	   karljohansvamp	  
2	  dl	   buljong	  
1	  msk	   rapsolja	  	  
2	  tsk	   sherry	  vinäger	  
	   salt	  &	  peppar	  
Syrade	  betor:	  
4	  	   rödbetor,	  normalstora	  
10	  dl	   vatten	  
½	  dl	   ättiksprit,	  12%	  
2	  tsk	   strösocker	  
1	  tsk	  	   salt	  
Syrad	  rotselleri:	  
100	  g	   selleri	  
5	  dl	   vatten	  
2	  msk	   ättiksprit	  12%	  
1	  tsk	   strösocker	  
1	  tsk	   salt	  
	  
100	  g	   valnötter	  
	  
200	  g	   frisésallad	  	  
200	  g	   marchesallad	  	  
50	  g	   körvel	  
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Gör	  så	  här:	  
	  
1) Sätt	  på	  ugnen	  175°.	  Skölj	  rotsellerin	  noga.	  Skär	  bort	  ¼	  av	  sellerin	  från	  
rotsidan	  och	  spara	  till	  den	  syrade	  rotsellerin.	  Lägg	  rotsellerin	  i	  en	  
ugnssäker	  form	  med	  snittsidan	  ner.	  Ställ	  formen	  i	  ugnen	  ca	  90	  
minuter	  eller	  tills	  rotsellerin	  precis	  har	  blivit	  mjuk	  helt	  igenom.	  
Använd	  potatissticka.	  

2) Ansa	  och	  hacka	  svampen.	  Stek	  den	  på	  medelvärme	  i	  en	  stekpanna	  
utan	  fett	  tills	  vätskan	  kokat	  in.	  När	  svampen	  börjar	  bli	  lätt	  brynt	  är	  
den	  klar.	  

3) Värm	  buljongen.	  Skala	  selleri	  och	  skär	  den	  i	  mindre	  bitar.	  Mixa	  
sellerin,	  svampen	  och	  hälften	  av	  buljongen.	  Tillsätt	  därefter	  lite	  
buljong	  i	  taget	  tills	  purén	  precis	  binder	  ihop.	  Mixa	  ytterligare	  ca	  10	  
minuter.	  Smaka	  av	  med	  oljan,	  vinäger	  salt	  och	  peppar.	  

4) Skölj	  betorna.	  Koka	  upp	  vatten,	  socker	  och	  salt.	  Lägg	  ner	  betorna	  och	  
låt	  sjuda	  ca	  45	  minuter	  eller	  tills	  betorna	  precis	  börjar	  bli	  
genomkokta.	  Använd	  potatissticka.	  Gnid	  av	  skalen	  under	  rinnande	  
kallt	  vatten.	  Skär	  betorna	  i	  klyftor.	  

5) Skala	  den	  sparade	  biten	  rotselleri.	  Skär	  den	  i	  tunna	  strimlor	  eller	  
hyvla	  den	  med	  en	  mandolin,	  osthyvel	  fungerar	  också	  bra.	  Koka	  upp	  
vatten,	  ättika,	  socker	  och	  salt.	  Lägg	  ner	  rotselleriremsorna	  och	  koka	  
ca	  3	  minuter.	  Ta	  upp	  och	  låt	  svalna.	  

6) Rosta	  valnötterna	  i	  ugnen	  på	  175°	  4-‐5	  minuter,	  håll	  dem	  under	  
uppsikt	  så	  att	  de	  inte	  bränns.	  Skölj	  salladsbladen	  och	  lått	  dem	  rinna	  
av	  på	  handduk.	  

7) Arrangera	  alla	  ingredienserna	  vackert	  på	  tallrikar	  
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Tomat-‐	  och	  linssallad	  med	  avokado,	  spenat,	  rucola,	  syrad	  blomkål	  och	  tagetes	  
	  
Till	  4	  pers:	  
	  
1	  dl	   belugalinser	  
1	   gul	  lök	  
3	  dl	   vatten	  
	  
Syrad	  blomkål:	  
200	  g	   blomkål	  
5	  dl	   vatten	  
2	  msk	   ättiksprit,	  12%	  
1	  tsk	   salt	  
1	  tsk	   strösocker	  
	  
1	  	   citron	  
4	  	   avokado	  
2	  	   salladslök,	  vit	  +	  grön	  blast	  

salt	  och	  peppar	  
300	  g	   blandade	  tomater	  
2	  tsk	   sherry	  vinäger	  
1	  msk	   Mild	  Rapsolja	  

salt	  
100	  g	   spenat	  
100	  g	   rucola	  
50	  g	   tagetes	  
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Gör	  så	  här:	  	  
	  
1) Skölj	  linserna.	  Skala	  och	  halvera	  löken.	  Stek	  löken	  utan	  fett	  på	  
medelhög	  värme	  tills	  den	  börjar	  bli	  brynt	  på	  båda	  sidorna.	  Tillsätt	  
vattnet	  och	  låt	  koka	  upp.	  Lägg	  ner	  linserna	  och	  låt	  sjuda	  i	  ca	  15	  min,	  
inte	  koka	  tills	  linserna	  har	  en	  liten	  kärna	  kvar	  med	  motstånd.	  Är	  
linserna	  helt	  mjuka	  blir	  de	  överkokta.	  

2) Skölj	  blomkålen	  och	  skär	  den	  i	  små	  buketter,	  använd	  även	  
stjälkdelarna.	  Koka	  upp	  vatten,	  ättika,	  salt	  och	  socker.	  Lägg	  ner	  
blomkålen	  och	  låt	  sjuda	  10-‐12	  minuter.	  Ta	  upp	  blomkålen	  och	  låt	  den	  
rinna	  av.	  

3) Skölj	  citronen.	  Använd	  zestjärn	  eller	  riv	  av	  det	  gula	  från	  citronen.	  
Pressa	  ut	  saften.	  

4) Dela	  avokadon,	  ta	  ut	  kärnan	  och	  fruktköttet.	  Skölj	  och	  skär	  
salladslöken	  i	  mindre	  bitar.	  Mixa	  avokadon	  och	  salladslöken.	  	  
Smaksätt	  med	  citronskalen	  och	  saften,	  salt	  och	  peppar.	  

5) Skölj	  tomaterna,	  klyfta	  eller	  skär	  dem	  i	  mindre	  bitar.	  Blanda	  dem	  med	  
sherry	  vinäger	  och	  oljan.	  Smaka	  av	  med	  salt	  

6) Skölj	  spenaten	  och	  rucolan	  och	  låt	  rinna	  av	  på	  handduk.	  
7) Bred	  ut	  avokadokrämen	  på	  tallrikarna,	  lägg	  på	  linserna,	  tomaterna,	  
spenaten,	  rucolan	  samt	  blomkålen.	  Garnera	  med	  tagetes.	  
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Purjolöksinlindad	  lättgravad	  lax	  med	  ragu	  på	  öländska	  citronbönor,	  
salladslök,	  hyvlad	  fänkål	  och	  dillolja	  
	  
Till	  4	  pers:	  
	  
400	  g	   laxfilé	  utan	  skinn?	  
1	  msk	   strösocker	  
2	  tsk	   salt	  
1	  	   purjolök	  (liten)	  
5	  dl	   vatten	  	  
2	  tsk	   salt	  
	  
Bönragu:	  
1,5	  dl	   citronbönor	  från	  Öland	  
6	  dl	   vatten	  till	  kokning	  
1	  	   gul	  lök	  
1	   fänkål,	  liten	  
1	   salladslök	  
	  
Dillolja:	  
5-‐6	   dillkvistar	  
50	  g	   spenat	  
0,5	  dl	   rapsolja,	  kallpressad	  
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Gör	  så	  här:	  
	  

DAG	  1	  
1) Blanda	  socker	  och	  salt	  och	  strö	  det	  över	  laxens	  alla	  sidor.	  Låt	  stå	  ca	  60	  
minuter	  i	  rumstemperatur.	  

2) Sätt	  ugnen	  på	  50°.	  Lägg	  laxen	  i	  plast-‐	  eller	  aluminiumfolie	  och	  rulla	  
ihop	  till	  en	  fast	  rulle.	  Tvinna	  ändarna	  så	  att	  ett	  tryck	  bildas	  mot	  laxen.	  
Lägg	  rullen	  i	  en	  ugnssäker	  form	  och	  tillaga	  laxen	  mitt	  i	  ugnen	  15-‐20	  
minuter	  eller	  till	  40°	  innertemperatur.	  Frys	  laxen.	  

3) Skölj	  bönorna	  och	  lägg	  dem	  i	  blöt	  över	  natten	  i	  dubbel	  mängd	  vatten.	  
	  
DAG	  2	  

4) Dela	  purjolöken	  på	  längden,	  skölj	  bladen	  noga.	  Koka	  upp	  vatten	  och	  
salt	  i	  en	  kastrull.	  Lägg	  ner	  purjolöken	  och	  låt	  sjuda	  1	  minut	  eller	  tills	  
bladen	  precis	  börjar	  tappa	  spänningen.	  Lägg	  purjolöken	  i	  kallt	  vatten.	  

5) Lägg	  ut	  en	  remsa	  plastfolie	  (ca	  40	  cm)	  på	  arbetsbänken.	  Skär	  
purjolöken	  i	  längder	  à	  15-‐20	  cm.	  Lägg	  dem	  omlott	  i	  45°	  vinkel.	  Ta	  ut	  
laxen	  direkt	  från	  frysen	  och	  ta	  bort	  folien.	  Lägg	  den	  på	  purjolöken	  och	  
rulla	  försiktigt	  in	  laxen	  till	  en	  fast	  rulle.	  Skär	  bort	  purjolök	  som	  ligger	  
utanför	  laxrullen.	  Överbliven	  purjolök	  användes	  till	  dilloljan.	  Lägg	  
rullen	  i	  kylen	  tills	  det	  är	  dags	  att	  äta.	  

8) Häll	  av	  vattnet	  från	  bönorna	  och	  skölj	  bönorna.	  Skala	  och	  halvera	  den	  
gula	  löken.	  Stek	  löken	  utan	  fett	  på	  medelhög	  värme	  tills	  den	  börjar	  bli	  
brynt	  på	  båda	  sidorna.	  Tillsätt	  vattnet	  och	  låt	  koka	  upp.	  Lägg	  ner	  
bönorna	  och	  låt	  sjuda	  30-‐45	  min.	  Bönorna	  är	  klara	  när	  de	  har	  en	  liten	  
kärna	  kvar	  och	  ett	  lätt	  motstånd.	  Är	  bönorna	  helt	  mjuka	  så	  är	  de	  
överkokta.	  Kyl	  bönorna.	  

9) Skölj,	  ta	  bort	  rotstocken	  och	  hyvla	  fänkålen	  tunt.	  Finstrimla	  
salladslöken	  och	  blanda	  med	  bönorna.	  

10) Plocka	  av	  8	  dillvippor	  från	  dillkvistarna	  till	  garnering.	  Ta	  bort	  
stjälkarna	  på	  spenatbladen.	  Skölj	  och	  låt	  rinna	  av	  på	  handduk.	  Mixa	  
dill,	  spenat	  och	  kantbitarna	  från	  purjolöken	  (ca	  40	  g)	  slätt	  med	  
rapsoljan.	  

11) Skär	  laxrullen	  i	  skivor,	  rakt	  igenom	  plasten.	  Ta	  sedan	  av	  plasten	  
och	  lägg	  upp	  på	  tallrikar	  med	  bönragun.	  Droppa	  över	  dillolja	  och	  
garnera	  med	  dillvippor.	  
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Kyckling	  terrin	  ”saltimbocca”	  på	  kycklinglår	  med	  salvia,	  broccoli	  och	  
pumpapuré	  
	  
Till	  4	  pers.	  
	  
400	  g	   urbenade	  kycklinglår	  
5	  dl	   vatten	  
27	  g	   salt	  
1	  msk	   fänkålsfrön	  
1	  kruka	   salvia	  
50	  g	   lufttorkad	  skinka	  
	  
Pumpapuré:	  
300	  g	   pumpa	  
2	  	   schalottenlök	  	  
2	  msk	   rapsolja	  
2	  dl	   buljong	  
2	  tsk	   sherry	  vinäger	  
	   salt	  och	  peppar	  
	  
300	  g	   broccoli	  
5	  dl	   vatten	  
2	  tsk	   salt	  
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Gör	  så	  här:	  
	  

DAG	  1	  
1) Blanda	  vatten	  och	  salt	  i	  en	  bunke,	  rör	  om	  till	  dess	  att	  saltet	  lösts	  upp	  i	  
vattnet.	  

2) Rosta	  fänkålsfröna	  i	  torr	  stekpanna	  och	  lägg	  ner	  i	  dem	  saltvattnet.	  
3) Skär	  kycklingen	  i	  små	  bitar	  eller	  strimlor	  och	  lägg	  ner	  dem	  i	  
saltvattnet.	  Låt	  stå	  i	  kylen	  1	  dygn.	  
	  
DAG	  2	  

4) Sätt	  ugnen	  på	  75°.	  Luft	  upp	  kycklingen	  och	  lägg	  i	  en	  tom	  bunke.	  
Finhacka	  salvian	  och	  blanda	  med	  kycklingen.	  Lägg	  en	  lång	  remsa	  folie	  
i	  en	  liten	  terrin	  så	  att	  15	  cm	  folie	  sticker	  ut	  på	  varje	  långsida.	  Lägg	  
därefter	  ner	  ett	  smörpapper	  i	  botten.	  Klä	  insidorna	  av	  formen	  med	  
lufttorkade	  skinkan.	  Lägg	  ner	  kycklingen	  och	  platta	  till,	  pressa	  så	  hårt	  
som	  möjligt.	  För	  ihop	  kanterna	  på	  folien	  och	  tvinna	  så	  att	  ett	  tryck	  
bildas	  mot	  kycklingen.	  Försök	  att	  få	  med	  så	  lite	  luft	  som	  möjligt	  i	  
kycklingpaketet.	  Sätt	  in	  formen	  i	  ugnen	  ca	  3	  timmar,	  till	  max	  85°	  
innertemperatur.	  

5) Sätt	  ugnen	  på	  175°.	  Skär	  bort	  skalet	  på	  pumpan	  och	  tärna	  fruktköttet	  
i	  2x2	  cm	  bitar.	  	  Skala	  och	  halvera	  schalottenlöken.	  Lägg	  allt	  på	  en	  plåt	  
med	  bakplåtspapper	  och	  ringla	  över	  oljan.	  Stek	  mitt	  i	  ugnen	  ca	  20	  
minuter.	  

6) Värm	  buljongen.	  Mixa	  pumpan,	  löken	  och	  oljan	  med	  hälften	  av	  
buljongen.	  Späd	  med	  buljong	  tills	  att	  det	  precis	  går	  att	  mixa	  ihop	  till	  
en	  puré.	  Mixa	  i	  ytterligare	  10	  minuter	  tills	  en	  slät	  kräm.	  Smaka	  av	  
med	  sherryvinäger,	  salt	  och	  peppar.	  

7) Skär	  broccolin	  i	  små	  buketter,	  spara	  gärna	  del	  av	  stammen.	  Koka	  upp	  
vatten	  med	  saltet.	  Lägg	  ner	  broccolin	  och	  låt	  sjuda	  i	  4-‐5	  minuter.	  

8) Servera	  terrinen	  med	  broccoli	  och	  pumpapuré.	  
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Pressad	  rotfruktskaka	  på	  beta,	  äpple	  och	  potatis.	  Med	  ”snabb”	  
dovhjortsgryta	  och	  bakade	  äppelklyftor	  
	  
Till	  4	  pers.	  
	  
450	  g	   potatis	  
150	  g	   rotselleri	  
120	  g	   morot	  
100	  g	   polkabeta	  
3	  	   schalottenlökar	  
	   rapsolja	  
1+1	  	   äpplen	  	  
	   salt	  och	  vitpeppar	  
	   muskotnöt	  
	  
500	  g	   dovhjorts	  stek	  
20	  g	   salt	  
50	  g	   purjolök	  
100	  g	   rotselleri	  
50	  g	   morot	  
2	  dl	   buljong	  
1	  dl	   Marsalavin	  
1	  msk	   nypon,	  torkade	  

peppar	  
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Gör	  så	  här:	  
	  
1) Skala	  samtliga	  rotfrukter	  och	  lök.	  Hyvla	  samtliga	  rotfrukter	  på	  
mandolin	  eller	  skiva	  tunt,	  1-‐2	  mm	  tjocka.	  

2) Bryn	  varje	  rotfruktssort,	  var	  för	  sig,	  i	  rapsolja.	  Viktigt	  är	  att	  
rotfrukterna	  inte	  får	  stekas	  klara	  utan	  totalt	  ca	  60	  sekunder	  på	  båda	  
sidor.	  Smaksätt	  med	  salt	  och	  peppar.	  Potatisen	  förtjänar	  dessutom	  4-‐
5	  riv	  på	  muskotnöten.	  

3) Klä	  en	  terrinform	  med	  bakplåtspapper,	  smörj	  lätt	  med	  lite	  olja.	  Börja	  
med	  att	  lägga	  potatis,	  skiva	  för	  skiva,	  i	  botten.	  Tänk	  på	  att	  första	  
lagret	  är	  det	  som	  kommer	  synas	  uppåt.	  Varva	  därefter	  rotselleri,	  
morot,	  lök,	  polkabeta,	  äpple,	  potatis,	  äpple,	  polkabeta,	  lök,	  morot,	  
rotselleri	  och	  potatis.	  Vik	  över	  bakplåtspappret	  och	  pressa	  så	  hårt	  du	  
kan,	  ställ	  in	  i	  ugnen	  på	  175°	  i	  ca	  30	  minuter.	  
	  

4) Skär	  köttet	  i	  små	  tärningar	  om	  1cmx1cm.	  	  Salta	  och	  låt	  köttet	  stå	  ca	  2	  
timmar	  i	  rumstemperatur.	  

5) Skölj	  och	  skala	  rotfrukterna,	  skär	  dem	  i	  små	  tärningar	  om	  1cm.	  Skölj	  
och	  strimla	  purjolöken.	  Bryn	  rotsellerin	  och	  moroten	  i	  gryta	  utan	  fett.	  
Tillsätt	  buljongen	  och	  marsalavinet	  och	  låt	  koka	  upp.	  Låt	  sjuda	  ca	  15	  
minuter,	  tillsätt	  nyponen	  och	  sila.	  Spara	  buljongen.	  	  

6) Bryn	  dovhjorten	  i	  stekpanna	  med	  lite	  rapsolja.	  Tillsätt	  den	  sparade	  
buljongen	  och	  låt	  sjuda	  ihop	  ca10	  minuter.	  Lägg	  i	  purjolöken	  och	  
smaka	  eventuellt	  av	  med	  peppar.	  

7) Servera	  dovhjorten	  med	  rotfruktskakan	  och	  bakade	  äppelklyftorna.	  
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Kronans	  kaka	  med	  honungsglaserade	  havtorn	  
	  
Till	  ca	  12	  pers:	  
	  
3	  	   ägg	  
160	  g	  	   strösocker	  
200	  g	  	   kokt	  potatis,	  	  

(kall	  och	  skalad)	  
125	  g	  	   sötmandel,	  skållad	  
75	  g	  	   rapsolja,	  mild	  
4	  	   bittermandlar	  
1	  msk	  	   rapsolja	  till	  plåten	  
2+1	  dl	  	   frysta	  havtorn	  
1	  msk	  	   potatismjöl	  
1	  msk	  	   flytande	  honung	  
	  
Gör	  så	  här:	  
	  
1. Sätt	  på	  ugnen	  165°.	  Vispa	  socker	  och	  ägg	  poröst,	  minst	  10	  minuter.	  
Riv	  potatisen	  och	  mal	  den	  skållade	  mandeln.	  Blanda	  äggvispet	  med	  
potatis,	  mandel	  och	  oljan.	  	  

2. Riv	  bittermandeln	  fint	  till	  mjöl.	  Smörj	  botten	  och	  kanter	  av	  en	  24	  cm	  
bakform	  med	  löstagbar	  kant	  med	  olja.	  Strö	  bittermandelmjölet	  på	  
kanterna.	  Häll	  kaksmeten	  i	  formen.	  	  

3. Blanda	  2	  dl	  frysta	  havtorn	  med	  potatismjöl	  och	  tryck	  ner	  dem	  i	  
smeten.	  Grädda	  kakan	  i	  nedre	  delen	  av	  ugnen	  40–50	  minuter.	  

4. Blanda	  1	  dl	  havtorn	  med	  honungen	  och	  strö	  över	  kakan.	  
5. Servera	  gärna	  kakan	  ljummen	  

	  
	   	  



R	  E	  C	  E	  P	  T	  	  
KC	  Wallberg,	  Traktör	  
kc@kcwallberg.com	  
0706-‐357089	  

Recepten	  får	  användas	  i	  tryck	  signerad	  KC	  Wallberg.	  	  
I	  samband	  med	  bild	  måste	  fotografens	  namn	  vara	  skriven	  (Per-‐Erik	  Berglund)	  

16	  

	  
	  

Boken	  	  

Mitt	  matrike	  	  
	  
	  	  
Det	  geografiska	  område	  vi	  i	  dag	  känner	  som	  
Sverige	  är	  en	  gränslöst	  omväxlande	  böljande	  
del	  av	  norra	  Europas	  natur.	  Från	  Skånes	  
böljande	  sädesfält	  och	  rika	  djurliv,	  det	  
mellansvenska	  skogsområdet	  med	  vilt	  och	  
insjöar,	  den	  långa	  kustens	  rika	  fiske	  till	  ren,	  
ädelfisk	  och	  rikt	  smakande	  bär	  i	  norr.	  
	  
Detta	  vårt	  matrike	  ger	  rika	  skördar	  och	  är	  fyllt	  
av	  en	  mångfald	  råvaror.	  Dessa	  bör	  tas	  till	  vara	  
varsamt	  och	  beredas	  med	  både	  gamla	  och	  nya	  
tillagningsmetoder.	  KC	  Wallberg	  förvaltar	  de	  
äldre	  traditionerna	  inom	  matlagning,	  samtidigt	  
som	  han	  förnyar	  smakerna	  och	  rätterna.	  
	  
”Kärnan	  i	  måltidsupplevelsen	  är	  kunskapen	  
om	  det	  enkla.	  Att	  kunna	  behandla	  råvaror	  med	  
respekt,	  att	  inte	  krångla	  till	  matlagningen.	  För	  
att	  kunna	  göra	  det	  krävs	  kunskap.	  Till	  detta	  
krävs	  mod.	  
	  
Bort	  från	  halvfabrikat	  och	  lockelsen	  att	  köpa	  
sig	  tid.	  Målet	  är	  att	  istället	  hitta	  ett	  flöde	  där	  
råvaror	  och	  säsong	  blir	  till	  rätter	  som	  
maximerar	  måltiden.	  
	  
Jag	  letar	  efter	  grundsmakerna	  i	  all	  mat	  och	  
dryck.	  Sötma,	  salt,	  syra,	  beska	  och	  umami	  
måste	  existera	  i	  balans.”	  
	  	  
KC	  Wallbergs	  matideologi	  presenteras	  i	  
kokboken	  ”Mitt	  matrike”	  som	  utkommer	  i	  
sommar.	  Traditionella	  recept	  blandas	  med	  nya	  
tolkningar	  av	  svenska	  favoriter.	  Här	  är	  det	  
råvaror	  i	  säsong	  och	  den	  gemensamma	  
upplevelsen	  runt	  bordet	  som	  gäller.	  
	  
KC	  Wallberg	  är	  välmeriterad	  stjärnkock	  och	  
känd	  ambassadör	  för	  den	  svenska	  maten	  
utomlands.	  Han	  driver	  sedan	  2008	  restaurang	  
Gubbhyllan	  på	  Skansen	  i	  Stockholm,	  där	  
säsongens	  råvaror	  tas	  om	  hand	  på	  bästa	  sätt.	  
	  
”	  Det	  är	  ganska	  enkelt	  att	  ordna	  en	  bra	  måltid:	  
utgå	  från	  bra	  råvaror	  och	  lägg	  vikten	  vid	  
upplevelsen	  kring	  matbordet.	  Kärnan	  i	  
måltiden	  är	  det	  enkla!”	  


