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Mästerkockens seniormat 
femårsjubilerar och ger ut 
receptsamling
Att engagera några av landets stjärnkockar som idégivare och inspiratörer bör ge 
alla dem som har till uppgift att laga äldremat i landets kommuners regi spännande 
tips och idéer om hur maten kan förnyas och smak- och utseendemässigt bli något 
som gästerna längtar efter, och varje dag ser fram emot. 

Sedan 2009 har varje år i samband med festivalen Smaka på Stockholm åtta  
välrenommerade kockar utmanats i konsten att kreera nya maträtter som ska tilltala 
landets 65-plusare. Aktiviteten sker i form av en tävling som fått namnet Mäster-
kockens seniormat. Den arrangeras av Smaka på Stockholm och Micasa Fastigheter 
i samarbete med föreningen Werners Vänner.

2013 firar tävlingen femårsjubileum och det är av det skälet denna unika recept-
samling produceras.

Boken ska ses som en inspirationskälla för alla som i hemtjänstens regi dagligen  
lagar mat till äldre, och även ge inspiration till dem som lagar den maten som  
serveras på landets alla senior- och äldreboenden 

Maten som de tävlande kockarna presenterar ska inte bara vara god, utan också 
vara så komponerad att den utan att försämras ska tåla nedkylning, transport och 
uppvärmning. Dessa krav är ställda för att tävlingsrätterna i storkök ska kunna till-
lagas i stora volymer. 

De som i den offentliga sektorns regi lagar äldremat har många direktiv att följa, 
inte minst vad gäller näringsinnehåll. För att stjärnkockarnas bidrag i detta avseen-
de ska hålla måttet har deras recept granskats av närings- och kostexperter. Bidra-
gen har fått klarttecken både från kostnads- och näringssynpunkt. Den namnkun-
niga juryns uppgift är alltid att betygsätta bidragens smak, utseende, komposition 
och konsistens. 
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En måltids värde
 
En kvinna med demenssjukdom jag hörde berättas om, blev alltid matad på sitt 
äldreboende. Man ansåg att hon inte kunde äta själv. En dag dukade man till  
Nobelfest med vackert porslin,  kristallglas, brutna servetter och vita linnedukar. 
Musik förhöjde stämningen och det serverades en god trerättersmiddag. Plötsligt 
lyfte kvinnan upp kniv och gaffel och åt alldeles själv  precis som hon gjort förut. 
Funktioner kom tillbaka när miljön var gynnande.

Det här är ett enkelt exempel på den betydelse som maten och måltiden har. Mat 
kan göras till en måltid där man inte bara blir mätt utan också har en trevlig social 
gemenskap. En måltid kan ha ett fantastiskt stort värde. 

Mitt mål med svensk äldreomsorg är att man, när man blir gammal ska kunna fort-
sätta att vara den person man alltid varit. Enligt den värdegrund för äldreomsorgen 
som numera finns i Socialtjänstlagen, ska äldreomsorgen vara inriktad på att den 
äldre personen ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Maten och 
måltiden kan spela en väldigt stor roll för detta. 

 ***

Jag älskar mat. Det beror inte främst på mitt fysiska behov av näring utan på allt 
det som en god måltid representerar. Jag har också märkt att mat blir allt viktigare 
med åren. För många äldre personer är sannolikt måltiden ännu viktigare än för 
den som är mitt i livet. Den kan bli den viktigaste stunden på dagen.  Liksom i ex-
emplet med kvinnan ovan så handlar det om dukningen, om måltidsmiljön,  om 
sällskapet – och förstås om matens kvalitet. Den bok som nu lanseras bygger på 
recept som ingått i Mästerkockens Seniormat och som jag haft förmånen att få 
smaka som medlem i juryn för tävlingen under Smaka på Stockholm. 

Det har varit såväl en njutning för smaklökarna som en trevlig social samvaro. Så 
borde det vara också för alla äldre som får mat levererad eller serverad inom äld-
reomsorgen. Det finns en stor utvecklingspotential när det gäller kvaliteten på den 
mat som serveras till äldre personer. Därför är initiativ som detta viktiga. 

Så låt oss komma bortom näringsläran. Det behövs helhetssyn, ett styrsystem, en 
organisation, ett ledarskap samt utbildning och ökad medvetenhet. Och högre 
kvalitet på maten. Att utveckla den här delen av äldreomsorgen kan bli ett redskap 
för ökad livskvalitet för äldre personer och bidra till att vi kan leva upp till värde-
grunden för äldreomsorgen. God mat är välbefinnande och välbefinnande är bland 
annat god mat. 

Maria Larsson (KD)  
Barn- och äldreminister
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God mat hela livet
Mat är förknippat med tradition, minnen och kultur. Förutom det är det en källa till 
näring och en viktig ingrediens för välbefinnandet. Utöver aktiviteter har den en 
stor betydelse för hälsan och för att känna energi i vardagen. Därför är det viktigt 
att man i hela livet har möjlighet att få mat som erbjuder detta. 

I maj 2013 invigde vi det första äldreboendet i Stockholm med spansk och 
sydamerikansk inriktning. Utöver spanskspråkig personal var det även självklart att 
det skulle vara en spansk kock som tillagade maten på boendet. 
För de äldre som kommer att bo där handlar det inte endast om att kunna vila i det 
egna språket, det handlar om dofter och smaker. Det handlar om minnen och en 
kultur som kanske till och med sträcker sig till en barndom spenderad i ett annat 
land. Detta är bara ett av flera profilboenden i Stockholm där de äldres enskilda 
historia sätts i fokus.  

Det finns en målsättning i Stockholm att kunna erbjuda mat lagad på plats. Det 
doftar annorlunda med mat lagad på plats. Det är fräschare, nyttigare och godare 
mat. Det finns möjligheter att kunna tillgodose individuella behov antingen de är 
medicinska, etiska, kulturella eller religiösa. 

I Stockholm stad finns det sedan 2007 en policy och ett fokus på mat och de äldres 
måltidssituation där både mat, dukning och andra faktorer såsom möblering 
ständigt följs upp och förbättras. 

Det finns en glädje i god mat, att sätta sig vid en trevlig dukning med en trivsam 
gemenskap. En måltid är en upplevelse för alla sinnen. Jag hoppas att denna bok 
kan inspirera till att prova nya maträtter och att upptäcka nya smakkombinationer.

Joakim Larsson
Äldre- och ytterstadsborgarråd i Stockholms stad
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REcEpt
Samtliga recept är beräknade 

för 4 portioner
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Örjan Klein 
Örjan Klein är en av landets levande 
kocklegendarer, med otaliga strängar 
på sin gastronomiska lyra. Han är f d 
universitetslärare, föreläsare, författare, 
livsstilskock och gastronomisk 
ciceron. Örjan var med och startade 
Restaurangakademien 1983, liksom 
restaurang Aquavit i New York 1990. 
Tillsammans med Åke Håkansson 
drev han Restaurant KB i Stockholm 
1980–1997 (belönad med en stjärna i 
Guide Michelin). I dag är han delägare 
av Vasamuseets restaurang. Örjan har fått 
utmärkelser såsom Tore Wretmans guldmedalj 
och Årets Werner liksom Kockarnas Kock 1992. 
Han är också flitig kokboksförfattare.

Tanken bakom receptet:
”Receptet kom till med tanke på att äldre 
människor vanligtvis älskar välkokt oxbringa och 
goda grönsaker liksom kål av alla de slag samt 
pepparrot. Jag använde mig därför självklart av 
dessa ingredienser. Rätten smaksatte jag med 
ättika, en nypa socker och salt och peppar. Viktigt 
är att servera den med god potatis, gärna med 
skalet på, så att näringen bevaras. Detta menar 
jag handlar om genuint svenska smaker. Denna 
maträtt serverade vi på Restaurant KB i många år 
och den var mycket uppskattad. Det händer ännu 
i dag att jag stöter ihop med forna gäster på stan 
som tackar för en underbar oxbringa.”

2009

Vinnare 2009  Foto: Peter B
ackm

an

Foto: O
lof H

old
ar
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Rimmad oxbringa
med rotfrukter, blomkål, spetskål,  
pepparrotscrème och skalpotatis

• 300 g rimmad välkokt skivad oxbringa • 2–3 morötter (ca 250 g) skalade • 2 palsternackor  

(ca 250 g) skalade • 200 g blomkål • 3–4 potatisar (ca 275 g) mjölig potatis • 500 g spetskål  

• 1 purjolök (ca 200 g) • 5 dl grönsaksbuljong • 2 dl crème fraiche • ca 1/2 dl nyriven pepparrot  

• 1 krm salt • ½ msk ättiksprit, 12 %  • 1 krm strösocker • 3/4 dl grovhackad bladpersilja

Tillagning:

• Rensa och skölj rotfrukter och grönsakerna 
och skär dem i ca 3–4 cm stora bitar.

• Sjud allt utom spetskål och purjolök, i  
grönsaksbuljong så att de blir välkokta  
men inte överkokta.

• Lägg i spetskål och purjolök när grönsakerna 
börjar bli färdiga.

• Lägg den skivade oxbringan bland de heta 
grönsakerna.

Pepparrotscrème 

• Vispa crème fraichen så att den blir fluffig. 
Smaksätt med pepparrot, salt, ättika och  
socker.

Servering

• Lägg upp oxbringan vackert med alla grönsa-
kerna och bladpersilja i halvdjupa heta tallri-
kar. Lägg pepparrotscrèmen på varje tallrik.

Tillbehör

• Bröd och extra kokt potatis

Foto: Mikael Göransson
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Markus Aujalay
Markus korades 2004 till Årets Kock. 
Blev femma i Kock-VM 2007. Driver idag 
Winterviken i Stockholm och Fjällpuben i 
Åre.  Han har tidigare varit verksam på bl a 
F12 i Stockholm, Operakällaren, restaurang 
Leijontornet, samt på flera restauranger 
utomlands. Han är numera flitigt anlitad som 
TV-kock. En av tre domare i tävlingen Sveriges 
Mästerkock, TV 4. Markus är ordförande i 
föreningen Årets Kock.

Tanken bakom receptet:
”Lammkött är inte bara gott, utan också 
mört, och passar utmärkt som grytkött. Det 
blir tillsammans med de olika grönsakerna 
en synnerligen smaklig anrättning som 
kompletterat med en god potatispuré bör ha alla 
förutsättningar att falla inte minst våra seniorer 
i smaken. Rätten är dessutom lättlagad och kan 
utan problem tillredas i stora volymer utan att 
tappa i smak eller kvalitet. ”

Foto: O
lof H

old
ar

Foto: Peter B
ackm

an
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Lammnavarin 
med sensommargrönsaker och citron

• 500 g lammbog utan ben, skuren i grytbitar • 1 msk olivolja • 1 gul lök, skalad skuren i bitar  

• 1 morot (ca 100 g) skalad skuren i bitar • 1 vitlök, delad • 1 liten bit skalad rotselleri 

• 1 msk tomatpuré • 1 dl vitt vin • 2 dl kalvbuljong • 1 lagerblad • 1 kvist timjan 

• 1 kvist rosmarin • ½ tsk salt och • 1 krm svartpeppar 

Tillagning:

• Bryn köttet i olivolja tills det får fin färg. Lägg 
i lök, morot, vitlök och selleri och bryn ytter-
ligare någon min.

• Tillsätt tomatpuré och blanda väl. Häll i vin 
och låt koka upp och häll sedan på kalvbuljong 
och kryddor.

• Krydda med salt och peppar och sätt på locket 
och låt koka ca 40 min.

• Ta sedan ur grönsaker och örter och smaka 
eventuellt av med ytterligare salt och peppar.

Sensommargrönsaker
• Lätt kokta späda morötter, steklökar, haricots 

verts, bondbönor, små rättikor och rädisor 
blandas med rivet skal av 1/2 citron och en  
1/2 kruka hackad bladpersilja

Servering
• Servera med potatispuré.

Foto: Mikael Göransson



12

Ulrika Brydling
Driver tillsammans med sin syster Carina 
restaurangerna på Åhlén City i Stockholm. 
Ulrika är sommelier och coach samt tränade det 
svenska Juniorkocklandslaget inför OS 2008. 
2005 och 2006 var hon semifinalist i tävlingen 
Årets Kock. Deltog i seniormatstävlingarna 
2009, 2010, 2011 och 2012. Ulrika är en av allt 
fler kockar som kämpar hårt för användande av 
ekologiska råvaror i sin matlagning, och gör sitt 
bästa för att inte minst hennes kolleger ska göra 
detsamma. Tillsammans med systern Carina 
författare till boken Brydlings fisk & skaldjur: 
från sjö och hav, läckra rätter, tillbehör och 
såser.

Tanken bakom receptet:
”Fläsklägg föreställer jag mig är något som de 
flesta seniorer uppskattar. Fläsklägg med rotmos 
och senap tillhör ju de svenska matklassikerna. 
Här har jag skapat ett recept med rötter i den 
gamla husmanskosttraditionen, men sätter lite ny 
smak på klassikern med bl a vitlök och apelsin. 
Senapen serveras i en helt ny och spännande 
tappning. Och så rekommenderar jag självklart att 
det mesta som ingår i rätten lagas av ekologiska 
råvaror.”

 Foto: Peter B
ackm

an

Foto: O
lof H

old
ar
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Fläsklägg 
med apelsinrotfrukter i senapsbuljong

Fläsklägg med apelsin: • 1 kg rimmad fläsklägg • 4 skalade vitlöksklyftor  
• 4 morötter (ca 350 g) skalade och tärnade morötter• 2 jordärtskockor (ca 200 g) skalade tärnade  
• 125 g skalad tärnad kålrot • saften av 2 apelsiner • 5 dl vatten • 1 lagerblad • 1 msk smör • 1 tsk salt

Äpple och ärtor: • 1 äpple skalat och tärnat • 1 msk grov senap • 1 tsk rapsolja • 1 dl buljong av koket  
• 200 g gröna ärtor • 1 krm salt • några varv på pepparkvarnen • 2 msk hackad färsk timjan

Tillagning: 
• Lägg alla ingredienser utom smöret i en gryta 

och koka i ca 1 1/2 tim tills köttet lossnar från 
benen.

• Lyft upp kött och lagerblad, sila ner buljongen 
i en kastrull. Spara 1 dl till äpple/ärter. 

• Mixa alla grönsakerna, smör och eventuellt lite 
buljong till grovt mos. Smaka av.

• Skär läggen i bitar.

Äpple och ärtor
• Fräs äpple och senap i olja. Häll på 1 dl buljong 

och koka upp. 

• Lägg i ärtorna. Krydda med salt och peppar. 
Strö över hackad timjan.

Foto: Mikael Göransson
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paul Svensson
Paul är idag frilansande kock och konsult. 
Var tidigare kökschef på restaurang F12 
och Bon Lloc i Stockholm. 2003 var han 
svensk representant i Kock-VM, Bocuse 
d’Or, i Lyon 2003, och kom femma. Flitigt 
anlitad TV-kock i såväl Sverige som Finland, 
liksom som domare i ett antal betydande 
kocktävlingar. 2008 populär kock i TV-
programmet skolmatsakuten. Paul Svensson 
arbetar även som professionell utbildare och 
föreläsare inom restaurangnäringen och för 
köksutvecklingen. Paul har belönats för sina 
kokböcker Paul grillar och Pauls kök. Paul 
mottog även Stora matpriset, på mässan Mitt 
Kök i Stockholm i november 2012. 

Tanken bakom receptet:
”Jag har skapat en modern rätt av grisnacke, eller 
fläskkarré, som jag tror ska falla den aktuella 
målgruppen i smaken. Å andra sidan tror jag 
inte att man måste vara senior för att uppskatta 
anrättningen. Kålblommor och karamelliserat 
äpple som ingredienser i rätten tror jag får de 
flesta att bli nyfikna på hur den smakar. Och 
jag tror inte någon ska behöva bli besviken. 
Min anrättning bygger på att rätten ska ha en 
naturlig balans mellan sälta, sötma och syra. Den 
ska locka fram snålvattnet även om den inte är 
uppvärmd och ska tåla att både kylförvaras och 
återuppvärmas utan att den på något sätt tappar 
lyster, smak eller doft. Rätt och slätt en fantastisk 
måltid.”

Foto: O
lof H

old
ar

 Foto: Peter B
ackm

an
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Kryddstekt fläskkarré 
med kålblommor, karamelliserat äpple och sky

Kryddstekt fläskkarré: • 750 g benfri fläskkarré • 1 schalottenlök • 1 klyfta vitlök • 1 msk olivolja  
• 2 tsk fänkålsfrö • 1 kvist timjan • 1 kvist rosmarin • 2 krm salt • 1 krm svartpeppar  
• 5 dl köttbuljong

Karamelliserat äpple: • 2 äpplen (t ex Jona Gold) • 1 msk smör • 2 msk strösocker  
• 1 msk äppelcidervinäger • 2 krm havssalt

Kålblommor och kålcrème: • 1 potatis (ca 50 g) kokt  • 1 blomkålshuvud • 1 litet romanescohuvud 
• 5 brysselkål • 11/2 dl vispgrädde • 2 dl mjölk • 2 krm salt • skal av ½ citron • 2 msk citronsaft  
• 1 msk smör

Steksky: • 1 schalottenlök • 1 vitlöksklyfta • 1 msk olivolja • 2 krm fänkålsfrön • 1 kvist rosmarin  
• 4 dl stekbuljong från köttet • 2 tsk äppelcidervinäger • ev. salt • ½ krm svartpeppar • färsk körvel

Tillagning: Fläskkarré: 
• Finhacka och fräs schalottenlök och vitlök i 

olja. Tillsätt fänkålsfrö, timjan, rosmarin, salt 
och svartpeppar.

• Skär ur fläskkarré från sidan och banka ut till 
ett tunt flak.

• Stryk lökröran på köttet och rulla ihop. Fäst 
med tandpetare.

• Brässera mjuk i köttbuljong, ca 1 ½–2 tim. 
Spara buljongen.

• Griljera köttet under grillelement eller i ugn, 250° 
ca 5 min (alternativt bryn runt om till vacker färg 
i stekpanna). Skär därefter i skivor.

Karamelliserat äpple: 
• Skala äpplena. Kärna ur och skär i grova klyf-

tor. Smält smöret med sockret och låt socker 
bli gyllenbrunt.

• Tillsätt vinäger och äppelklyftor. Låt koka tills  
gyllene och mjuka. Salta. Lyft ur och låt svalna

Kålblommor och kålcrème:
• Skär loss blommor/buketter från blomkål och 

romanesco. Plocka blad av brysselkål.

• Skär ner stammarna och koka mjuka i grädde 
och mjölk. Mixa med kokt potatis till en crème.

• Koka kålblommor och blad kort stund i lätt  - 
saltat vatten. Värm tillsammans med citronskal, 
saft och smör. Eventuellt salt och peppar

Steksky:
• Skiva lök och vitlök. Fräs i olivolja. Tillsätt fän-

kål och rosmarin. Slå på buljong och låt koka 
ihop till 3 dl. Smaka av med vinäger, salt och 
svartpeppar. Garnera gärna med körvel.

Servering
• Måltiden serveras med fläderbladsdryck, lagrad 

svecia, knäcke från Gränna och riktigt smör. 
Ev. en god senap vid sidan om.

Foto: Peter Backman
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Leif Mannerström 
Startade tillsammans med Crister Svantesson 
i mitten av 1970-talet restaurang Johanna 
i Göteborg, som kom att revolutionera den 
svenska gastronomin. 1994 – 2008 drev Leif 
restaurang Sjömagasinet i Göteborg. Blev 
år 2009 delägare i Göteborgsrestaurangen 
Kometen. Förärades Gastronomiska 
Akademiens guldmedalj 1981, och Tore 
Wretmans guldmedalj 2001. Leif har fått 
Göteborgs stads kulturpris och förtjänsttecken. 
Utsågs till Årets Werner 2000. Skapade Årets 
Nationalratt 1998 och vann Veteran-SM i 
klassisk kokkonst åren 2000 och 2003. Tre 
gånger vald till Kockarnas kock. 

Tanken bakom receptet:
”Jag har under ganska många år vid det här laget, 
ägnat särskild uppmärksamhet åt den mat som 
serveras landets seniorer, och har även gjort 
mitt bästa för att bidra till rätter som uppskattas 
av målgruppen. A och O är att maten ska vara 
god och att de ska se fram emot att serveras de 
rätter jag komponerat på nytt. Persiljejärpar är 
en färsrätt med höga smaker. Med svampsås och 
chiligurka som tillbehör och smaksättare tror 
jag många av våra seniorer får en ny favoriträtt. 
Dessutom är rätten enkel att både tugga och 
svälja.” 

Foto: O
lof H
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persiljejärpar 
med svampsås och chiligurka
Persiljejärpar: • 300 g kycklingfärs, finmalen • 200 g nötfärs, finmalen • 2 msk ströbröd
• 1 dl gräddmjölk • 1 liten gul lök, skalad, finhackad och lättstekt • 1+1 msk smör • 1 ägg  
• 1 dl finhackad persilja • 1 tsk salt • 1 krm vitpeppar

Sås: • 250 g svamp, ostronskivling eller champinjoner, eller båda • 2 msk smör • 2 msk vetemjöl  
• 2 dl gräddmjölk • ½ msk vinbärsgelé • 3/4 dl kalvbuljong • 1 krm salt • ¼ krm vitpeppar

Chiligurka: • 1 slanggurka, skalad och strimlad • 1 msk vitvinsvinäger  
• 1 ½ msk strösocker • 3 msk vatten • 1 krm salt • ¼ krm vitpeppar  
• 2 krm chilifrukt, finskuren (spansk peppar)

Tillagning persiljejärpar:
• Sätt ugnen på 150°.

• Blanda ströbröd och gräddmjölk och låt det 
svälla en stund. Fräs löken i 1 msk smör.

• Blanda de båda färserna i en bunke och häll 
över ströbröd- och mjölkblandningen.

• Tillsätt ägget, löken och persiljan. Blanda väl 
och smaka av med salt och peppar

• Forma färsen till avlånga järpar på ca 100 g 
styck och lägg dem på ett smörat (1 msk smör) 
ugnssäkert fat. 
Stek mitt i ugnen i 15- 20 min.

Sås: 
• Skiva eller riv svampen och stek den  

gyllenbrun i smör.

• Pudra över mjölet och häll i gräddmjölken och 
låt puttra sakta i 5 min.

• Smaka av med gelé och kalvbuljong samt salt 
och peppar

Chiligurka:
• Blanda vinäger, socker och vatten så att sock-

ret löser sig. Smaka av med salt och peppar.

• Tillsätt chili och gurkstrimlor.

Servering
• Puré på potatis, jordärtskockor och morötter.

Foto: Peter Backman
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crister Svantesson
Startade tillsammans med Leif Mannerström 
i mitten av 1970-talet restaurang Johanna i 
Göteborg, vilken kom att revolutionera den 
svenska gastronomin. Crister var Sveriges första 
representant i VM i professionell matlagning, 
Bocuse d’Or i Lyon, 1992. Kokboksförfattare 
och TV-kock. Mottagare av bl a Tore Wretmans 
Guldmedalj och Gastronomiska Akademiens 
Guldmedalj. Numera är han verksam i köket på 
Skansens Restauranger. Var en av de tävlande i 
Smaka på Stockholms seniormatstävling 2009.

Tanken bakom receptet:
”Klassikern får i kål känner säkert många seniorer 
igen. Numera förekommer den rätten mer 
sparsamt. Jag har här förnyat anrättningen genom 
att använda färsk och mör lammbog. Vitkålen 
är utbytt mot spetskål och rätten ges angenäm 
smak av både rotfrukter och crème fraiche 
smaksatt med dijonsenap. En gammal hederlig 
husmanskosträtt i modern och fräsch tappning 
med andra ord.”

 Foto: Peter B
ackm
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Lamm 
och primörer i spetskål
Lamm: • 500 g färsk lammbog skuren i 3×3 cm stora bitar • 7 morötter (ca 500 g) skurna på längden  
• 7 palsternackor (ca 500 g) skurna på längden • 300 g rotselleri i stavar, 1×1 cm, 10 cm långa  
• 2 skalade gula lökar, delade 1½ tsk salt • 1 spetskålshuvud skuret i klyftor

Kryddpåsen: • 1 kvist rosmarin • 3 kvistar timjan • 1½ msk hel kryddpeppar • 1½ msk hel vitpeppar  
• 1 stor krossad vitlöksklyfta

Senapssås: • 1 msk crème fraiche • ½ tsk dijonsenap • Blanda crème fraiche med senap.

Tillagning

• Koka upp lammköttet och skumma väl. 
Lägg i morötter, palsternackor, selleri, lök, salt 
och kryddpåsen.

• Låt koka i cirka 10 minuter. Ta upp grönsa-
kerna och ställ åt sidan. 
Låt köttet med kryddpåsen koka i drygt 1 tim.

• Ställ åt sidan och låt svalna.

• Placera spetskålen i botten på en kastrull. Sila 
buljongen över och koka upp.

• Lägg ner lammköttet och rotfrukterna och låt 
koka i cirka 15 min.

Servering
• Servera med crème fraiche smaksatt med  

dijonsenap samt kokt potatis.

Foto: Peter Backman
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Erich Schaumburger
Erich Schaumburger är charkuterist- och 
kockutbildad i Österrike. Mellan 1969 och 1971  
Chef de Partie på Grand Hôtel i Stockholm. 1977–
1996 kökschef i Operakällarens huvudkök och från 
1997 kökschef för festvåningsköken på Operakällaren. 
Åren 1972–1999, tillsammans med Werner Vögeli, 
delansvarig för samtliga galamiddagar på Stockholms 
slott. 2009 hedrades Erich Schaumburger med 
Konungens medalj 8:e storleken i serafimerordens 
band, för förtjänstfulla insatser för den svenska 
gastronomin, för hovet, och för allt han uträttat i 
egenskap av köksmästare på Operakällaren  
under 35 år.

Tanken bakom receptet:
”Gulasch är en trevlig och smakrik kötträtt. Att göra 
den av kycklingkött tyckte jag var en bra idé, dels för 
att kyckling är billigt, dels för att köttet är mört och 
lättuggat. Såsen kan göras i god tid, en eller ett par 
dagar, före servering. Smaksättningen är självklart 
densamma som då gulaschen görs av nötkött, d v s 
lök, paprikapulver, tomatpuré och kummin. Har även 
lagt till vitlök, mejram och citronrasp för att ge rätten 
lite extra god smak. Den som önskar en starkare 
gulasch kan öka mängden paprikapulver.”

Foto: U
ltim

ate Trad
e

 Foto: Peter B
ackm

an



21

Gulasch 
på kycklingfilé

Kycklingfilé: • 500 g kycklingfilé skuren i 1 cm tjocka stavar • 1 msk rapsolja

Gulaschsås: • 1 stor skalad, finhackad gul lök • 2 msk rapsolja • 1½ msk paprikapulver  
• 2½ msk tomatpuré • 2 vitlöksklyftor, finhackade • 1 tsk torkad mejram • 1 tsk kumminfrön  
• citronrasp av ½ citron (bara det gula) • 5 dl höns-, kött- eller grönsaksbuljong från tärning  
• ½ tsk salt • 1 krm svartpeppar • 2 msk crème fraiche eller vispgrädde

Tillagning:
• Fräs kycklingstavarna med olja i stekpanna, slå 

på såsen och låt sjuda i 5–10 min. 

Sås:

• Fräs löken i olja på svag värme utan att den tar 
färg och tills den är genomskinlig.

• Tillsätt paprikapulver, tomatpuré, vitlök, mej-
ram, kummin och citronskal.

• Fräs några sekunder och tillsätt buljongen. 
Låt den koka under lock i ca 15 minuter till en 
simmig sås. Smaka av och tillsätt ev. salt och 

peppar beroende på buljongens styrka. 
Avsluta såsen med crème fraiche eller  
vispgrädde. 

Servering:
• Broccoli och potatispuré eller pasta

Kommentar:
• Om man önskar en starkare sås ökar man 

mängden paprikapulver. 
Såsen görs med fördel 1–2 dagar innan.

Foto: Peter Backman
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Kurt Weid
Kurt Wied är verksam som seniorkonsult och 
är mycket engagerad i skolmatsfrågan. Kurt var 
initiativtagare till det moderna svenska kocklandslaget 
och i många år ordförande i Svenska Kockars förening, 
samt domare i internationella matlagningstävlingar. 
Bland de utmärkelser han fått märks Årets Hederspris 
på Restauranggalan 2009, Årets Hederspris Svenska 
Kockars Förening 2009, Tore Wretmans Hedersmedalj 
Nr.1 1999, Guldnålen Nr.1 Sveriges Kökschefers 
Förening 1996, Hedersmedalj Nordiska Kökschefers 
Förening 1991, Årets Werner 1991, Gastronomiska 
Akademiens Guldmedalj 1991. SKChF:s Cordon bleu-
medalj 1987. 

Tanken bakom receptet:
”Fläskkarré är en köttdetalj som jag tror faller de 
flesta i smaken, inte minst de som är födda på 40-talet 
och tidigare. Köttet är både saftigt, smakrikt och mört. 
Faringlaserade äppeltärningar och gräslökssticks kom 
jag på skulle passa karrén som hand i handske. För 
att ge rätten ett bra näringsinnehåll och riktigt god 
smak kompletterade jag den med matkornotto, samt 
fintärnade rotfrukter och grönsaker.”

 Foto: Peter B
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Kryddfylld fläskkarré 
med glaserade äppeltärningar
Fläskkarré: • 600 g benfri fläskkarré • 1 liten skalad, hackad gul lök • 1 msk smör • 2 msk hackad 
persilja • 5 krossade kryddpepparkorn • 2 krm + 1 tsk salt • 1 krm grovmald svartpeppar till köttet

Matkorn kokat som risotto: • 1 liten skalad och hackad gul lök • 1 msk rapsolja • 3 dl matkorn  
• 3 dl grönsaksbuljong • ½ tsk salt • ½ krm svartpeppar • 2 dl matlagningsgrädde • 1 msk smör  
• 1 dl riven ost • 200 g rotfrukter skurna i mycket små tärningar (morot, palsternacka, rotselleri) 

Äpple: • 1 msk smör • 1 msk farinsocker • 1 äpple skuret i tärningar • 10–12 gräslöksstrån

Tillagning:
• Sätt ugnen på 150°.
• Fräs löken i lite smör. Tillsätt hackad persilja 

och krossad kryddpeppar.
• Smaka av med 2 krm salt. Låt svalna. 

Skär en ficka längs med den putsade och trim-
made fläskkarrén. Fyll fickan med lökbland-
ningen.

• Bind upp köttet så att fyllningen ligger kvar. 
Krydda med 1 tsk salt och peppar. 

• Stek köttet mitt i ugnen till 70º innertempera-
tur. Låt köttet vila.

• Ta därefter bort snöret.

Matkorn:
• Koka under tiden matkornet. Håll den  

ganska lös i konsistens.
• Fräs löken i rapsoljan.
• Tillsätt matkornet och grönsaksbuljongen.
• Smaksätt med salt och malen svartpeppar.
• Koka matkornet enligt anvisningen på  

förpackningen.

• När den börjar få en simmig ”grötliknande” 
konsistens späd med grädde, och eventuellt 
lite mera buljong. Koka ihop igen.

• ”Blanka” av matkornet med smör 
• Tillsätt till sist den rivna osten.
• Smaka av med salt och peppar – om så behövs.
• Blanda i de fintärnade rotfrukterna strax innan 

kornet ska serveras

Äpple:
• Fräs lite smör och brun farin tills sockret bör-

jar smälta.
• Tillsätt äppeltärningarna och slunga dem hastig 

runt.
• Skiva köttet och lägg det på en bädd av mat-

kornet.
• Lägg äppeltärningar över köttet och ringla lite 

av stekskyn runtom.
• Garnera med gräslöksstrån.

Foto: Peter Backman
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Erich Schaumburger 
(tävlade även 2009) 

Tanken bakom receptet:
”Jag har strävat efter att modernisera en svensk 
matklassiker som bör ha alla förutsättningar att 
falla landets seniorer i smaken. Är övertygad om 
att den även uppskattas av den yngre generationen. 
Lammfärs, den färska paprikasåsen och rösti är 
komponenter som fungerar ypperligt tillsammans. 
Rätten kan utan problem lagas i storkök i stora 
volymer, och den tål såväl nedkylning som transport 
och uppvärmning utan att tappa i kvalitet.” 

2010

Vinnare 2010
 Foto: Peter B
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Lammfärsbiffar 
med paprikasås och rösti
Lammfärs: • 500 g lammfärs • 1 skalad finhackad gul lök • 1+1+1 msk rapsolja • 2 potatisar (ca 175 g) 
skalade rårivna • 3 msk hackad kruspersilja • ½ tsk torkad timjan • 1 dl vatten • 1½ tsk salt  
• 3 krm vitpeppar

Paprikasås: • 1 medelstor skalad gul lök • 3 skalade pressade vitlöksklyftor • 1 röd paprika 
1 gul paprika • 2 delikatessgurkor • 1 msk rapsolja • 2 dl krossade tomater • 2 krm salt  
• ½ krm vitpeppar

Rösti: • 5–6 potatisar (ca 400-500 g) fast, skalad  • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar • 3 msk rapsolja

Tillagning: 

• Fräs löken i 1 msk rapsolja utan att ta färg.
• Fräs den grovrivna potatisen i 1 msk rapsolja 

tills den är mjuk.
• Blanda lök och potatis med lammfärsen och de 

övriga ingredienserna.
• Forma biffarna, ca 70 g per styck. 
• Bryn biffarna i 1 msk rapsolja i stekpanna och 

stek sen på medelvärme i 2–3 min på varje 
sida. 

Paprikasås: 

• Strimla lök, paprikor och gurkor.
• Fräs lök och vitlök i 1 msk rapsolja tills de  

nästan är färdigstekta utan att ta färg.
• Tillsätt paprikan och låt den fräsa med i  

1–2 minuter.

• Tillsätt krossade tomater. Låt koka  
5–6 minuter.

• Lägg i delikatessgurkan. Salta och peppra.

Rösti: 

• Strimla potatisen, salta och peppra.
• Stek den gyllenbrun i stekpanna i rapsolja och 

platta till potatisen till en kaka.
• Låt steka 10 min på medelvärme.
• Vänd potatiskakan med hjälp av ett platt lock 

och stek på andra sidan 7–10 minuter.

Servering

• Servera lammfärsbiffarna med paprikasås  
och rösti.

Foto: Peter Backman
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Johan Andersson
Johan Andersson är driftansvarig på de framgångsrika 
och lovordade restaurangerna AG och Rolfs kök i 
Stockholm. Har tidigare arbetat i köken på bland 
annat Wärdshuset Ulla Winbladh, Paul & Norbert 
och Vassa Eggen, samtliga i Stockholm, samt på 
Restaurant Pierre Au Palais Royal i Paris. Han fick 
sin yrkesutbildning på S:t Görans gymnasium i 
Stockholm.

Tanken bakom receptet:
”Då rätten komponerades var jag noga med att 
använda mig av ingredienser som jag vet är välkända 
och uppskattas av människor som har kommit upp 
lite i åldrarna. Rimmat sidfläsk är en köttdetalj som 
både är billig och god, och det kompletterad jag i 
receptet med klassiskt rotmos. Fläsket med dess 
tillbehör, lät jag baka under natten, cirka 10 timmar 
i 85 graders ånga. För att göra anrättningen lite extra 
spännande och smakrik lade jag till en äppelsky, 
och som ytterligare smaksättare, en smakrik och lite 
annorlunda pepparrotssenap.”
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Rimmad fläsksida 
från Rocklunda gård med rotmos, äpple och peppar

Fläsksida: • 500 g färdigrimmat fläsk av hög kvalitet. • 33 cl lättöl • 6 kvistar färsk timjan  
• 1 lagerblad • 10 vitpepparkorn • 1 dl kall rapsolja 

Rotmos: • 500 g kålrot • 2 morötter (ca 200 g) skalade • 4 potatisar (ca 300 g) mjöliga  
• ca 1 dl fläskbuljong • 1 msk färsk riven ingefära • ½ tsk salt  • ½ kryddmått vitpeppar • 2 msk smör

Äppelsky: • 24 steklökar • 2 msk osaltat smör • 4 syrliga äpplen • 3 msk farinsocker  
• 3-4 dl fläskbuljong • 6 kvistar färsk timjan • 2 msk äppelcidervinäger

Pepparrotssenap: • 3 msk nyriven pepparrot • 1 msk grov cidersenap • 6 kvistar bladpersilja

Tillagning: 

• Låt fläsket sjuda mycket långsamt i en gryta  
ca 2 tim. 

• Häll av buljongen. (Spara den till övriga  
moment i receptet).

• Kyl hela sidan under press

Rotmos: 

• Skala rotfrukter. Skär ner rotfrukter och  
potatis i lika stora bitar.

• Smaka av sältan på buljongen. Sila, men spar 
buljongen. 

• Mosa potatis och rotfrukter med elvisp eller 
potatispress.

• Späd med buljong, krydda med ingefära, even-
tuellt salt samt peppar.

• Rör till sist ner smöret.

Äppelsky: 

• Skala steklökarna och stek dem gyllene i smör. 

• Skala och tärna (0,5 cm x 0,5 cm) äpplen.

• Strö över farinsocker och se till att det smälter 
och karamelliserar lök och äpplen.

• Häll på fläskbuljongen och låt koka till simmig 
konsistens med timjan. Smaka av med vinäger.

Pepparrotssenap:

• Riv pepparroten på rivjärn till långa strimlor.

• Blanda med cidersenap.

• Portionera och garnera med strimlad persilja.

Foto: Peter Backman
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Ulrika Brydling
(tävlade även 2009)

Tanken bakom receptet:
”Jag bestämde att det i min seniorrätt skulle vara 
lamm som huvudkomponent, eftersom lamm är gott 
och uppskattat, inte minst i grytor. För att göra rätten 
med det möra köttet lite lagom spännande, utan att 
vara för experimentell, kompletterade jag lammet med 
en rotfrukts- och matkornssallad smaksatt med fransk 
senap och dill, samt picklad gurka. Rätten både doftar 
och smakar gott. Och så var jag självklart noga med 
att använda så mycket ekologiska produkter i rätten 
som möjligt.” 
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Dillkokt lammgryta 
med rotfrukter, matkornssallad, picklad gurka
Lammgryta: • 350 g grytbitar av ekologiskt lamm vatten så att det täcker köttet • 1 skalad gul lök  
• 1/2 msk dillfrö • 1 msk ättiksprit (12 %) • 1/2 msk honung • 1/2 msk salt • 350 g vitkål  
• 1/2 msk rapsolja • 1 morot (ca 75 g) skalad • 2½ dl lammbuljong (från koket) • 1 msk vetemjöl  
• 2 msk vispgrädde • 1/4 dl hackad dill

Rotfrukts- och matkornssallad: • 2 dl matkorn • 4 dl buljong från lammet • 2–3 morötter (ca 200 g) 
skalade • 2 palsternackor (ca 300 g) skalade • 1/2 msk rapsolja • 1/2 msk torkad timjan  
• 1/2 msk dijonsenap • 1/4 dl hackad dill

Picklad gurka: • 1/2 slanggurka • 1/2 dl ättiksprit (12 %) • 1 dl strösocker • 1½ dl vatten  
• ½ dl grovhackad persilja

Tillagning: 

• Koka upp lammgrytbitar och vatten. Skumma 
väl. Grovhacka löken.

• Lägg lök, dillfrö, ättiksprit, honung och salt i 
grytan och koka långsamt tills köttet är riktigt 
mört ca 1½ tim. (Fyll på med vatten om det 
behövs).  

• Skär vitkålen i tärningar och fräs i olja cirka 5 
min.

• Lägg kålen i grytan och låt den koka med 10 
min mot slutet. 

• När köttet känns mjukt, lägg i slantad morot 
och koka dem mjuka ca 5 min.

• Sila av buljongen i en kastrull. Använd 2½ dl 
buljong till såsen och red med vetemjöl blan-
dat med grädde.

• Smaka eventuellt av med mer salt och ättik-
sprit. Vänd i hackad dill och blanda med kött- 
och kålgrytan.

• Sätt ugnen på 225°.

Rotfrukts- och matkornssallad: 

• Koka matkorn i buljong enligt förpackningen.
• Rosta i ugn grovt skuren morot och palster-

nacka i olja och timjan tills de är mjuka.
• Blanda samman matkorn, rotfrukter, dijonse-

nap och hackad dill.

Picklad gurka: 
• Vispa samman ättiksprit, socker och vatten.
• Skiva gurkan tunt och lägg i lagen. Vänd i 

hackad persilja.
• Servera matkornssalladen med dillgryta och 

picklad gurka.

Foto: Peter Backman
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carina Brydling
Carina Brydling har tillsammans med sin syster 
Ulrika drivit krogen Marimite i Åre. I dag ansvarar 
duon för driften av restaurangerna på Åhlén City 
i Stockholm. Hon har varit medlem i Svenska 
Kocklandslaget, 2005–2009, och har gjort sig känd 
som en av Sveriges mest miljömedvetna kockar. Hon 
är författare till kokboken Maten jag älskar, vilken 
innehåller såväl mathistoria som anekdoter och 
recept på maträtter som delvis fallit i glömska samt 
medförfattare till Brydlings fisk & skaldjur: från sjö 
och hav, läckra rätter, tillbehör och såser. Carina 
tävlade i TV-programmet Kockarnas Kamp 2012. 

Tanken bakom receptet:
”Färsrätter av olika slag är populära, inte minst hos 
den äldre delen av befolkningen, men kanske färs av 
lamm är mer ovanligt. Därför komponerades min rätt 
den här gången som stora köttbullar, smaksatta med 
bland annat ansjovis med spad, och timjan. Där tog 
likheterna med de traditionella köttbullarna slut. Som 
tillbehör valde jag lingon- och ”vitkålschutney”, som 
blir till en fin smakbrytare och ger rätten som helhet 
en trevlig balans. Krossad potatis och jordärtskocka 
därtill blir litet av pricken över i:et och gör rätten 
komplett.”
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Lammfärsbullar 
med ”vitkålschutney” och krossad jordärtskocka
Lammfärsbullar: • 450 g lammfärs • 1 skalad gul lök • 4–5 ansjovisfiléer med lite spad  
• 3 msk ströbröd • 1 msk torkad timjan • 1 krm malen kryddpeppar • 1 tsk mörk sirap  
• 1 dl mjölk • ½ tsk salt • 2 msk smör till stekning • 2½ dl buljong, (grönsaks-, lamm eller nötbuljong)  
• ½ dl vispgrädde • 1 tsk majsstärkelse (Maizena)

Lingon- och ”vitkålschutney”: • 300 g finskuren vitkål • 1 skalad gul lök • 1 skalad vitlöksklyfta  
• 1 msk smör • 1 msk mörk sirap • 2 tsk timjan • 1 msk ättiksprit, 12% • 1 dl vatten  
• 1 dl rårörda lingon
Krossad potatis och jordärtskocka: • 5–6 potatisar (ca 500 g) skalade • 4–5 jordärtskockor (ca 400 g) 
skalade • 1 dl äppelmust • 2 dl vegetarisk buljong • ½ msk torkad timjan • 1 skalad och hackad gul lök 
• 3 msk smör • ½ tsk salt  • 1 krm nymalen vitpeppar • 1 dl hackad kruspersilja

Tillagning: 

• Riv löken och hacka ansjovisen.
• Blanda ihop lök, ansjovis plus spad, ströbröd, 

timjan, kryddpeppar, sirap och mjölk i en  
bunke och låt svälla något.

• Lägg i färs och blanda till en jämn smet. Tillsätt 
salt och smaka av genom att göra ett stekprov.

• Sätt ugnen på 100°.
• Forma till stora köttbullar och stek dem färdiga 

i panna. Ta upp färsbullarna och lägg dem i en 
ugns säker form och håll dem varma i ugnen på 
låg värme.

• Koka ur pannan med ca 2 ½ dl buljong och  
½ dl grädde. Red av tunt med majsstärkelse. 
Sila och värm såsen på nytt då det är dags  
att servera.

Lingon- och ”vitkålschutney”: 
• Mixa lök och vitlök i exempelvis en matbere-

dare. Bryn kål och lök i panna med lite smör.
• Tillsätt sirap och timjan och bryn ytterligare 

någon minut. Tillsätt ättiksprit och vatten och 
låt allt puttra ihop. Ta pannan från spisen och 
vänd i lingonen.

Krossad potatis och jordärtskocka: 
• Koka potatis och jordärtskocka i lätt saltat vat-

ten. Häll av vattnet och låt rotfrukterna ånga av.
• Koka upp äppelmust, buljong, timjan, lök och 

smör i en kastrull och slå det över den varma 
potatisen och jordärtskockorna.

• Krossa allt med hjälp av ballongvisp eller trä-
gaffel. Smaka av med salt och peppar. 

Servering 
• Arrangera färsbullar, chutney, kross och sås på 

tallrikar samt strö på rikligt med grovt hackad 
kruspersilja.

Foto: Peter Backman
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tom Sjöstedt
Segrare i 2012 års upplaga av tävlingen 
Mästerkockens Seniormat. Årets Kock 
2008. Är sedan 2005 medlem i det svenska 
kocklandslaget och vann OS-guld med 
kocklandslaget 2012. Tom jobbar som frilans 
men har siktet på egen krog i framtiden. 
Han har tidigare varit verksam på bl a 
Hotell Borgholm, Högbo brukshotell och 
Fågelbrohus och på restaurang Pontus i 
Stockholm. Tom blev tvåa i Årets Kock 2007, 
finalist Årets viltkock 2003, trea i Årets Kock 
2002, och var finalist i Årets köttkock 2001. 
Han är också författare till kokböckerna 
Toms tips och Äntligen helg. 

Tanken bakom receptet:
”Mört och gott kött tycker de flesta om och när den 
här rätten komponerades gavs köttet en angenäm 
smak av bland annat ansjovis, eftersom det är 
något som är uppskattat av många seniorer. Att låta 
morötter koka mjuka och sedan vända upp med 
ansjovislag visade sig lyckat för rätten som helhet. De 
picklade rödbetorna med dess sötsura smakbrytning 
gjorde rätten komplett. Slutresultatet blev till en 
riktig paradrätt med smaker som genomgående 
harmonierar.”
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Bräserad hel högrevbit 
med rotselleri, ansjovismarinerad morot och picklade rödbetor
Högrev: • 500 g högrev • 2 skalade gula lökar • 2 skalade vitlöksklyftor • 1 msk smör  
• 8 krydd pepparkorn • 4 kryddnejlikor • 4 lagerblad • 4 dl rött vin • 1 ½ liter kalvbuljong  
• ev. salt • 1 krm svartpeppar • 1 msk majsstärkelse (Maizena) till redning

Rotselleri: • 400 g skalad rotselleri • 2–3 potatisar (ca 200 g) skalad • 1 skalad gul lök • 2 dl mjölk  
• 1 dl vispgrädde • ½ tsk salt • ½ krm vitpeppar

Ansjoviskokt morot: • 4 morötter (ca 400 g) skalade • 5 dl vatten • 2 krm salt • 1 dl ansjovisspad  
• 4 msk grovhackad ansjovis • rivet skal av 1 citron • ½ ask smörgåskrasse

Picklade rödbetor: • 4 rödbetor (ca 400 g)  • 1 tsk salt per liter vatten • 1 dl ättiksprit, 12%  
• 2 dl strösocker • 2 dl vatten • 1 msk senapsfrön

Tillagning: 

• Skär köttet i fyra bitar. Skär lök och vitlök i 
mindre bitar.

• Bryn kött och lök i smöret. Lägg i kryddorna 
och slå på vin och buljongen.

• Låt koka tills köttet är mört, cirka 2 tim.
• Ta upp köttet och smaka av såsen med eventu-

ellt salt, beroende på buljongens sälta och  
peppar.

• Red av med majsstärkelse till lagom konsis-
tens.

• Lägg tillbaka köttet i såsen och värm försiktigt 
före servering.

Rotselleri: 

• Koka selleri, potatis och lök mjuka i mjölk och 
grädde.

• Mosa och smaka av med salt och peppar.

Ansjoviskokt morot: 

• Skär morötterna i stavar och koka dem mjuka 
i vatten, salt och ansjovisspadet.

• Ta upp och blanda med hackad ansjovis och 
citronskal före servering.

• Garnera med krasse

Picklade rödbetor: 
Allra godas blir rödbetorna om de tillagas en till 
två dagar i förväg.

• Koka rödbetorna mjuka i saltat vatten. Spola 
de nykokta rödbetorna och gnid samtidigt bort 
skalet.

• Koka ihop ättiksprit, socker, vatten och se-
napsfrön. 

• Låt svalna. Skala och klyfta betorna.

• Lägg i ättikslagen. 

Foto: Peter Backman
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Jürgen Grossmann
Jürgen är krögare på restaurang Grossmann’s, 
(namnändrad från GQ, Gastronomisk Intelligens) i 
Stockholm. Han är specialist på klassisk matlagning 
och utbildad sommelier. Tidigare verksam i flera 
stjärnkrogar på olika platser i Europa. Skapare 
av Årets Nationalrätt 2003. Jürgen var en av dem 
som introducerade vit sparris i Sverige, och hans 
restaurang har blivit känd inte minst för dess årligen 
återkommande sparrisveckor.

Tanken bakom receptet:
”Jag ville skapa en rätt som uppskattas av den äldre 
generationen, men självklart även av andra och 
valde därför lammbog som basingrediens. Ett saftigt 
och mört kött, marinerat i bl a matlagningsvin och 
balsamicovinäger för att ge det karaktär och riktigt 
god smak. Lammrätten komponerades också så 
att den håller högsta möjliga kvalitet även om den 
förbereds dagen före servering. Personligen anser jag 
att lammbogen blir ännu godare när den får ”gosa”  
en dag tillsammans med såsen.”
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Bräserad lammbog 
med oliver, haricots verts och skogschampinjoner

Lammbog: • 500 g urbenad lammbog • 5 dl rött vin • 2 msk balsamicovinäger • 1 kvist färsk rosmarin 
• 2–3 kvistar färsk timjan • ½ skalad vitlök delad i klyftor • 3 lagerblad • 1/2  morot (ca 50 g) skalad  
• 1/2 skalat rotselleri • 1 skalad rödlök • 1 krm nymalen svartpeppar • 1 msk olivolja • 1 tsk salt  
• 16 små Niceoliver • 2 msk smör • 1 dl strimlad bladpersilja
Haricots verts-sallad: • 1 skalad schalottenlök • 160 g haricots verts • 120 g skogschampinjoner  
• 4 soltorkade tomater • 1+1 msk olivolja • 2 krm salt • ½ krm nymalen vitpeppar  
• 1 msk balsamicovinäger
Ugnsbakad palsternacka: • 4 palsternackor (ca 400 g) skalade  • 2 msk olivolja • 2 skalade skivade 
vitlöksklyftor • 4 timjanskvistar • 2 krm salt  • 1 krm svartpeppar

smälta och blanda försiktigt (vispa inte, då blir 
såsen gråaktig). Smaka eventuellt av en gång 
till med salt och peppar.

• Garnera lammbogen med fint strimlad blad-
persilja.

Haricots verts-sallad: 

• Finhacka schalottenlök. Ansa och förväll ha-
ricots verts. Putsa champinjonerna och skär i 
fyra delar. Finstrimla tomaterna.

• Värm 1 msk olivolja i panna, fräs schalottenlök 
och champinjoner cirka 5 min.

• Blanda med haricots verts och tomatstrimlor 
och krydda med salt och peppar, fyll på med 1 
msk olivoljan och vinäger.

Ugnsbakad palsternacka: 

• Sätt ugnen på 90°. 
• Halvera palsternackorna längs med. Lägg på 

ugnssäkert fat.
• Blanda palsternackorna med olivolja, vitlök 

och timjanskvistar och låt stå mitt i ugnen 
cirka ½ timme. Blanda runt flera gånger under 
ugnstiden.

• Palsternackorna kan sättas in mot slutet i sam-
ma ugn som köttet. 

Tillagning: 
Dag 1, Lammbog

• Marinera lammbogen ett dygn i vin, balsa-
micovinäger, rosmarin, timjan, 1/2 vitlök delad 
i klyftor, lagerblad, samt grova tärningar av 
morot, selleri, rödlök och nymalen svartpep-
par.

Dag 2

• Sätt ugnen på 90°. Lyft bogen ur marinaden 
och torka den med hushållspapper. Bryn köttet 
på båda sidor i olivolja i en gryta. Salta. 

• Fyll på med marinaden, koka upp och ställ 
grytan i ugnen i 12 tim. Vänd bogen om möjligt 
en gång i timmen. Stick sedan i köttet med en 
stekgaffel. Släpper köttet lätt är det färdigt, om 
inte vänd på köttet och brässera vidare tills det 
nästan faller sönder.

• Bogen skall alltid vara täckt till hälften med 
vätska, om inte, fyll på med vatten. Om den 
kokar torr är det stor risk att den bränns och 
blir besk. När bogen är klar, sila över vätskan 
i en kastrull och reducera (koka ner) till en 
kraftfull sås (4-5 dl).

• Runda av såsen med Niceoliver och smöret 
som läggs i strax före servering. Låt smöret 

Foto: Peter Backman
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Lennart Borrwall
Driver numera tillsammans med sin hustru Lena 
konsultföretaget Borrwall Gastro, i Bromma, efter 
att tidigare ha drivit restaurang Pråmen och Hässlö 
Werdshus i Västerås. Lennart Borrwall har en 
gedigen kock- och krögarbakgrund. Bland tidigare 
arbetsplatser kan nämnas Restaurang Svensson & 
Butler, Utö Värdshus, restaurang Kajplats 9, 
 Hägerstalunds Wärdshus och restaurang  
L & L i Stockholm, Görvälns Slott i Järfälla och 
Wärdshuset Lasse Maja i Barkarby. Finalist i 
tävlingen Årets kock 1990, semifinalist i samma 
tävling 1991. Skapare av Årets Nationalrätt 2006. 

Tanken bakom receptet:
”Rätten skapade jag med tämligen vanliga 
ingredienser, men i en kombination som fick nöt- och 
fläskfärsen att smaka lite ”vilt”, utan att för den skull 
vara alltför påträngande. Föreställer mig att smaken 
tilltalar den äldre generationen. Jag ville göra en lite 
annorlunda, men riktigt god sås, och det fick bli en 
äppelsås smaksatt med bland annat enbär, ingefära 
och kanel. Potatisstomp smaksatt med lök, gräslök 
och keso passade bra till, liksom en syrlig sallad med 
äpplen samt röd- och gulbetor.” 
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”Vild” kryddostfylld färsrulle 
med äppelsås, äppel- och betsallad och gräslöksstompad potatis
Färsrulle: • 300 g nötfärs • 100 g fläskfärs • ½ skalad finhackad gul lök • 1 msk smör • 1 dl ströbröd  
• 2 dl mjölk • 1 tsk salt • 1 ägg • 1 krm vitpeppar • 6 malda enbär • ½ krm malen kryddnejlika  
• 1 krm torkad timjan • 60 g kryddost • 30 g naturell färskost
Äppelsås: • 1 skalad hackad gul lök • 1 äpple i tärningar • 1 msk smör eller olja • 6 krossade enbär  
• ½ tsk malen ingefära • ½ tsk malen kanel • 2 lagerblad • 2 krm torkad timjan • 1 msk farinsocker  
• 1 dl cidervinäger • 3 dl kalvbuljong • 1/2 dl vispgrädde • 1 krm salt • ½ krm vitpeppar  
• 1 tsk majsstärkelse (Maizena)
Potatisstomp: • 4–5 potatisar (ca 400 g) mjölig • ½ skalad hackad gul lök • 1 msk smör • ½ dl hackad 
gräslök • 100 g keso • 2 msk smör • 2 krm salt • ½ krm svartpeppar 
Äppel- och betsallad: • 1 rödbeta (ca 75 g) färsk • 1 gulbeta (ca 75 g) färsk • 1 äpple • ½ dl ättik- 
sprit, 12 % • 1 dl strösocker • 2 dl vatten • 1 dryg dl matvete • 50 g gröna frysta ärter • 2 krm flingsalt

Tillagning: 
Börja med äppel- och rödbetssalladen så att den 
får ligga i lagen minst 2 timmar.

• Fräs löken i smör utan att den tar färg.
• Blötlägg ströbrödet i mjölken. Tillsätt saltet i 

den blandade färsen, därefter den frästa löken, 
ströbrödet, ägget, samt övriga kryddor.

• Riv kryddosten och blanda med färskosten till en 
jämn smet. Bred ut plastfolie på arbetsbänken. 
Forma en rektangel av färsen på plastfolien. 

• Spritsa en sträng tvärs över av ostmassan. 
Rulla ihop som en rulltårta. Knyt ihop ändarna 
på folien hårt. Sjud i vattenbad tills färsen nått 
70° innertemperatur (cirka 45 min).

Äppelsås: 

• Fräs lök och äpple i smör eller olja med enbär, 
ingefära, kanel, lagerblad, timjan, och farin-
socker. Tillsätt vinägern. Koka ihop. 

• Tillsätt kalvbuljong och grädde. Koka ihop cir-
ka 5 min. Sila av såsen. Smaka av med salt och 

peppar. Red av med majsmjöl (Maizena) utrört 
i 1 msk vatten. Låt bara koka upp.

Potatisstomp: 

• Koka potatisen. Fräs löken i smör utan att den 
tar färg. ”Stompa” potatisen och blanda med 
lök, gräslök, keso och smör. Smaka av med salt 
och peppar.

Äppel- och betsallad: 

• Koka betorna, skala dem och skär i klyftor.
• Dela äpplet och skär i tunna skivor.
• Koka upp ättiksprit, socker och vatten, låt svalna 

och låt betor och äpple ligga i lagen cirka 2 tim.
• Koka matvetet mjukt i saltat vatten enligt för-

packningen.
• Förväll ärterna. Ta upp betor och äpple ur 

lagen. Blanda ihop allt till en färgrann sallad. 
Toppa eventuellt med flingsalt.

Vid servering:

• Skär upp rullen i skivor och fördela dessa med 
stomp och sås på tallrik. Servera salladen på 
sidan om.

Foto: Peter Backman
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Roland persson
Korades till Årets Kock 1990, och är förärad 
Gastronomiska Akademiens Guldmedalj. Medlem 
i det svenska kocklandslaget 1984 till 1994, 
Femma i tävlingen Europafiskkocken. Arbetar 
i dag för F12-gruppen i Stockholm, samt som 
konsult åt bl a ICA Flygfyren, Arla, Flodins Kött 
och Orto Novo, efter att tidigare ha varit krögare 
på restaurang Carl Michael på Djurgården i 
Stockholm. Var dessförinnan kökschef och 
delägare av Franska Matsalen på Grand Hôtel. 
Hedersmedlem i föreningen Werners Vänner. 
Roland står bakom inte mindre än sju kokböcker. 
2009 deltog han i Ost-VM i Lyon. 

Tanken bakom receptet:
”Klassikern rimmad oxbringa föreställer jag mig 
tillgodoser de flesta seniorers smaklökar. Jag 
komponerade receptet så att rätten kom att bli 
både modern och smaklig genom att skära bringan 
i strimlor och gratinera den med Västerbottensost 
och honungsbrässerade morötter. Trots den moderna 
tappningen finns mycket kvar av ursprungssmakerna 
i klassiska rätter med rimmad oxbringa som 
huvudkomponent.” 
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Ostgratinerad bringa
med honungsbräserade morötter
Oxbringa: • 320 g kokt rimmad oxbringa i strimlor • 1½ dl fint ströbröd • 80 g Västerbottensost  
• 1 skalad strimlad gul lök • ½ strimlad purjolök • 2½ msk smör • 2 små skalade strimlade 
palsternackor  
(5 cm x ½ cm) • 4–5 skalade strimlade potatisar • 8 dl mjölk • 2 dl hönsbuljong • 2 krm salt  
• 1 krm svartpeppar

Morötter: • 3 morötter i stavar • 4 dl hönsbuljong • 2 msk honung • 30 g färsk ingefära  
• 2 msk smör • 2 krm salt • ½ krm svartpeppar

Tillagning: 

• Sätt ugnen på 175°.

• Mixa ströbrödet med osten.

• Fräs löken och purjolöken i smör tills det blir 
mjukt.

• Lägg i oxbringa, palsternacka och potatis och 
låt fräsa en aning.

• Häll över mjölken och hönsbuljongen.

• Låt koka tills potatisen är mjuk. Smaka av med 
salt och peppar.

• Häll oxbringekoket i en djup ugnssäker form 
och täck med ”Västerbottensostbrödet”.

• Gratinera mitt i ugnen cirka 20 min.

• Tag ut och kyl ner. Skär i portions bitar,  
10x10 cm.

Morötter: 
• Koka morötterna mjuka i hönsbuljong och  

honung med ingefära.

• Häll av buljongen och smaka av med smör,  
salt och svartpeppar.

• Servera tillsammans med oxbringa som värms 
lite lätt i ugnen.

Foto: Peter Backman
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Stefan Eriksson 
Vinnare av tävlingen Årets Kock 2005 och skapare av 
Nobelmenyn 2008. Stefan är i dag verksam på Atelier 
Food, Konstakademien i Stockholm. Tidigare drev han 
tillsammans med sin hustru Stefan Erikssons Matstudio 
med en verksamhet bestående av matlagningskurser, 
catering, restaurangverksamhet och festmiddagar. Han 
har tidigare drivit Jerrhag & Eriksson Gastronomi, och 
varit anställd på Riddarbageriet, Riche, Lydmar Hotel 
samt Restaurang Seths.

Tanken bakom receptet:
”Att det skulle ingå härliga grönsaker i rätten 
bestämde jag snabbt, och att porterkoka högrev för 
att få riktigt god smak på anrättningen. För att köttet 
dessutom skulle bli riktigt mört och utifrån att jobba 
med nattillagning i ugn, komponerade jag receptet 
med uppmaningen att baka det på låg temperatur i 
åtta–tio timmar. Fina rotfrukter tror jag att många 
äldre verkligen uppskattar, varför sådana fick bli 
tillbehör till det möra och smakrika köttet i form 
av ångad rotfruktscrème, liksom brynt lök och inlagda 
dillgrönsaker med färsk riven ingefära och ättika, 
suveränt!”

2011

Vinnare 2011
 Foto: Peter B
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porterkokt högrev 
med rotfruktscrème, brynt lök och dillgrönsaker
Högrev: • 400 g högrev, putsad i portionsbitar • ½ flaska porter • 1 dl kalvbuljong

Rotfruktscrème: • 3 morötter (ca 300 g) skalade • 2 palsternackor (ca 300 g) skalade • 300 g skalad 
kålrot • 3 msk smör • 1–2 krm salt

Lök: • 4 skalade gula lökar • 1½ msk rapsolja

Dillgrönsaker: • 1 dl vatten • 1 dl honung • ½ dl ättiksprit 12 % • 1 medelstor gurka (ca 250 g)  
• 5 rädisor • 100 g blomkål • 1–2 morötter (ca 175 g) • 100 g vitkål • ½ tsk färsk riven ingefära  
• 1 msk hackad dill

Tillagning: 

• Sätt ugnen på 80°.
• Lägg köttet i en trång gryta med öl och bul-

jong.
• Sätt in grytan i ugnen och låt stå cirka 10 tim. 
• Häll av vätskan i en kastrull och koka ihop till 

en sås. 
• Smaka eventuellt av med salt och peppar.

Rotfruktscrème: 

• Sätt ugnen på 80°.
• Dela rotfrukterna på längden, kålroten i bitar. 

Lägg dem på ett ugnssäkert fat och låt dem bli 
riktigt mjuka i ugnen, ca 1 tim.

• Mixa rotfrukterna släta med smöret. Tillsätt 
salt.

Lök:

• Skala och dela lökarna på mitten.
• Stek löken gyllenbrun i oljan i en panna tills de 

är helt mjuka.

Dillgrönsaker:

• Koka upp vatten, honung och ättiksprit och kyl 
ner lagen.

• Skala, skölj och ansa alla grönsaker.
• Hyvla och dela i mindre bitar.
• Lägg grönsakerna och lite finriven ingefära i 

ättikslagen.
• Strö över dill.

Servering

• Servera med en riktigt god kyld lageröl från ett 
kvalitetsbryggeri!

Foto: Peter Backman
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Alexandra Zazzi
Alexandra kom som 11-åring till Sverige tillsammans 
med sin italienska pappa och svenska mamma. Hon 
blev ett välbekant ansikte för den stora allmänheten 
då hon vann SVT:s dokusåpa Robinson 1998. I 
restaurangbranschen har hon arbetat sedan i mitten 
av åttiotalet, bland annat i Stockholm, Göteborg, 
New York och i Milano. Idag är Alexandra Zazzi 
en flitigt anlitad tv-kock, matskribent, föreläsare, 
kokboksförfattare och seminariearrangör.

Tanken bakom receptet:
”Kyckling är en råvara som det går att göra mycket 
gott av. Jag gjorde färs av kycklingköttet, som jag 
för att ge det en god och lite rökig smak, lindade in 
i baconskivor. För att göra potatisen lite extra smaklig 
och spännande bakade jag den tillsammans med 
svartrot i buljong och tillsatte äpplen, för att de den 
lite syra. Jag kompletterade receptet med en tomatröra 
smaksatt med vitlök. Detta för att ge anrättningen en 
exotisk tusch och göra den intressant för smaklökarna.” 

Foto: O
lof H

old
ar

 Foto: A
nnika B

rom
an



43

Baconlindad kyckling 
med spenat och Västerbottensost, buljongkokta potatisklyftor 
och smörad tomatsås
Kyckling: • 400 g kycklinglårfilé eller färdigmald kycklingfärs • ¾ dl ströbröd (knappt) • ½ dl mjölk  
• 1 ägg • ½ dl riven Västerbottensost • ½ tsk salt • 1 krm svartpeppar • 100 g fryst bladspenat  
• 125 g skivad bacon • plastfolie
Potatis: • 5–6 potatisar (ca 500 g) skalad • 2 ½ svartrot (ca 250 g) skalad • 3 dl kycklingbuljong  
• 1 medelstort äpple • ½ tsk salt • 1½ krm svartpeppar
Tomatsås: • 1 liten skalad vitlöksklyfta • 1 msk olivolja • 2½ dl passerade tomater  
• 2 msk smör i tärningar • 2 krm salt  • ½ krm svartpeppar

Tillagning: 

• Mixa lårfilén till färs med hjälp av matberedare 
med knivtillsats eller köp färdigmald kycklingfärs.

• Sätt ugnen på 100°.
• Blötlägg ströbröd i mjölk och blanda samman 

med färs, ägg, ost, salt och peppar. Smula slut-
ligen i de frysta spenatbladen och vänd om i 
smeten.

• Lägg ut baconskivorna på plastfolie.
• Klicka på kycklingsmeten och rulla samman 

till en hård korv med hjälp av folie.
• Lågtemperaturstek cirka 1 tim i ugnen till en 

innertemperatur av 70°.
• Ta bort plasten. Ta tillvara stekskyn och häll 

den över rotfrukterna. 
• Låt rullen vila under tiden potatisen görs i ordning.
• Bryn baconrullen i smör och skär den i skivor 

strax före serveringen.

Potatis:

• Sätt ugnen på 225°.

• Dela potatisen i klyftor och svartrötterna i sta-
var.

• Lägg i en långpanna och slå på buljong och 
stekskyn.

• Låt stå cirka 20 min mitt i ugnen tills allt är 
mjukt.

• Skär bort kärnhuset ur äpplet. Skär äpplet i 
tunna klyftor och vänd ned dem i den heta 
potatisen.

• Smaka av med salt och peppar.

Tomatsås: 

• Skiva vitlöken tunt. Låt den svettas i olivolja. 
Häll på tomaterna och låt koka upp. Vispa i 
smöret och smaka av med salt och peppar.

Foto: Mikael Göransson
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colin Willey
Arbetar sedan sex år tillbaka på Stora Brännbo 
Konferens och Hotell i Sigtuna som kreativ 
middagskock. Colin, som ursprungligen kommer från 
England, började sin bana i köket hos Christopher 
Oaks som drev restaurangen Oaks i Glouctershire, 
med en stjärna i krogbibeln Guide Michelin. I 
Sverige har Colin bl a arbetat på restaurang Prinsen i 
Stockholm, där han skolats i det svenska köket. 
Colin var en av finalisterna i matlagningstävlingen 
Copper Skillet i januari 2011.

Tanken bakom receptet:
”Anledningen till att jag valde att komponera min 
rätt som jag gjorde, var självklart för att den skulle 
passa den äldre generationen. Förutom att den är 
god är min gäddfärstimbal lättsmält och proteinrik. 
Fettet och kolhydraterna kommer från dillpotatisen och 
järnet från spenaten. Förutom att rätten både är nyttig 
och god är den tack vare sin karaktär också ”tidlös”. 
Det är helt enkelt en maträtt man kan tillaga av under 
hela året. Den fungerar att servera, och att njuta av 
såväl under vinter och vår, som sommar och höst.” 

 Foto: Peter B
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Gäddfärstimbal 
med stenbitsrom, bladspenat, fänkålssås och örtslungad potatis

Gäddfärs: • 220 g gäddfärs • 2 äggvitor • 1 tsk salt • 1 krm cayennepeppar • 1 dl vispgrädde  
• 2 msk smör till formarna • 2 tsk stenbitsrom till garnering
Fänkålssås: • 2 msk fänkålsfrö • 1 msk smör • ½ dl fiskfond • 1 ½ dl vispgrädde  
• ½ citron, rivet skal och saft • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar
Örtslungad potatis • 4–5 potatisar (ca 400 g) färsk, kokt potatis • 1 msk hackad persilja  
• ½ dl olivolja • 1 msk hackad dill
Spenat: • 120 g färsk bladspenat • 1 msk olivolja

Tillagning: 

• Blanda gäddfärsen med äggvitor, salt och cay-
ennepeppar.

• Rör ner grädden, lite i sänder, och blanda till 
en smidig smet.

• Smörj fyra timbalformar och fyll med gäddfärs 
upp mot kanterna.

• Täck formarna med plastfilm.
• Ångkoka färsen i vattenbad i ugn, 70°, cirka 

20–25 min.
• Prova med en sticka att färsen känns fast.
• Stjälp upp gäddtimbalerna på ett fat

Fänkålssås: 

• Rosta fänkålsfrö i en stekpanna, tillsätt smör, 
fiskfond och grädde.

• Låt allt koka under svag värme till simmig  
konsistens.

• Tillsätt rivet citronskal och saft från citronen. 
Smaka av med salt och peppar.

• Sila och håll såsen varm tills det är dags för 
servering.

Örtslungad potatis:

• Blanda den kokta potatisen med de övriga  
ingredienserna och rör om. 

Spenat:

• Blanda spenaten med olivoljan
• Servera gäddfärstimbalerna med bladspenat, 

fänkålssås och den örtslungade potatisen. Top-
pa timbalen med en klick stenbitsrom.

Foto: Mikael Göransson
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Fredrik Björlin
Kapten i det svenska kocklandslaget som 2012 i 
konkurrens med 35 nationer vann Culinary Olympics, 
Mat-OS, i tyska Erfurt. Fredrik arbetar i dag som 
kökschef på Artipelag i Gustavsberg utanför Stockholm. 
Han var tidigare kökschef på NK Matsalar i Stockholm, 
dit han närmast kom från restaurang Vassa Eggen. 
Fredrik har tidigare arbetat bland annat i köken på 
restaurang F12, och Oaxens Skärgårdskrog, Pontus! 
Han har tidigare tävlat i juniorkocklandslaget.

Tanken bakom receptet:
”Jag ville skapa ett recept på en anrättning som 
kan kategoriseras som lite lyxigare vardagsmat, och 
valde att göra en osso buco, men i en lite annorlunda 
tappning. En äkta osso buco är gjord av kalvlägg, men 
jag använde mig av kalvgrytbitar, som liksom originalet 
fick doften av vitt vin och vitlök. Jag kompletterade 
rätten med ris och en parmesangremolata, då gremolata 
är ett trevligt tillbehör till osso buco.”

 Foto: Peter B
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Kalvgryta ”osso buco” 
med saffransris och parmesangremolata

Kalvgryta: • 480 g kalvgrytbitar • 1 msk smör • 1 tsk salt • 1 krm vitpeppar • 1 morot (ca 100 g) skalad 
och skuren i grova bitar • 140 g skalat rotselleri i grova bitar • 1 stor skalad gul lök i bitar • 3 skalade 
vitlöksklyftor, hackade • 2 dl krossade tomater • 1½ dl vitt vin • 3/4 dl kalvbuljong • ½ citron i skivor  
• 2 krm backtimjan • ½ tsk rosmarin • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar
Saffransris: • 2 dl basmatiris • 1 medelstor skalad hackad gul lök • ½ dl olivolja • 0,25 g saffran  
(½ paket) • 3½ dl vatten • 2 krm salt
Parmesangremolata: • 1 dl hackad persilja • ½ dl olivolja • 1 skalad hackad vitlöksklyfta • 40 g riven 
parmesan • rivet skal av ½ citron

Tillagning: 

• Bryn köttet runt om i smör i en gryta. Salta 
och peppra.

• Tillsätt grönsakerna när köttet fått fin färg. 
Stek ytterligare ett par minuter.

• Häll i tomat, vin och buljong, citron och örter 
och småkoka tills köttet är mört. Det tar 1–1½ 
tim.

• Smaka eventuellt av med salt och peppar.

Saffransris: 

• Svetta löken i olivolja. 
• Tillsätt övriga ingredienser och koka riset en-

ligt förpackningen.

Parmesangremolata: 

• Blanda allt med olivoljan och strö det över köt-
tet.

Foto: Mikael Göransson
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Neil ponsonby
Neil är född och uppvuxen i Australien där han också 
fick sin kock- och lärlingsutbildning. Efter flera 
lärorika år på Londons anrika Savoy Hotel kom han 
till Stockholm där han bland annat lagat mat i köken 
på Operakällaren, L’Escargot och Villa Källhagen. I 
början på 1990-talet arbetade Neil som Executive Chef 
på ett femstjärnigt hotell i Australiens turistmecka, 
Surfers Paradise. Numera har Neil Ponsonby rollen som 
Executive Chef på Quality Hotel Friends i Stockholm 
efter tio år som kökschef på Hilton Hotel Slussen 
Stockholm. Neil tävlande 2009 om att skapa Årets 
Nationalrätt.

Tanken bakom receptet:
”Att köttfärsrätter i olika former är populära råder 
det inget tvivel om. Jag komponerade därför en 
färsanrättning i en lite annorlunda tappning, nämligen 
nöt- och kalvfärs, formade som stora köttbullar, 
smaksatta med bland annat vitlök och fyllda med ost. 
Köttbullarna ska brynas efter att ha rullats i vetemjöl, 
och blir helt färdiga genom att de sjuds i en smakrik 
tomatsås. Till bullarna ansåg jag att det skulle passa 
utmärkt att servera ett helt vanligt potatismos. En rätt 
som jag föreställer mig faller både seniorer och andra i 
smaken.” 

 Foto: Peter B
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Romerska köttbullar 
med potatismos

Köttbullar: • 400 g köttfärs (50 % nötkött, 50 % kalvkött) • 1 dl mjölk • 1 ägg • 1 tsk salt • 1 krm 
chilipulver • 3 pressade vitlöksklyftor • 2 ½ msk hackad persilja • 1 dl riven parmesan • 1 dl vetemjöl  
• 1 msk olivolja
Tomatsås: • 1/3 gul lök, skuren i smala båtar • 1 msk olivolja • ½ röd chili, finhackad • 1/3 mellanstor 
röd paprika, skuren i centimeterstora bitar • 1 vitlöksklyfta, finhackad • 2 ½ dl passerade tomater  
• 1 tsk salt • 1 krm vitpeppar • 1 krm socker • 2 msk vatten • 1 tomat (ca 80 g) klyftad  
• ½ citron, saften

Potatismos: • 8–10 potatisar (ca 1 kg) skalad potatis, mjölig sort • 2 dl mjölk • 1–2 tsk salt  
• 2 krm svartpeppar • 2 msk smör
Sallad: • Blanda till en sallad av ruccola, friséesallat, hyvlad fänkål, cocktailtomat, pimiento, oliver,  
och citronjuice.

Tillagning: 
• Blanda ihop alla ingredienser utom osten.
• Forma köttbullar i samma storlek som en lime-

frukt, två köttbullar per portion.
• Gör ett hål i mitten av köttbullen med tummen 

och fyll hålet med riven ost.
• Rulla i vetemjöl.
• Bryn i olja och sjud färdig i tomatsås Tillsätt 

vatten efter behov

Tomatsås:
• Stek hastigt löken i oljan till den är gyllengul. 

Tillsätt chili, paprika, vitlök och de passerade 
tomaterna.

• Smaka av med salt, peppar och socker. Låt 
småkoka i 15–20 min. Tillsätt vatten och den 
klyftade tomaten. Smaka av med citronsaft.

Potatismos:
• Koka potatisen i mindre bitar i en stor kastrull 

med saltat vatten tills den är mjuk ca 10 min. 
Häll av kokvattnet.

• Mosa potatisen i kastrullen med elvisp, slå på 
den varma mjölken under vispning till dess 
moset blir slätt och luftigt. Smaka av med salt, 
peppar och smör.

Servering:
• Servera köttbullarna i tomatsåsen med potatis-

mos och sallad.

Foto: Mikael Göransson
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Roland persson
(tävlade även 2010) 

Tanken bakom receptet:
”Griskött i alla dess former är något som jag är 
övertygad om tilltalar inte minst människor som i dag 
tillhör kategorin seniorer. Och sidfläsk i olika former 
inbillar jag mig är något som uppskattas lite extra. 
Min rätt komponerade jag så att den ska upplevas 
som lite annorlunda genom att först marinera fläsket, 
sedan lågtemperatursteka det i ugn för att göra det 
riktigt gott, saftigt och inte minst riktigt mört. Purén 
som ingår i maträtten gör jag genom att blanda 
potatis och kokta, passerade gula ärter, smaksatt 
med hackad mejram.” 
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Rostat sötsurt sidfläsk 
med puré av gula ärter och potatis – smaksatt med mejram 
serverad med en sallad på svarta bönor och morötter

Rostat sötsurt sidfläsk: • 600 g rimmat sidfläsk • 3 tsk äppelcidervinäger • 3 tsk ättiksprit, 12%  
• 4 msk honung • 1 gul lök • 1 stort äpple • 4 dl kalvfond • 2 msk majsstärkelse (Maizena) • 1 tsk salt  
• 1 krm vitpeppar
Gula ärtor: • 400 g kokta passerade gula ärtor • 6–8 mandelpotatisar (ca 600 g) • 2 ½ dl gräddmjölk  
• 4 msk smör • 1 tsk salt • 1 krm peppar • 1 kruka mejram
Sallad: • 2 morötter (ca 150 g) i olika färger • 4 dl hönsbuljong • 120 g kokta svarta bönor  
• ½ msk smör • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar

Tillagning: 

• Marinera sidfläsket med vinäger, ättika och 
honung i 12 tim.

• Stek därefter fläsket i ugn, 120° i 6 tim tillsam-
mans med lök och äpple, skurna i mindre bi-
tar. 

• Ta fläsket ur ugnen och lägg i press.
• Ta vara på stekskyn med äppelbitarna och lö-

ken.
• Skär därefter fläsksidan i portionsbitar. 

Koka skyn till en sås med kalvfonden, och 
smaksätt med ättika och honung. 
Om såsen blir för tunn red av med majsstär-
kelse (Maizena).

• Smaka av med salt och peppar.

Gula ärtor: 
• Värm de passerade gula ärtorna. Skala och 

koka potatisen. Pressa potatisen och blanda 
med den varma ärtpurén, gräddmjölk och 
smör. Smaka av med salt och peppar. Blanda i 
hackad mejram vid servering.

Sallad:

• Skala och skär morötterna snett i tunna ski-
vor, och koka dem mjuka i hönsbuljong ca 5 
min. Värm därefter bönorna tillsammans med 
morötterna i buljongen. Klicka i lite smör och 
smaka med salt och peppar .

Servering:
• Rosta portionsfläskbitarna i smör runt om och 

servera tillsammans med purén, morötterna 
och såsen.

Foto: Peter Backman
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Ulrika Brydling
(tävlade även 2009, 2010)

Tanken bakom receptet:
”Rimmat fläsk, fläskkorv och gula ärtor är råvaror 
som är huvudkomponenter i många seniorers 
favoriträtter. Jag komponerade en spännande rätt 
där såväl fläsk som fläskkorv och gula ärtor ingår, 
och som jag föreställer mig blir uppskattad av 
målgruppen. Ärtorna fick bli en ärtkräm, och fläsk 
och fläskkorv kokas tillsammans med lök, morötter 
och kryddor. Allt detta kompletteras med en smakrik 
rotfruktsblandning smaksatt med senap. Självklart 
strävar jag efter att använda så många ekologiska 
råvaror i anrättningen som möjligt.”

Foto: O
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Fläskkorv och rimmat fläsk 
med ärtkräm och senapsrotfrukter

Bogfläsk: • 200 g rimmat bogfläsk • ca 2 l vatten • 2 msk salt • 1 gul lök • 1 morot (ca 75 g) tärnad  
• 2 lagerblad • 10 kryddpepparkorn • 10 vitpepparkorn • 400 g fläskkorv
Gul ärtkräm: • 400 g torkade gula ärtor • 1 l fläskbuljong (från fläskkoket) • 2 tsk mejram  
• 2 tsk timjan • 1 tsk salt • 1 krm vitpeppar
Rotfrukter: • 1 morot (ca 100 g) • 1 bit kålrot (ca 100 g) • 1 gulbeta (ca 100 g)  
• 1 palsternacka (ca 100 g) • 4 msk söt/stark senap • rivet skal och saft av 1 citron • 2 dl hackad persilja

Tillagning: 

• Lägg fläsket i en kastrull och slå på vatten så 
det täcker, (cirka 2 liter) och koka upp. Skölj 
fläsket och koka i nytt vatten med delad lök, 
tärnad morot och kryddor ca 1–1 ½ timme el-
ler till köttet är mört.

• Fläskkorv: Lägg i korvarna i fläskkoket och 
sjud i cirka 10 minuter.

Gul ärtkräm: 

• Skölj ärtorna. Lägg dem i en bunke. Häll på 
kallt vatten tills det står över dem. Låt stå 
12–24 timmar. 

• Slå bort blötläggningsvattnet. Lägg ärtorna i en 
kastrull och häll på 1 liter fläskbuljong samt 
örter. Koka ärtorna ordentligt mjuka i 1–1 ½ 
tim. 

Rotfrukter:

• Skala och skär rotfrukterna i små tärningar. 
Koka 5–10 min. Blanda rotfrukterna med  
senap, citron och hackad persilja.

• Mixa de gula ärtorna till mos och smaksätt 
med salt och peppar.

Servering

• Servera med knäckebröd, lagrad ost och en 
sallad.

Foto: Mikael Göransson
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Sten A Öhman
Sten A Öhman tillhör veteranerna bland landets 
mästerkockar. Utbildad på Hasselbackens Hotell & 
Restaurangskola och var under flera år kökschef hos 
Carl-Jan Granqvist på Grythyttans Gästgivaregård. Sten 
har bland annat drivit Kolsva Herrgård utanför Köping 
och varit krögare och kökschef på Görvelns slott i 
Järfälla. 

Sten är kökschef på Göranterrassen, S:t Görans 
sjukhus i Stockholm, där han serverar av klassisk 
husmanskost, allt från sillbullar och korintsås. 

Han kom till Göranterrassen efter rollen som 
kökschef på Mälardrottningen i Stockholm. Samma 
uppgift hade han tidigare på Reimers Café & Bistro. 

Tanken bakom receptet:
”Jag strävade efter att anpassa konsistens och 
tillagningstider till många av de äldres tandstatus 
och muskelfunktion i svalget. Maten kan lätt kunna 
mosas och skäras i små bitar eventuellt serveras med 
extra sås. Att använda en huvudkomponent som 
oxtunga tror jag får åtskilliga seniorer att se fram mot 
måltiden. Tunga var betydligt vanligare att använda i 
matlagningen förr än den är numera, och ack så mört 
och gott. Tillsammans med potatismos och rostade 
grönsaker borde rätten falla riktigt många, inte minst 
äldre, i smaken.” 

 Foto: Peter B
ackm

an

Foto: Im
ag

e Lib
rary



55

Rimmad rökt oxtunga 
med potatispuré, rostade grönsaker och timjandoftande 
rödvinsås

Oxtunga: • 400 g rimmad rökt oxtunga • 2 morötter (ca 200 g) • 1 gul lök • 1 purjolök (ca 150 g)  
• 1 palsternacka (ca 125 g) • 2 msk smör 
2 lagerblad • 10 vitpepparkorn
Rödvinsås: • 1 msk tomatpuré • 2 msk smör • 3 dl buljong från tungan • 1 dl rött matlagningsvin  
• 1 msk råsocker • 1 tsk timjan • 1 msk majsstärkelse (Maizena) • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar
Potatispuré: • 4–6 potatis (ca 500 g)  • 1 dl mjölk • 1 dl grädde • 2 msk smör • ½ tsk salt  
• 1 krm vitpeppar
Rostade grönsaker: • 1 rödlök • 1 morot (ca 100 g) • 1 palsternacka (ca 125 g) • 1 bit kålrot (ca 75 g)  
• 1 msk olja • 4 buketter broccoli • 2 msk buljong • 1 msk honung • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar   
• 2 msk persilja, hackad

Tillagning: 

• Lägg tungan i kallt vatten så att den täcks.
• Hacka och bryn grönsakerna.
• Låt vattnet koka upp, skumma och tillsätt 

grönsakerna och kryddorna.
• Sänk temperaturen och låt sjuda i ca 2–2 ½ 

tim.
• Tag upp tungan, gör ett snitt i skinnet och dra 

av det. Lättast att göra när tungan är varm.  

Rödvinsås: 

• Fräs tomatpurén i lite smör. Tillsätt buljong, 
vin, socker och timjan,

• Låt koka ihop. Red av med mjölet. Smaksätt 
med salt och peppar. Vispa i resterande smör.

Potatispuré: 

• Skala potatisen och skär den i mindre bitar. 
Koka i ca 10 min. Häll av kokvattnet. Pressa 
eller stöt potatisen.

• Värm mjölk, grädde och smör. Blanda med  
potatisen och smaka av.

Rostade grönsaker: 

• Strimla lök, rotfrukter (6 mm tärningar) och 
broccoli i buketter. Lägg rötterna i långpanna 
och rosta i ugn, 225° med lite olja i ca 10 min. 
Tillsätt broccolin, lite buljong, honung och låt 
allt rostas i ugnen under ytterligare fem min. 
Smaka av med salt och vitpeppar.

• Skär tunna skivor av tungan och värm i såsen. 
Servera med potatispurén och grönsakerna. 
Strö över hackad persilja.

Foto: Mikael Göransson
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tom Sjöstedt  
(tävlade även 2010)

Tanken bakom receptet:
”För mig är korv ett klassiskt hederligt hantverk 
som alla borde få njuta av. Jag har full förståelse att 
man inte kan göra hemgjord korv i samtliga kök 
på landets seniorboenden. Men jag vill med detta 
recept inspirera till samarbete mellan kockar och 
producenter som kan ta fram riktigt bra korvar 
gjorda på äkta råvaror och på så sätt sprida detta 
underbara hantverk till alla äldre runt om i landet.
Med grönsaker i säsong, som kan serveras varma 
eller kalla, god senapssky och citronyoghurt, har 
jag skapat en rätt jag själv skulle bli väldigt glad att 
få äta om 30–40 år.”

2012

 Foto: Peter B
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Kryddig fläskkorv 
med grönsakssallad senapssky och citronyoghurt
Korv: • 300 g späck, mald 5 mm • 600 g fläskkarré, mald 5 mm • 25 g nitritsalt • 1 g cayennepeppar  
• 2 g pimentopulver, dulce • 2 g malen svartpeppar • 1/4 citron, skalet • 1 klyfta vitlök, skalad  
• 1/4 dl iskall vätska • ½ meter svintarm

Grönsakssallad: • 5–7 färskpotatisar (ca 250 g) • 250 g broccoli • 1 litet blomkålshuvud (ca 250 g)  
• 250 g knippmorötter • ½ rödlök (ca 50 g) • 1/2 msk olivolja • 1 tsk salt • 1 krm svartpeppar  
• 1 msk dill • 1 msk smörgåskrasse

Senapssky: • 1/2 dl kalvfond • 1/2 dl skånsk senap • 1/2 msk dijonsenap 

Citronyoghurt: • 2 dl tjock yoghurt • rivet skal av en 1/2 citron • 1/2 msk honung • 2 krm salt

Tillagning: 

• Blanda färsen med salt och kryddor. Blanda i 
övriga ingredienser och stoppa i fjälster.  
Ånga i 70°, ca 15 min.

• Stek före servering.

Grönsakssallad:

• Borsta potatisen. Dela broccoli och blomkål 
i mindre bitar. Spara stjälkarna på broccolin. 
Skala morötterna. Ånga i ugn på 100° ånga 
tills de är mjuka. Skiva lök och broccolistjäl-
ken tunt. Blanda potatis och grönsaker med 
olivolja, salt och peppar. Garnera med dill och 
krasse.

Senapssky:

• Koka upp kalvfonden och smaka av med senap.

Citronyoghurt:

• Blanda alla ingredienser och smaka av med 
salt.

Servering

• Servera korven med grönsakssalladen, senaps-
skyn och citronyoghurten

 Foto: Peter Backman
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Malin Söderström
Malin är en av landets mest kända kockar och hon 
driver restaurangen på Moderna Museet i Stockholm, 
tillsammans med Sofia och Per Gustafsson. 2011 
komponerade hon den meny som serverades vid 
Nobelmiddagen. Hon är en flitigt förekommande kock 
i TV, och har givit ut kokböcker som Mmm Malins Mat 
och Kära Små Söta samt Smårätter, tillsammans med 
Per Gustafsson och Henrik Norström, Lux Stockholm, 
Mat för blå dagar, Ja tack-mat för diabetiker och alla 
andra.  Malin Söderström var tidigare styrelsemedlem 
i Svenska Kockars Förening, och medlem i det 
Svenska Kocklandslaget. Hon medverkande i TV-
programmet Kockarnas kamp 2012.

Tanken bakom receptet:
”För mig är det självkart att via Mästerkockens 
Seniormat dela med mig av mina matidéer och 
förhoppningsvis kunna inspirera dem som runt om i 
landet varje dag lagar mat till våra äldre. Vi får inte 
heller glömma att nästa generation, som så småningom 
tar plats inom äldreomsorgen, inte låter sig nöja med 
vad som helst. Många av dem är erfarna uteätare, och 
åtskilliga är vana vid god restaurangmat. Därmed har de 
en bestämd uppfattning om hur mat ska smaka för att 
vara till belåtenhet. Och slutligen, ibland tänker jag på 
min egen framtida ålderdom. Självklart förväntar mig 
att varje dag bli serverad riktigt god mat ”på hemmet”.

En rätt av den typ som jag nu komponerat, med 
fläskkarré, tror jag de flesta gillar. Även jag, då jag en 
dag sällar mig till seniorernas skara.”
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Lättrökt rapsgris 
med sirapskryddad kålrotspuré och senapssvängda baljväxter

Rapsgris: • 600 g karré av rapsgris, rimmad och lättrökt • 1 msk smör • 1/2 kvist rosmarin
Kålrotspuré: • 800 g skalad och grovt skuren kålrot • 2 tsk salt • 1 lagerblad • 1 msk smör  
• 1/4 dl ljus sirap • ½ tsk salt
Senapssvängda baljväxter: • 600 g baljväxter, lättkokta exempelvis haricots verts, sojabönor,  
vita bönor • 1/4 dl grovkornig senap • 1/4 msk grovt hackad dragon • 1/4 dl rapsolja  
• 1 msk äppelcidervinäger

Tillagning: 

• Bryn karrén i runt om i en stekpanna. Lägg 
några hela rosmarinkvistar i en ugnssäker form 
och lägg karrén ovanpå. Stek klar i ugn, 100° 
till 70° innertemperatur.

• Låt köttet vila innan det skärs upp.

Kålrotspuré:

• Skala kålrötterna och skär i grova bitar. Koka 
dem mjuka tillsammans med salt och lager-
blad. Mixa kålroten slät eller kör till grövre 
mos i mixern.

• Rör ner smör och smaka av med sirap och salt.

Senapssvängda baljväxter: 

• Skär haricots verts i bitar och koka lätt. Blanda 
samman baljväxterna. Rör ihop senap, dragon, 
rapsolja och äppelcidervinäger. Vänd ner  
baljväxterna i senapsvinägretten.

Servering

• Servera den skivade karrén med kålrotspurén 
och baljväxterna.  

 Foto: Mikael Göransson
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Ulrika Brydling
(tävlade även 2009, 2010, 2011)

Tanken bakom receptet:
”Högrev är en ypperlig köttråvara som det går att 
skapa många goda maträtter av. Dessutom är den 
synnerligen prisvärd. Här har jag skapat en gryträtt 
med bl a pepparrot och dijonsenap som smaksättare. 
Rotfrukter gillar säkert de flesta seniorer, varför 
jag till köttet komponerade ett tillbehör bestående 
av såväl morötter, kålrot, jordärtskockor som 
potatis och inlagda rödbetor. Så långt det är möjligt 
använder jag i receptet självklart ekologiska råvaror.” 

Foto: O
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Högrevsgryta 
med rotfrukter inlagda betor och pepparrotskräm

Högrev: • 400 g högrev, skuren i grova tärningar, (minst 3×3 cm) • 1 gul lök, skalad och delad • 8 dl 
kalvbuljong • 1 dl 1-2-3-lag • 3 kryddpepparkorn, krossade • 2 lagerblad • majsstärkelse till redning  
• neutral rapsolja till stekning • salt och nymald svartpeppar 
Pepparrotskräm: • 1 dl crème fraiche • 1 msk riven pepparrot • ½ msk dijonsenap • ev. lite mjölk
Rotfrukter: • 4 morötter, skalade, kokta och skivade • 400 g kålrot, kokt och tärnad • 8 jordärtskockor, 
kokta och tärnade • 8 potatisar, små och kokta • 4 rödbetor, skalade, kokta och delade • 1 dl 1-2-3-lag 
• 1 dl grovt hackad persilja

Tillagning: 

• Bryn högreven i olja. 
• Salta och peppra.
• Lägg de brynta bitarna i en gryta. (Koka gärna 

ur pannan/stekbordet med lite vatten då bi-
tarna blivit brynta, för att ta vara på smakerna 
som finns där, och häll på köttet).

• Tillsätt lök, buljong, 1-2-3-lag, kryddpeppar 
och lagerblad. 

• Låt allt puttra tills köttet blivit mört. Skumma 
då och då.

• Sila köttbitarna från buljongen från buljongen 
och red av med majsstärkelse utrört i lite vat-
ten.

• Smaka av med salt och peppar.

Pepparrotskräm: 

• Blanda crème fraiche med dijonsenap, peppar-
rot och eventuell mjölk till en god kräm.

• Smaksätt med salt.

Rotfrukter:

• Lägg rödbetor i 1-2-3-lagen
• Värm rotfrukterna i ugn eller kastrull med lite 

olja.
• Servera köttet med rotfrukter, rödbetor, pep-

parrotskräm och persilja.
• Smaka gärna av med mer 1-2-3-lag, kryddpep-

par m m om så önskas. Ska vara ganska höga 
smaker.

 Foto: Mikael Göransson
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Alexandra Zazzi
(tävlade även 2011)

Tanken bakom receptet:
”Med mör och fin fläskkarré som bas komponerade 
jag ett recept som resulterar i en mycket smakrik 
anrättning. Den potatiskaka som ackompanjerar köttet 
är smaksatt med Västerbottensost som toppas med 
syrad sallad på kålrabbi och äpple, samt betor med 
rökt yoghurt. Många smaker i harmoni alltså. Inbillar 
mig att rätten väcker intresse och upplevs som både 
god och spännande, och även utseendemässigt är 
tilltalande för inte minst matglada seniorer.” 

Foto: O
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Bräserad fläskkarré 
på krämig potatiskaka med Västerbottensost toppad med syrad 
sallad på kålrabbi och äpple samt betor med rökt yoghurt
Brässerad fläskkarré: • 600 g urbenad fläskkarré • 1 tsk salt • 1 krm vitpeppar • 1 morot (ca 100 g) 
skalad • 1 selleristjälk • ½ gul lök • 1 lagerblad • ½  msk grovsalt • 4 svartpepparkorn • 2 msk smör  
• ½ tsk salt • 1 krm svartpeppar Krämig potatiskaka: • 4 potatisar (ca 350 g) skalad mjölig potatis  
• ½ skalad gul lök • 1 msk olivolja • 1 tsk salt • 1 krm vitpeppar • 1 ägg • 1 ½ dl riven Västerbottensost  
• 1 msk grädde • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar Syrade tomater med kålrabbi och äpple:  
• 10 cocktailtomater, blandat röda och gula • 65 g skalad kålrabbi • ½ krispigt äpple • ¼ röd lök  
• 1 msk hackad persilja Lag: • 1 tsk ättiksprit, 12 % • 1 tsk färsk ingefära, skalad • 1/2 msk socker  
• 1/4 msk honung • 1 dl vatten • ½–1 tsk salt Rökt yoghurt och blandade betor: • Yoghurt, 2 dl 
grekisk yoghurt • 1 msk rökessens. Blanda yoghurten med rökessensen • Betor, 2 rödbetor (ca 150 g)  
• 2 gulbetor (ca 150 g) • ½ msk grovsalt • 1 msk smör • ½ msk flingsalt

Tillagning: 

• Dela karrén på längden. Salta och peppra och 
ge stekyta runt båda köttbitarna. Lägg i en 
djup ugnssäker form och häll på hett vatten så 
att det täcker 2/3 av köttet.

• Grovhacka grönsakerna och sprid ut runt kött-
bitarna. Strö över kryddorna. Ställ in i ugn på 
80° över natten, 12–14 tim.

• Ta ur köttbitarna ur skyn och lägg i en bunke. 
Ställ över en tallrik så att de pressar köttbi-
tarna. Ställ i kyl minst 12 tim.

• Skiva köttet i 1–1,5 cm skivor, stek i smör på 
båda sidor så att de får färg. Salta och peppra.

Krämig potatiskaka: 
• Riv potatisen och löken på den grova delen av 

rivjärnet.
• Råstek potatis och lök i olivoljan på hög värme 

i 10–15 min. Vänd hela tiden så att det inte 
bränns. Salta och peppra.

• Vispa i en bunke samman ägget, osten och 
grädden. Vänd ner potatisen i ägg-ostsmeten. 
Smaka av med salt och peppar.

• Fodra två brödformar med ugnspapper. Bred 
ut smet och grädda i mitten av ugnen 200° i 20 
min. Låt svalna 5–8 min innan kakan skärs upp.

Syrade tomater med kålrabbi och äpple:
• Rör ihop ättika, tunt skivad ingefära, socker, 

honung, vatten och salt. Skölj och dela toma-
terna i halvor och klyftor.

• Skär kålrabbin i mycket tunna skivor. Skär 
äpplet i tunna klyftor. Skala och skiva löken 
fint i ringar. Vänd samman allt i lagen med per-
siljan Låt stå och dra ca 2 tim före servering.

Rökt yoghurt och blandade betor:
• Koka betorna mjuka med salt och skal i ca 20 

min. Skala och skär i bitar.
• Vid servering, stek lätt i smör så att de blir var-

ma. Klicka på yoghurt och strö över flingsalt.

 Foto: Peter Backman



64

 Foto: Peter B
ackm

an

Lisa Lindström
Var som 19-åring, då hon äntrade tävlingsköket på 
Stora scen, den dittills yngsta duellerande kocken i 
Kungsträdgården. Lisa vann 2007 den prestigefyllda 
tävlingen Årets Kockelev. Hon är kockutbildad på hotell- 
och restaurangskolan i Åre, och arbetar nu i köket på 
Bistro Rigoletto på Kungsgatan. Dit kom hon närmast 
från Restaurang Hotellet i Stockholm. Hon har även 
jobbat i köket på Winterviken i Gröndal.

Tanken bakom receptet:
”Jag valde att skapa en rätt med rostad fläskkarré som 
huvudingrediens, som jag föreställer mig bör tilltala 
65-plussarna. För att göra karrén extra smakrik rostade 
jag köttet för att senare värma det i en fondvinägrett. 
Kompletterade karrén med en mandelpotatis- och 
färskostpuré, samt en nyttig och trevlig primörsallad 
innehållande bland annat små späda morötter, 
sojabönor, salladslök, bladspenat och rädisor.”

Foto: Im
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Långsamt rostad fläskkarré 
i varm vinägrett med picklad primörsallad och  
potatis- och färskostpuré
Fläskkarré: • 500 g fläskkarré • ½ dl torkad fänkål, rostad och mixad • 1 msk svartpeppar • 1 msk salt 
• 2 msk smör till stekning
Varm vinägrett: • ½ dl stekspad från karrén • 3 dl kycklingfond • 1/2 dl sherryvinäger • 2 msk olivolja 
• ½ tsk salt
Primörsallad: • 3 dl vatten • 1 tsk salt • 6 små morötter (ca 300 g), skalade • ½ msk smält smör  
• 1 krm salt • 1 dl gröna sojabönor, tinade • 2 salladslökar, tunt skivade • 1 dl bladspenat, sköljd  
• 1 ½ dl vatten • 1 dl socker • ½ dl ättika • 6 rädisor, tunt skivade
Potatis- och färskostpuré: • 500 g mandelpotatis, skalad • 300 g Buko färskost • ½ tsk salt 

Tillagning: 

• Blanda kryddorna och massera in dem ordent-
ligt i köttet.

• Bryn köttet i en stekpanna på hög värme till 
gyllene färg. Lägg köttet i en ugnssäker form.

• Tillaga det i 80˚ varm ugn till en innertempera-
tur på 65˚. Låt svalna. 

• Sila spadet och spara det till senare.
• Skiva karrén i tunna skivor och ställ åt sidan.

Varm vinägrett:

• Blanda samtliga ingredienser och smaksätt 
med salt. Häll vinägretten över köttet.

• Värm köttet varsamt före serveringen.

Primörsallad:

• Koka upp vatten i en låg, vid kastrull tillsam-
mans med lite salt.

• Lägg i morötterna och låt dem koka i 1 min. 

Häll av vattnet. Lägg morötterna i en bunke 
med smör och lite salt.

• Vänd i sojabönor, salladslök. Bladspenaten 
vändes ner sist, omedelbart före servering.

• Koka upp vatten, socker och ättika och låt 
svalna.

• Häll lagen över rädisorna och låt dem ligga där 
i några minuter.

Potatis- och färskostpuré:

• Passera de nykokta potatisarna och vispa di-
rekt ner färskosten

• Smaka av med lite salt.

Servering:
• Servera det rostade fläsket med lite av den 

goda vinägretten. Lägg primörsalladen ovanpå, 
toppa med rädisor.

• Bjud tillsammans med potatis- och färskostpurén.

 Foto: Peter Backman
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Fredric Andersson
Fredric Andersson är restauratör och kökschef 
på anrika Restaurang Sävargården på Gamlia i 
Norrlandsmetropolen Umeå. Under 90-talet arbetade 
Fredric på en rad guldkantade restauranger runt 
om i Europa, bland andra Erwin Lauterbach i 
Köpenhamn, Pierre Gagnaire i S:t Etienne. I samband 
med Restaurangernas Dag/Smaka på Stockholm vann 
Fredric, då verksam på restaurang Viktor i Umeå, 
”Riksmästerskapet i Matlagning”. Umeåkocken har 
även vid två tillfällen varit finalist i tävlingen Årets 
Nationalrätt. Fredric är även flitigt verksam som  
TV-kock i programmet Go´ kväll i SVT 1.

Tanken bakom receptet:
”Jag strävade vid kompositionen av rätten att inte bara 
skapa någonting riktigt gott, utan också en maträtt 
som är bra för både hälsa och välbefinnande. Jag 
använder exempelvis ingefära för dess gingerol, som 
i laboratorieförsök har visat sig stoppa spridingen av 
bröstcancerceller. Citronens skal innehåller ämnen med 
kraftfullt cancerhämmande egenskaper.”

Foto: Im
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Fiskbullar/biffar i pepparrotssås 
med dill- och senapsinlagd färsk gurka serverade med primörer 
smaksatta med riven ingefära

Pepparrotssås (cirka 4 dl): • 1 gul lök, finhackad • 1 msk smör • 1 dl torrt vitt matlagningsvin • 3 msk 
vittvinsvinäger • 2 dl fiskfond, ej koncentrerad • 1 dl grädde • 1 msk majsstärkelse (Maizena) • 1 msk 
riven pepparrot efter smak • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar
Dill- och senapsinlagd färsk gurka: • 1 liten gurka • 2 msk ättiksprit, 12 % • 2 msk rörsocker • 1 dl 
vatten • 1 msk dillfrö • ½ msk gula senapsfrön • 1 tsk salt • 2 msk hackad dill
Primörer med riven färsk ingefära: • 4 buketter broccoli • 1 bit kålrot, (ca 100 g) • 2 potatisar (ca 170 
g) • 1 bit blomkål, (ca100 g) • ½ tsk salt • 2 msk olivolja • 1 msk riven färsk ingefära • 2 msk citronsaft, 
samt rivet skalet av en citron • ½ tsk salt
Fiskbullar/fiskbiffar: • 600 g fiskfärs av gädda, gös, torsk, kolja eller abborre • 1 ägg • 1 msk torkad 
dill • 2 msk citronsaft • 1 tsk salt

Tillagning: 

• Fräs löken i smöret i någon minut, utan att 
den tar färg. Slå på vitt vin, vittvinsvinäger 
samt fiskfonden. Låt småkoka i 15–20 min på 
medelhög temperatur.

• Häll på grädden och låt koka upp. Red av med 
majsstärkelse. Lägg i den rivna pepparroten.

• Koka upp såsen, mixa, samt sila den genom en 
finmaskig sil. Smaka av med salt och vitpeppar.

Dill- och senapsinlagd färsk gurka:
• Skölj gurkan och skär den i sockerbitsstora 

bitar, alternativt i tunna skivor.
• Blanda ättika, socker, vatten, dillfrö, senapsfrö 

och salt i en kastrull. Låt koka upp och kyl se-
dan ner.

• Lägg i gurkan. Låt ligga i lagen i minst 2 tim-
mar. Servera med färsk finhackad dill. 

Primörer med riven färsk ingefära:

• Skala, skölj och ansa alla grönsaker. Skär dem i 
lika stora bitar. Koka primörerna nätt och jämt 
färdiga i saltat vatten. Hetta upp en stekpanna 
med olivolja.

• Lägg i ingefäran och rör om. Lägg därefter i de 
varma primörerna Slå på citronsaften samt det 
rivna skalet av citronen. Smaka av med salt 
och servera till fiskbullarna.

Fiskbullar/fiskbiffar:

• Lägg fiskfärsen, ägget, dillen samt citronsaften 
i en bunke och blanda väl. Avsluta med salt.

• Forma färsen till bullar genom att rulla dem i 
handflatan eller gör fiskbiffar stora som mindre 
pannbiffar.

• Sjud fiskbullarna/biffarna i lättsalt vatten i cirka 
10 min. Lägg dem i pepparrotssåsen och servera 
med den inlagda gurkan samt primörerna.

Information om receptet
Färsen: Innehåller så få ingredienser som 
möjligt för att kunna serveras till laktos- 
samt glutenintoleranta gäster, samt för att 
fisksmaken och strukturen i färsen ska vara 
påtaglig.

Torkad dill har högre smak än färsk. Sam-
ma pris året om. Ingen arbetskostnad.

Pepparrotssåsen: Vinner i smak om den får 
vila i kyl under ett dygn.

Dill- och senapsinlagd färsk gurka: Använ-
der rörsocker för att det har aromkompo-
nenter i melassresterna från sockerröret 
och ger ett positivt smaktillskott.

 Foto: Peter Backman
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Stefan ”Knutte”
Larsson
Matlagarprofil och bl a skapare av en egen tävling i 
Gävleborg, Juniormedaljen, efter en idé från Wales, 
där gymnasieelever tävlar.

Stefan är bördig från Kilafors i Hälsingland och 
sedan1990 bosatt i Gävle där han är verksam som 
kock på Brasserie Absint i Gävle. Han har tidigare 
varit verksam i köken på Visby Hotell, Riche och 
Leijontornet i Stockholm, på Lejondals slott i 
Bro samt med matlagning på Eckerölinjen och 
Silja Galaxy. Har varit Årets Viltkock och Årets 
Köttkock. Stefan är utbildad mattävlingsdomare 
och har bl a dömt Nordiska Mästerskapen i 
Köpenhamn och The Battle of the Dragon i Wales.

Tanken bakom receptet:
”Brässerad nötbog, lågtemperaturstekt i ugn under en 
hel natt, valde jag som huvudkomponent i mitt recept. 
Ville självklart att köttet skulle bli garanterat mört då 
rätten är specialkomponerad för seniorer, och då ska 
även sådana med tugg- och sväljsvårigheter kunna njuta 
av rätten. Någonting sötsurt fick komplettera köttet och 
detta fick bli i form av sötsyrliga rotfrukter. Som grädde 
på moset lade jag till en smörstekt korngrynskaka, 
liksom en nyttig och god signatursallad.”

Foto: Im
ag

e Lib
rary



69

Nattbrässerad nötbog
sötsyrliga rotfrukter och smörstekt korngrynskaka, serverad 
med signatursallad

Nattbrässerad nötbog: • 600 g nötbog • 1 gul lök, skalad, tärnad • 1 morot, (ca 75 g) tvättad tärnad  
• 5 dl köttfond (1 dl koncentrerad fond + 4 dl vatten) • 2 lagerblad • 10 vitpepparkorn • 1 tsk salt  
• 1 msk majsstärkelse (Maizena)
Sötsyrliga rotsaker: • 1 palsternacka (ca 125 g) • 1 morot (ca 75 g) • 1 bit kålrot, 50 g • 1 msk smör  
• ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar • 1 tsk honung • 1 tsk ättiksprit,12 %
Smörstekt korngrynskaka: • 1 dl korngryn • ½ tsk salt • 1 dl vatten • 2 dl mjölk • ½ gul lök  
• 1 msk smör • 1 dl riven ost • 1 ägg • ½ msk salt • 1 krm vitpeppar
Signatursallad: • 1 zucchini (ca 300 g) • ½ tsk salt • ½ röd paprika • 1 knippa färsk dill • ½ dl rapsolja, 
neutral • ½ citron, saften av • 1 krm svartpeppar

Tillagning: 

• Dela bogen i stora tärningar. Bryn bitarna på 
hög värme runt om.

• Lägg bitarna på ett ugnssäkert fat tillsammans 
med grönsaker, fond och kryddor, täck med 
folie. Sätt in köttet i 90° varm ugn över natten.

• Sila av såsen, koka upp och red av med majs-
stärkelse utrörd i vatten. Värm köttet i såsen.

Sötsyrliga rotsaker:

• Skala rotfrukterna och dela i större bitar. Stek 
dessa i smör på svag värme. De ska ha viss 
kärna, men inte vara för hårda. Smaka av med 
salt, vitpeppar, honung och ättika vid slutet av 
stektiden.  

Smörstekt korngrynskaka: 

• Koka korngrynen i vatten och salt, tills vattnet 
har kokat in. Tillsätt mjölken och låt grynen 
sjuda på låg värme tills de har blivit mjuka och 

blivit som en gröt, ca 40 minuter. Fräs den 
hackade löken i smör tills den blivit mjuk, men 
inte tagit färg. Blanda löken med gröten till-
sammans med osten och ägget. Smaka av med 
salt och vitpeppar om det behövs. Bred ut grö-
ten i en ugnssäker form. Grädda i ugn, 150°, 
i 30–40 min, beroende på tjocklek. Låt kakan 
svalna och skär den sedan i fyrkantiga bitar. 
Stek bitarna på medelvärme

Signatursallad: 
• Strimla zucchinin på mandolin. Salta och låt 

dra. Strimla paprikan. Skär dillen fint. Blanda 
citronetten (olja, citron) med dillen. Vänd runt 
grönsakerna med citronetten.

Servering
• Lägg upp 3–4 bitar av köttet och sås på varje 

tallrik. Lägg rotfrukterna i en liten hög. Avsluta 
med en bit av korngrynskakan.

• Servera med salladen. 

 Foto: Peter Backman



70

Ulf Wagner  
Ulf Wagner driver restaurang Sjömagasinet i 
Göteborg. Ulf var den förste i Göteborg som fick 
en stjärna i Guide Michelin, 1989. Då drev han 
restaurang The Place. Ulf var tidigare krögare 
på restaurang Basement, med en stjärna i Guide 
Michelin. En gång har han korats till Sveriges 
bäste sommelier och representerade Sverige vid 
sommelier-VM i Paris. Ulf har bl a verkat som 
källarmästare hos Carl Jan Granqvist i Grythyttan, 
varit kökschef på Park Avenue i Göteborg samt 
drivit The Place. Är adjunkt i ämnet gastronomi 
på Göteborgs universitet. Ulf Wagner är kock och 
matlagningsansvarig i TV-serien Stjärnorna på 
slottet.

Tanken bakom receptet:
”I egenskap av verksam krögare och kock i 
Göteborg valde jag självklart fisk som bas och i mitt 
recept ska den ugnsbakas för att bli riktigt saftig, 
smakrik och god. Gubbröra behöver man inte vara 
”gubbe” för att uppskatta. Det jag kompletterade fisken 
med i receptet fick bli ”gubbrörapotatis” – som jag 
tror de flesta seniorer uppskattar, vare sig de är damer 
eller herrar – hackade hårdkokta ägg, skirat smör och 
sockerärtor. Rätten blir inte bara god, utan även vacker 
att se på, vilket är inte minst viktigt för att måltiden ska 
bli till maximal belåtenhet.”

 Foto: Peter B
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Ugnsbakad torsk/bleka/långa 
med ”gubbrörapotatis”, ägg och skirat smör

Ugnsbakad torsk/bleka/långa: • 600 g skinn och benfri torsk/bleka eller långa.
Gubbrörapotatis: • 6–8 potatisar (ca 650 g) skalad potatis, inte för mjölig • 2 msk dill, finhackad  
• 2 msk gräslök, finhackad • 4 ansjovisfiléer, skurna i små bitar • 2 schalottenlökar i tunna skivor  
• 3 msk rumstempererat smör • 1 krm vitpeppar • ev ½ tsk salt
Sockerärtor: • 200 g sockerärtor, delade i 1/3 delar • 1 rödlök, finhackad • 1 ½ msk smör • ½ tsk salt  
• 1 krm vitpeppar
Äggstubbe: • 5 msk smör • 4 hårdkokta ägg • 4 dillkvistar

Tillagning: 

• Stek fisken i ugn, 125°, tills innertemperaturen 
är ca 48°. Om den ska värmas upp igen bör 
man avbryta vid en betydligt lägre temperatur.

Gubbrörapotatis:

• Koka potatisen i lätt saltat vatten tills den är 
färdig. Mosa potatisen och blanda med dill, 
gräslök, ansjovis, lök och smör till ett inte för 
fint mos erhållits.

• Smaka av med nymalen vitpeppar och eventu-
ellt salt.

Sockerärtor: 

• Koka sockerärtorna i lätt saltat vatten. Stek 
under tiden löken mjuk i lite av smöret.

• När ärtorna är färdiga tillsätts dessa till löken. 
Smaka av med lite salt och peppar.

Äggstubbe: 

• Smält och skira återstående mängd smör, samt 
hacka de hårdkokta äggen. Dessa kan serveras 
som de är, eller formas till en rulle, och skäras 
i ”stubbar”.

Servering

• Lägg upp moset mitt på tallriken, ärtorna bred-
vid, fisken ovanpå, ägget runt om eller som en 
”stubbe” och sist det skirade smöret.

• Dekorera med dill.

 Foto: Peter Backman
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Lisa Lindström
(tävlade även 2012)

Tanken bakom receptet:
”Kåldolmar är ju en klassiker som jag föreställer mig 
uppskattas av den äldre generationen. Men för att göra 
dolmarna lite annorlunda och ge dem en modern touch 
använde jag mig av savoykålblad i stället för vitkål. 
Och i stället för vanlig kokt potatis kompletterade jag 
kåldolmarna med en god syrad potatiscrème. Och så 
tror jag de som serveras rätten uppskattar den goda 
salladen som tillbehör.”

2013

Foto: U
ltim
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e
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Kåldolmar på savoykål 
med ljummen sallad av brysselkål, morot och grön rättika,  
het buljong och syrad potatiscrème
Kåldolmar: • 600 g fläskfärs • 1 msk salt • 2 krm vitpeppar • 1 gul lök, finhackad • 1 vitlöksklyfta, 
finriven • 1 msk smör • 2/3 dl grötris (2–2 ½ dl kokt ris) • 1 dl vatten • 2 dl mjölk • 2 ägg • 1 ½ l vatten 
till kokning • 2 tsk salt • 4 stora savoykålsblad • 2 msk honung
Syrad potatiscrème: • 3 mjöliga potatisar, (ca 250 g) kokta och nedkylda • 2 äggulor • 1 dl vatten  
• 2 dl rapsolja • saften av en ½ citron • ½ tsk salt 
Buljong: • ½ schalottenlök • 1 tsk smör • ¼ chili, hackad • 2 msk honung • 3 dl kycklingbuljong
Sallad: • 2 morötter, (ca 150-200 g) skalade och finskurna • 6 st brysselkål (delade i fyra delar)  
• ¾ l vatten • 1 tsk salt • 1 grön rättika, tunt skivad 

Tillagning: 

• Blanda färsen med salt och peppar. Fräs löken 
och vitlöken i smöret. 

• Koka riset. När vattnet har börjat dunsta öses 
med lite mjölk i taget, tills riset blir färdigkokt 
ca 20 min. Blanda sedan allt med färsen. 

• Koka upp det saltade vattnet och doppa kål-
bladen snabbt i vattnet och kyl av så de får en 
grönare färg samt blir mer lätthanterliga. Lägg 
en lagom mängd färs i varje savoykålsblad och 
vik ihop. Pensla honung på varje dolme innan 
de steks i ugn, 175°, till 65° innertemperatur.

Syrad potatiscrème: 

• Vispa potatisen med äggulorna och lite vatten. 
Häll i oljan i en tunn stråle under vispning. 
Reglera tjockleken med vatten. Smaka av med 
citron och salt.

Buljong: 

• Hacka och fräs löken tills den mjuknar och 
lägg därefter i chilin och honungen. Häll i bul-
jongen. Koka ur smakerna så att buljongen får 
en aning sötma och hetta. Sila av löken och 
chilin.

Sallad: 

• Koka morötterna och brysselkålen var för sig i 
någon minut till önskad konsistens. 

• Kyl ner så att tillagningen avstannar. Lägg i 
den skalade skivade rättikan.

Foto: Mikael Göransson
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Johan Jureskog
Johan driver restaurang Rolfs Kök i Stockholm, 
och även sedan en tid tillbaka köttkrogen AG på 
Kungsholmen tillsammans med Klas Ljungkvist. AG 
utsågs till Sveriges Köttkrog i 2012 års upplaga av 
krogguiden White Guide. Johan har under två och ett 
halvt år arbetat på Parisrestauranger med stjärnor 
i Guide Michelin, och i tre år på restaurang 
Paul & Norbert i Stockholm. Mottagare av 
Wedholmsstipendiet 2008. Fick tidigare Rolf Kök 
klassad som årets Rising Star i White Guide. 2010 
blev han mottagare av Gastronomiska Akademiens 
guldmedalj. Är medlem i det svenska kocklandslaget, 
och vann med laget OS-guld 2004.

Tanken bakom receptet:
”Oxkinder är precis vad det låter som, kinden av oxen. 
I Frankrike, där jag arbetat nästan tre år, används 
oxkinder en hel del. Enligt min mening är kinderna 
den del på oxen som är bäst lämpad för sjudning, vid 
cirka 97°C. Resultatet blir väldigt saftigt, det smälter 
verkligen i munnen. Jag hade aldrig sett oxkind i 
Sverige innan jag började med den. Viktigt att notera 
att kinden måste vara genomkokt, på gränsen till 
sönderkokt.”

Foto: O
lof H

old
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Kalops på oxkind
Oxkind: • 2 oxkinder á 500 g • 2 msk talg eller smör, till stekning • 2 tsk salt • 2 krm vitpeppar  
• 5+15 kryddpepparkorn • 3+3 lagerblad • 2 skalade morötter (ca 200 g) i bitar  
• 2 skalade rödlökar i klyftor • 2 msk smält talg eller smör • 1 msk vetemjöl

Tillagning: 

• Sätt ugnen på 110°.
• Putsa bort kappan från oxkinderna. Bryn köt-

tet väl runtom i talg eller smör i en stekpanna, 
(gärna gjutjärn). Salta och peppra. 

• Lägg över bitarna i en gryta med lock. Vispa ur 
stekpannan med lite vatten och häll det över 
köttet. 

• Häll i vatten så mycket att det täcker köttet 
väl. Lägg i 5 pepparkorn och 3 lagerblad. Place-
ra grytan i ugnen. Låt köttet stå i ugnen cirka 
6 timmar. När kinderna är klara ska de vara så 
möra att det lätt går att dra isär köttet med två 
gafflar. 

• Ta upp köttet och håll det varmt.
• Blanda mjöl och smält talg eller smör.
• Ta upp kryddorna och ersätt dem med 15 

kryddpepparkorn och 3 lagerblad, samt moröt-
terna och rödlöken. Koka klart grönsakerna 
och ta dem ur grytan. Reducera spadet till 3 dl. 
Blanda spadet med smör/talg- mjölblandning-
en, och red av med detta. 

• Smaka av med salt och peppar.  

Tillagning:

• Servera med potatis och rikligt med inlagda 
rödbetor och kruspersilja. Garnera gärna även 
med ansjovis. 8–10 filéer.

Foto: Mikael Göransson
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Anna-Karin Kindmark
Anna-Karin arbetar som regional key account manager 
på Barilla Sverige AB. I september 2012 blev hon förste 
svensk med en C.P.I.C – Certificate of Proficiency in 
Italian Cusine, i Parma, Italien. Hon var 1998 och 1999 
finalist i Årets Wilhelmina, SM-tävlingen för kvinnliga 
kockar. Hon blev finalist i tävlingen Årets Kock i 
Sundsvall 2001. Anna-Karin har bl a varit kökschef 
på Färna Herrgård i Skinnskatteberg. Hon har skrivit 
kokboken Matresan i Västmanland, tillsammans med 
förre landshövdingen i Västmanland, Mats Svegfors. 
Boken fick pris som ”Bästa regionala måltidslitteratur”, 
i Grythyttan 2009.

Tanken bakom receptet:
”Jag såg en utmaning i att med traditionella svenska 
livsmedel som är förhållandevis billiga och tillgängliga 
för alla året om, skapa en rätt där klassiska smaker 
presenteras i en lite annorlunda tappning. Grissidan 
kräver sin tid i ugnen men är ett förhållandevis billigt 
livsmedel som ger mycket smak och ger våra svenska 
grisbönder en fördel mot sina kolleger på andra sidan 
Öresund.

Och de syrliga rotfrukterna går naturligtvis att byta 
mot andra grönsaker efter säsong.”

Foto: O
lof H
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Långbakad sida av rapsgris 
potatispuré med äpple och pepparrot, persiljebuljong och 
syrliga rotfrukter
Långbakad grissida: • 1 kg grissida (gärna rapsgris) • 1 bit rotselleri (ca 50 g) • ½ palsternacka 
(ca 50 g) • ½ morot (ca 50 g) • ½ gul lök • 1 dl vitt vin • 3 dl kycklingfond eller ljus kalvfond • 1 tsk salt 
• 1 krm vitpeppar
Potatispuré med äpple och pepparrot: • 6–8 potatisar (ca 600 g) mjölig sort • 1 ½ dl mjölk • 1 ½ dl 
vispgrädde • 1 ½ msk smör • 1–2 msk riven färsk pepparrot • 2 syrliga hårda äpplen ex Granny Smith  
• 1 msk smör • 1 tsk salt • 1 krm vitpeppar
Persiljebuljongen: • 4 dl buljongen från tillagningen av grissidan • 1 ½ msk majsstärkelse (Maizena)  
• 3 msk smör • 2 msk färsk persilja • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar
Syrliga rotfrukter: • 1 bit kålrot (ca 50 g) • ½ palsternacka (ca 50 g) • ½ morot (ca 50 g) • ½ dl olivolja 
• 2 msk pressad citron • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar

Tillagning: 

• Skala och tärna rotfrukter och lök. Lägg dessa 
i en ugnssäker form. Häll på vin och fond. Gör 
snitt i svålen på grissidan och gnid in den med 
salt och peppar runt om. Lägg grissidan i for-
men med svålen uppåt och täck med folie.  
Tillaga i ugn, 80° i ca  8 tim. 

• Sila av buljongen och ställ att svalna medan 
grissidan får svalna under press mellan ett par 
tallrikar eller skärbräden med tyngd på. 

• Avlägsna fettkakan från buljongen när den  
kallnat. 

• Skär grissidan i portionsbitar och värm inför 
serveringen i ugn 225–250° så att svålen får en 
knaprig fin yta ca 10 min. 

Potatispuré med äpple och pepparrot:

• Skala och koka potatisen. Värm mjölk, grädde 
och smör. Tillsätt pepparroten och låt dra i 

mjölkblandningen i cirka 5 min utan att koka. 
Pressa potatisen och sila ner mjölkblandning-
en. Rör till fint mos. Skala och skär äpplena i 
små fina tärningar. Fräs dem mjuka i lite smör 
och blanda ner dessa i purén. Smaka av med 
salt och peppar.

Persiljebuljongen: 

• Koka upp buljongen och red med majstärkelse 
till lätt såskonsistens.  Klicka i smör under 
vispning. Mixa buljongen med persilja och 
smaka av med salt och peppar.

Syrliga rotfrukter: 

• Skala rotfrukterna och skär dem i tunna strim-
lor. Blanda olivolja och pressad citron. 

• Smaka av med salt och peppar och häll lagen 
över rotfruktstrimlorna.

• Förbered gärna dagen före servering.

Foto: Mikael Göransson
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Viktor Westerlind
Är kock på lovordade Restaurang Frantzén. Vann
tävlingen Årets Kock och blev svensk mästare i
matlagning 2009. Då arbetade han i köket på F12 i
Stockholm. Dessförinnan lagade han mat
på Stockholmsrestaurangerna Grill, Sjögräs och
Pontus. Viktor är sedan i fjol medlem i Svenska
Kocklandslaget, och var då med om att ta ett svenskt
silver i Culinary World Cup.

Tanken bakom receptet:
”Jag ville skapa en rätt med där själva smaktemat 
var ”gubbröra”, ganska fyndigt i och för sig i den här 
tävlingen. Bakar fisken på ett lite udda sätt, med en 
bra ansjovisvelouté. Goda grönsaker med smak av 
senap, citron och brynt smör. Jag har också försökt 
tänka igenom alla texturer krämigt, len, krispigt, 
rått, bakat och även smakerna sött, syrligt, salt, umami 
och beskt, här i form av svenska traditionella smaker.” 

Foto: Im
ag
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Dillbakad sej 
med ansjovis, senap, bakad persiljerot och syltad gurka
Sej: • 600 g sej eller kummel, portionerad i 4 bitar • 1 dl salt • 1 l vatten • 1 äggvita • 2 msk dill, 
plockad • 1 msk smör • 1 msk olja
Ansjovissås: • 1 schalottenlök, skalad och skivad • 1 dl vitt vin, eller matlagningsvin • 1 dl fiskfond  
• 1 dl grädde • 1 msk mannagryn • 50 g hackade ansjovisfiléer • 2 msk ansjovispad • ½ tsk salt  
• 1 msk citronsaft 
Grönsaker: • 3 persiljerötter (ca 400 g) • 4–5 potatisar (ca 400 g) borstad • 1 msk gula senapsfrön  
• 1 msk gräslök, skuren • 1 msk smör, brynt
Syltad gurka: • 1/3 gurka, (ca 100 g) skalad och tärnad • ½ dl ättiksprit,12% • 1 dl socker  
• 1 ½ dl vatten
Garnityr: • 50 g kavring • 1 ägg, kokt • 1 msk dill, hackad • 1 schalottenlök, skalad och tunt skivad

Tillagning: 

• Blanda ihop salt och vatten. Rimma sejbitarna 
i lagen i ca 10 min. Mixa ihop äggvitan med 
dillen. Mixa ned smöret och oljan. Pensla fis-
ken med blandningen. Lägg fisken i ugnssäker 
form. Stek fisken i 225° ugnsvärme i 3–4 min. 
Låt fisken vila i 5 min i ugnens eftervärme. När 
innertemperaturen visar 45° är fisken klar. 

Ansjovissås: 

• Koka ihop lök och vitt vin tills hälften återstår. 
Tillsätt fiskfond och gör samma sak. Tillsätt 
grädde, ansjovis och mannagryn och koka ihop 
tills hälften återstår. Mixa såsen slät. Smaka av 
med ansjovispad, salt och citronsaft.

Grönsaker: 

• Rosta persiljeroten hel med skal på 225° i ca 
20 min. Tag ut och skär i bitar. Koka potatisen 

i saltat vatten tills den är mjuk. Blanda grönsa-
kerna med senapsfrön, gräslök och smör.

Syltad gurka: 

• Vispa ihop ättika, socker och vatten. Marinera 
gurkan i lagen i ca 20 min.

Garnityr: 

• Skiva kavringen tunt och rosta den i ugnen. 
Tag ut och smula den. 

• Hacka ägget och blanda med lite dill och lök.

Servering

• Lägg äggblandningen i botten av tallriken. Top-
pa med grönsakerna och gurkan. 

• Lägg fisken centralt på tallriken och täck med 
skummig ansjovissås.

• Strö över kavringen och resten av den hackade 
dillen.

Foto: Mikael Göransson
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Stefan Karlsson
Stefan Karlsson är krögare och kökschef på 
restaurang Fond i Göteborg, där han driver 
den Guide Michelin-belönade restaurangen 
tillsammans med Bengt Linde. Stjärnan fick Fond 
år 2002. Stefan var commis i Kock-VM, Bocuse 
d’Or, 1991, mottagare av Sveriges Bästa Bords 
stipendium 1991. Han var medlem i det svenska 
kocklandslaget 1993–1996, och blev Årets 
Kock 1995. Han fick ta emot Gastronomiska 
Akademiens Guldmedalj 2001, och Bengt 
Wedholms minnesstipendium 2002. Samma år 
utsågs Stefan till Årets Werner. 

Tanken bakom receptet:
”Rätten skapade jag i samband med ett gästspel 
i USA där många fortfarande trodde att vi i 
Sverige åt ”White food” (Vitsås - vit fisk - vit potatis). Då 
handlade det om att använda torskrygg och betydligt fler 
ostron. Måltiden innehåller mycket av svenska smaker 
från västkusten. Dessutom ingår rejält med rotfrukter och 
lite av ägg- och ansjovismacka. Detta är jag övertygad om 
är en rätt som kommer att tilltala alla landets matglada 
65-plusare.” 

Foto: Im
ag
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”Vit mat på sej”
Havsbuljong mixad med ostron: • ¼ hackad schalottenlök  • ½ dl färsk fänkål, fint hackad  
• 1 msk smör • 1/2 l fiskbuljong • 1 dl vitt vin • 4 dl vispgrädde • 2 ostron  • 2 msk smör • ½ tsk salt   
• 1 krm vitpeppar 
Smörstekta brödsmulor: • 1 dl färskt, fint rivet osötat bröd • 1 msk smör • 1 krm salt  
• 1 krm vitpeppar
Ansjovisglaserade vita rotfrukter och potatis: • 1 l vatten • 4 små, (ca 400 g) skalade och kokta 
potatisar • 4 små, (ca 200 g) skalade och kokta jordärtskockor • 1 palsternacka (ca 125 g) i 8 klyftor, 
kokt. • 2 svartrötter (ca 200 g) i 5 cm långa bitar, kokta • 1 persiljerot (ca 125 g) i 8 klyftor, kokt  
• 2 ansjovisfiléer, hackade • 1 msk smör • 1 tsk salt  • 1 krm vitpeppar • 2 kokta ägg i grova bitar

Sejen: • 4 bitar av ryggbit från sej à 150 g• 2 msk havssalt • 1 msk smör

Tillagning: 

• Stek hastigt schalottenlöken och fänkålen med 
smöret i en gryta utan att den får färg.

• Slå på fiskbuljongen, tillsätt vinet och låt koka 
upp och sedan sjuda i 5-10 min. 

• Tillsätt grädden och koka ihop till simmig kon-
sistens.

• Öppna ostronen och lägg dessa med smöret i 
en mixer. Slå på den varma såsen och mixa till 
en slät sås.

• Koka upp såsen och smaka av med salt och 
vitpeppar och servera såsen  med fisken och 
grönsakerna. 

Smörstekta brödsmulor: 

• Hetta upp en stekpanna med smöret.
• Stek brödsmulorna gyllene i smöret och smaka 

av med salt och peppar.
• Lägg brödsmulorna att rinna av och torka på 

ett hushållspapper.

Ansjovisglaserade vita rotfrukter och potatis: 

• Hetta upp vatten i en kastrull och lägg i den 
förkokta potatisen och de vita rotfrukterna.

• Låt koka upp och sedan försiktigt sjuda så att 
grönsakerna behåller sin konsistens men blir 
genomvarma.

• Häll av vattnet och tillsätt hackad ansjovis och 
smör. Låt ansjovisen smälta och smaka av med 
salt och peppar.

• Vänd försiktigt ner de kokta äggen i rotfrukterna. 
• Servera grönsakerna och äggen direkt med  

fisken och såsen.

Sejen:
• Salta sejen med ett gott havssalt och låt stå i ca 

20 min. Sätt ugnen på 130°. 
• Lägg sejbitarna i en smörad ugnssäker form 

och täck med lock. När innertemperaturen 
visar 45° är fisken klar. 

• Serveras genast med tillbehören.

Tips: Skala rotfruk-
terna och potatisen så 
de blir vackra bitar. 
Måltiden kan förbe-
redas genom att koka 
grönsakerna dagen före 
servering.

Foto: Mikael Göransson



82

Niklas Ekstedt
Niklas Ekstedt driver Restaurang 1900 i Stockholm, vars 
honnörsord är ekologiskt och närodlat. För en tid sedan 
öppnade han krogen Ekstedt, där all mat lagas över 
öppen eld och som den amerikanska restaurangguiden 
Zagat har utnämnt till en av världens tio hetaste 
restauranger. Niklas har arbetat hos de berömda 
kockarna Alain Ducasse i Frankrike och Pierre André i 
Köpenhamn. Vid 21 års ålder öppnade han restaurang 
Niklas i Helsingborg, och var då landets yngsta krögare. 
Niklas Ekstedt är huvudrollsinnehavare i SVT:s 
programserie ”Mat-Niklas” och författare till boken 
Niklas smaker.

Tanken bakom receptet:
”Ärtsoppa tillhör de riktigt stora svenska 
matklassikerna. Torsdagens traditionella ärtsoppa 
serveras fortfarande regelbundet, inte minst på många 
lunchrestauranger. Men det är inte bara gula ärtor som 
kan användas för att få till stånd en god soppa. Gröna 
ärtor måste vara den absolut bästa råvaran att frysa. De 
smakar lika bra som färska, och sådana har jag använt 
som bas till den här soppan, som är helt är underbar, 
särskilt med kombinationen pepparrot och bacon. Den 
här rätten är jag övertygad kommer att falla inte minst 
landets alla 65-plusare i smaken.” 

Foto: H
eléne Pe
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Grön ärtsoppa 
med pepparrot och bacon

Grön ärtsoppa: • 500 g frysta ärtor • 4 dl vatten • 1 ½ dl vitt vin • ½ dl grädde • 1 msk schalottenlök, 
hackad • 1 msk smör • 8 skivor bacon • ½–1 tsk salt • 1 krm vitpeppar • 5 cm pepparrot, i flagor  
• ½ dl gräddfil 

Tillagning: 

• Koka ärtorna mjuka i vattnet ca 5 min. Mixa 
till soppkonsistens. Häll på vinet och grädden. 
Späd eventuellt med mer vatten till önskad 
konsistens. 

• Mjukstek den hackade schalottenlöken utan 
att den tar färg. Skär baconet i mindre bitar 
och knaperstek. Lägg löken i soppan. 

• Smaka av med salt och peppar. Koka upp och 
häll därefter soppan i djupa tallrikar. 

• Lägg på baconbitarna och flagad pepparrot. 
Häll lite gräddfil i en ring runt baconstrimlorna 
och pepparroten. Servera. 

Foto: Heléne Pe
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Katja palmdahl
Katja är en välmeriterad kock med bakgrund från 
bl a stjärnkrogen 28+ i Göteborg. Hon arbetar som 
matstylist, receptutvecklare och restaurangkonsult. På 
meritlistan finns förstaplaceringar på kallskänks-SM, 
årets Wilhelmina och Årets Viltkock. Hon har skrivit 
och medverkat i kokböcker som Kantarellkokboken, 
Smak för grönt, Svenska Ostar, Klassiker med Tomas 
Tengby, Mannerströms stora kokbok, Sommar med 
Systrarna von Sydow och Nordens bästa mat, som 
hon skrivit tillsammans med Viola Adamsson. Boken 
vann i klassen ”Den bästa skandinaviska kokboken” 
i Gourmand World Cookbook Awards i Paris 2013.

Tanken bakom receptet:
”När färskpotatisen är som bäst och grönsakerna 
smakar som mest är det också gott med nyrökt 
lax! Att röka sin egen lax är inte svårt. I och för sig 
behöver man investera i en röklåda men den kostar inte 
så mycket och man kan ha mycket glädje av den! Till 
fyra portioner följer man instruktionerna på lådan men 
om man nu vill röka till många gäster kan man ställa in 
den redan upphettade röklådan i en varm ugn. Laxen kan 
varieras genom att använda olika sorters spån eller örter. 
Man kan också servera potatisen nykokt, toppad med 
ägg och andra tillbehör samt en klick gräddfil istället för 
örtcrème.” 
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Lättrökt lax och färskpotatis 
med ansjovis, ägg och pepparrot

Rökt lax: • 500 g laxfilé, styckad i 125 g bitar • 1 msk krossade  fänkålsfrö • 1 tsk salt   
• 1 krm vitpeppar • röklåda • 1 dl alspån (eller annan favorit)
Färskpotatissallad: • 6-8 färskpotatis (ca 600 g)  • 2 msk matolja • 1 msk vitvinsvinäger • 1 msk 
ansjovisspad • 1 ½ msk hackad gräslök • 2 ägg, precis hårdkokta • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar  
• 2 ansjovisfiléer  • 2 msk riven pepparrot
Topping: • 5 rädisor, (spara de små späda bladen till dekoration) • 3 cm gurka • 1 kvist dill • krasse, 
gräslök eller ringblomma när säsongen erbjuder
Lag till pickles: • 2 msk ättiksprit 12 % • 4 msk strösocker • 1 dl vatten 
Örtcrème: • 1 äggula • 1 msk dijonsenap • ½ vitlöksklyfta, hackad • ½ msk honung • ½ msk 
vitvinsvinäger • 4 kvistar dill, plockad • ½  kruka basilika • ½ tsk salt • 1 krm vitpeppar • 3 dl rapsolja  
• ev lite kallt vatten att späda med

Tillagning: 
• Lägg laxen i en ugnssäker form och krydda med 

fänkål, salt och peppar. Värm ugnen till 125°. 
• Lägg spån i röklådan med locket på och hetta 

upp den på spisen. Ställ in fisken i ugnen och 
placera röklådan längst ner i ugnen när spånen 
börjar ryka. Följ instruktionen på lådan. Serve-
ras nyrökt eller kall, dock inte kylskåpskall. 

Färskpotatissallad: 
• Tvätta potatisen och dela i bitar. Koka den al 

dente i saltat vatten. Häll bort vattnet och lägg 
potatisen i en långpanna. Vispa ihop olja, vinä-
ger och ansjovisspad och häll över den varma 
potatisen. Låt kallna. Blanda potatisen med 
gräslök och toppa med ägg som kryddats med 
salt och svartpeppar, samt ansjovis delad i bitar, 
och riven pepparrot. 

Topping: 
• Skär rädisor och gurka tunt på mandolin. Lägg 

dem i kallt vatten en timma tillsammans med 
plockad dill. Låt rinna av ordentligt och förvara 
kallt fram till servering. Rör ihop ättika, socker 
och vatten. Vänd ner grönsakerna i lagen 30 
min före servering.

Örtcrème: 
• Lägg äggula, senap, vitlök, honung och vinäger i 

en mixer. Tillsätt örter, salt och peppar och häll 
i olja till en tjock och len crème. Smaka av och 
lägg i spritspåse. Förvara kallt till servering.

Servering
• Lägg gärna potatissallad så att ägg och ansjovis 

kommer på toppen. En bit lax vid sidan om, 
samt små klickar örtcrème. Toppa med pick-
lade grönsaker, dill och blomblad.

Foto: Mikael Göransson
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Malin Söderström
(tävlade även 2012)

Tanken bakom receptet:
”Att den äldre generationen uppskattar våra svenska 
matklassiker är jag helt övertygad om. Något som 
numera främst dukas fram, och då i första hand på 
bufféer, och inte minst på våra julbord, är olika typer 
av sylta. Förr förekom sylta, främst kalvsylta, som 
huvudkomponent på lunchtallriken. Att göra sin egen 
kalvsylta kanske av många bedöms som komplicerat 
och tidsödande, vilket inte alls är fallet. Med bra 
framförhållning och planering går sylta även att 
göra till många gäster. Och resultatet blir, törs jag 
lova, riktigt mätta och inte minst mycket belåtna 
65-plussare. Att servera picklade betor till, och 
inte nöja sig med rödbetor förhöjer matupplevelsen 
ytterligare.” 

 Foto: Peter B
ackm

an

Foto: O
lof H

old
ar
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Kalvsylta 
med picklad beta

Kalvsylta: • 1 kg rimmat kalvkött med ben av lägg • 1 ½–2 liter vatten • 1/2 dl ättiksprit, 12 %  
• 1 msk salt • 2 gula lökar • 2 morötter (ca 150–200 g) • 5 färska lagerblad • 10 vitpepparkorn  
• 1 knippe timjan • 7 kryddpepparkorn • 2 tsk ättiksprit, 12 % • 2 gelatinblad
Picklade betor: • 3 råa rödbetor (ca 250 g) • 3 dl vatten • 1 dl ättiksprit, 12 % • 2 kryddnejlikor  
• 3 kryddpepparkorn • 1 stjärnanis • 2 lagerblad • 1 tsk senapsfrön • 1 dl strösocker • 1 dl råsocker

Tillagning: 

• Lägg kalvköttet i en gryta. Slå på vatten så att 
det täcker köttet och slå i ättikan och saltet, 
låt koka upp och slå av vattnet. Upprepa en 
gång till.

• Skär lök och morötter i grova bitar. 
• Slå på nytt vatten, så att det precis täcker kalv-

köttet i grytan och låt koka upp, skumma väl 
innan grönsaker och kryddor läggs ned. Sjud 
sakta i ca 1 ½–2 timmar.

• Lyft upp köttet och när det har svalnat något, 
plocka köttet och skär i små bitar.

• Sila av buljongen och koka ner till en liter 
vätska. Smaka av den med lite ättika. 

• Blötlägg gelatinbladen och rör ner i den varma 
buljongen.

• Lägg köttet i en plastad brödform och slå på 
vätskan. Se till så att kalvköttet ligger under 
vätskan, plasta och ställ in i kyl tills allt stel-
nat.

Picklade betor:

• Koka betorna i vatten tills de är mjuka ca 
15–20 min. Spola de nykokta rödbetorna i kallt 
vatten och gnid samtidigt bort skalet. Eller lägg 
dem i kallt vatten en stund före skalningen.

• Koka ihop lagen med kryddorna och låt dra en 
stund. Skiva betorna och slå den varma lagen 
över. Låt svalna.

• Skär därefter upp i lagom portioner och ser-
vera med picklade betor.

Foto: Mikael Göransson
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TILLGÄNGLIGHeT

Måltidsmiljöer som till stor del är avsedda för 
personer med funktionsnedsättningar måste 
behandlas med extra omsorg. Orienterbarhet, 
synbarhet samt känsla och atmosfär är särskilt 
viktiga att eftersträva.

Funktionsnedsättningar kan vara mer eller 
mindre synliga. Att planera en restaurang så 
att den blir tillgänglig för alla är svårt eftersom 
behoven varierar beroende på funktionsnedsätt-
ningen. En stor del av tillgänglighetsanpassning 
ligger i ljus- och ljudplaneringen, men även i ut-
formningen av lokal och inredning.

Det kan vara så enkelt som att ta bort hinder 
i lokaler och utanför entrén, så att allmänheten 
och personer med nedsatt rörelse- och oriente-
ringsförmåga har möjlighet att komma in.

Möten kring mat
Inspiration för måltidsmiljöer som passar alla

Mat ska vara lust och glädje, en sinnlig njut-
ning som ökar aptiten på livet. Att på äldre dar 
inte kunna njuta fullt ut av restaurangbesök och 
måltider på grund av kroppens och sinnenas åld-
rande, är begränsande, tråkigt och många gånger 
helt onödigt. Micasa Fastigheter vill skapa en 
atmosfär i restauranger och måltidsmiljöer i bo-
lagets fastigheter som välkomnar alla och tillåter 

var och en att kunna njuta av stunden, måltiden 
och sällskapet.

Micasa Fastigheter har därför arbetat fram 
ett koncept för restauranger och måltidsmiljöer 
där alla människor, oavsett åldrande sinnen och 
eventuella funktionsnedsättningar, trivs och kän-
ner sig välkomna. Därmed inte sagt att alla per-
soners tycke och smak kan tillgodoses. Smak och 

Att skapa en restaurang för alla
– om vikten av framkomlighet, orienterbarhet, ljus, ljud och färg

God planering av belysning och akustik liksom en väl genomtänkt utformning  
av lokalen är grunden för att restaurangen ska vara välkomnande för personer  
med nedsatta sinnen.

Inredning och möblering av restauranglokalen 
har stor betydelse. Vid val av bord och stolar bör 
hänsyn tas till bland annat komfort, stabilitet och 
möjlighet att komma intill ett bord med rullstol. 
Tillgängligheten är också beroende av rumsbild-
ningen och hur lätt det är att orientera sig och 
förflytta sig.

Framkomligheten mellan borden likväl som till 
toaletter måste vara god. Inga nivåskillnader bör 
finnas i restaurangen. Plats för att ställa undan 
rullatorer måste finnas. Krokar för kläder place-
ras lättåtkomligt ner och redskap att tillgå är av 
stor vikt.

Möjlighet att sitta lite avsides kan ge gäster 
som till exempel har svårigheter med motoriken 
chans att ändå vara med i ett socialt samman-
hang utan att känna sig utelämnade och kanske 
generade om de skulle spilla.

Mat och matmiljö är två viktiga delar av matupplevelsen. Genom att ta initiativet 
till tävlingen Mästerkockens seniormat har Micasa Fastigheter velat fästa uppmärk-
samheten på att även seniormat kan var spännande, näringsrik, god och tilltalande för 
ögat. Micasa Fastigheter har dock velat ta ett större grepp och även tittat på matmiljön. 
Möten kring mat är ett projekt där seniorer, forskare och kockar har träffats för att ta 
fram riktlinjer för hur en restaurang för alla kan se ut och fungera.
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LjUS

Att fördela ljuset på rätt sätt skapar balans mel-
lan trivsel och funktion. Mycket ljus placeras 
precis där det behövs, över borden till exempel, 
med påtagligt mindre ljus mellan borden. Viktiga 
funktioner som buffé, entré och kapprum fram-
hävs med lite kraftigare belysning.

Synbarhet tillgodoses genom att ha lite hö-
gre ljusnivåer än i normalfallet. Väl avbländade 
armaturer, mjuka kontraster och möjlighet att 
reglera ljusnivån ger dessutom en smidig och 
flexibel restaurangmiljö med möjlighet att an-
vända lokalen till olika sorters aktiviteter. 
Genom att titta på hur besökare rör sig i lokalen 
och hur blickriktningar går kan en helhetslösning 
tas fram. Besökare ska kunna förstå och ta till sig 
hela lokalen utan att bländas.

AKUSTIK

Akustisk planering av restauranger syftar till att 
hitta balansen mellan en behaglig ljudnivå och 
störande bakgrundsbuller. I miljöer för personer 
med hörsel- och synnedsättning är det extra vik-
tigt att hålla nere bakgrundsljud.

På samma sätt som vid ljussättning bör god 
orienterbarhet, hörbarhet samt känsla och at-
mosfär eftersträvas.

Ljudnivån från köket, stolskrap, ljud från be-
stick och porslin, röster från entrén eller från en 
bardel ska hållas ned. Samtidigt ska samtal vid 
det egna bordet kunna föras utan svårighet, med 
en rimlig grad av sekretess till omgivande bord.

För att få fram en akustik som tillgodoser 
ovanstående bör lokalen vara utformad och in-
redd så att låga frekvenser absorberas maximalt. 
Låga frekvenser innehåller bara störande ljud 
som maskerar annat ljud som bär information, 
exempelvis talet. Även inredning som bidrar till 
låga ljudnivåer bör väljas. Draperier och ljudab-
sorberande tavlor dämpar och stolar och bord 
bör alltid förses med tassar.

FÄRG

Allmän god belysning där ljuset fördelar sig väl 
i rummet, är viktigt för att lyfta fram färger och 
kontraster.

Färger har stor betydelse för hur vi uppfattar 
saker och ting i vår omgivning. En genomtänkt 
färgsättning kan förtydliga och bidra till oriente-
ringen.

Det handlar mycket om att lyfta fram infor-
mation som är viktig och kamouflera det som är 
mindre viktigt. Ha samma kulör på golvet i olika 
utrymmen för att skapa harmoni och undvika att 
golvet upplevs som hål eller hinder. Låt dörrar 
som saknar betydelse få samma färg som väggen.

preferenser varierar självfallet med personlighe-
ten, vilket är helt bortkopplat från ålder.

Att forma ett koncept som fungerar innebär 
också att se till krögarnas behov för att de ska 
kunna driva sin verksamhet på ett engagerat sätt 
som ger lönsamhet.

Konceptet ska kunna användas av arkitekter 
såväl som av krögarna för att ge kunskap och 
inspiration till den som ska skapa måltidsmiljöer 
som fungerar för alla.

Projektet har finansierats med medel från 
Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regerings-
uppdraget Bo bra på äldre dar. 

I projektet, som genomförts av Micasa Fastig-
heter och KTH, har fakta samlats in från forsk-
ning och från ljud- och ljusexperter. Dessutom 
har material hämtats från samtal i fokusgrupper. 
Fokusgrupperna har bestått av pensionärer, per-
soner med funktionsnedsättningar, medarbetare 
från vård- och omsorgsboenden samt restauratö-
rer. 
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Restaurangen från
BESÖKARENS pERSpEKtIV
I fokusgrupper med pensionärer, funktionsnedsatta och krögare har framkommit en 
mängd synpunkter både vad gäller konkret utformning av restaurangens olika delar 
och mjukare värden som bemötande från personalen. Nedan redovisas ett samman-
drag att ses som en önskelista.

Det är viktigt att restaurangen är ren och fräsch 
och att miljön är genomtänkt och känns inbju-
dande. Lokalen får gärna vara rymlig men den 
bör vara inredd så att en intim känsla finns kring 
varje bord.

Restaurangen bör fungera både för enklare 
lunch och finare middag.

Möjlighet till en fika är också uppskattat. 
Kanske kan brickservering vara ett alternativ 
på dagen medan bordsservering sker på kvällen. 
Buffé för sallad är ok på lunchen men då måste 
byttorna vara små och bytas ofta för att den ska 
vara fräsch.

Entrén bör vara inbjudande och kännas väl-
komnande. Att redan utifrån få en uppfattning 
om vilken mat som serveras ses som positivt. Det 
uppskattas när någon ur personalen möter upp 
så att gästen känner sig sedd med en gång. Vid 
entrén är det bra om det finns tillräckligt med 
utrymme för ett par sittplatser.

Restaurangen bör ha både avskilda sittplatser 
och sociala mötesplatser för att möta gästernas 
olika behov. Av integritet kanske någon vill sitta 
lite avsides för att bordsskicket inte är som det 
en gång var. Att till exempel vara darrhänt ska 

inte behöva utgöra ett hinder för att gå ut och 
äta.

Möbler och inredning ska vara rena och frä-
scha. Det uppskattas när möbleringen är flexibel 
så att bord kan skjutas ihop vid behov. Stolarna 
ska vara sköna och gärna försedda med tassar för 
att undvika störande stolskrap. Mattor kan vara 
vackert men de innebär oftast en snubbelrisk. 
Heltäckande mattor är ett alternativ om de är 
fräscha 

I fokusgrupperna har framkommit att service 
och bemötande är avgörande för hela restaurang-
besöket. Personalen måste få gästerna att känna 
sig sedda och välkomna. Eventuella önskemål 
får inte ses som besvär, utan som möjligheter till 
att få varje gäst att trivas. De måste vänligt och 
tillmötesgående finnas där för att bidra med hjälp 
och förtydliga när det behövs. En viss kunskap 
om hur olika funktionsnedsättningar fungerar 
och om vad äldre generellt har för önskemål är 
användbart.

Oavsett om det är brickservering eller bords-
servering bör personalen kunna berätta om ma-
ten och vad den innehåller.
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Restaurangen ur 
KRÖGARENS SyNVINKEL
En stor utmaning för varje krögare är att få lönsamhet i restaurangen.  
I fokusgruppsamtal har krögare gett sina perspektiv på hur restaurangen ska  
kunna bära sig ekonomiskt och fungera praktiskt. Nedan utelämnas faktorer  
som kostnader för mat och personal.

Utbilda personalen så att de vet vad äldre gäster 
och gäster med olika funktionsnedsättningar 
generellt behöver. Då kan serveringen löpa på 
effektivt utan tveksamheter och gästerna känner 

sig sedda och väl bemötta. Det ger goda förutsätt-
ningar för en trevlig stämning.

Konkret kan det handla om att personalen lä-
ser upp menyn, bär ut brickan till någon som har 
svårt att gå om det är brickservering eller hjälper 
någon att hänga av sig ytterkläderna. De ska kun-
na läsa av behoven utan att gästen själv behöver 
be om något.

En restauratör vill få in så många sittplatser 
som möjligt i restaurangen. Samtidigt måste 
framkomligheten vara god och utrymme finnas 
för rullatorer. En del av restaurangen skulle kun-
na vara lite trängre medan en annan del är mer 
luftigt möblerad.

Krögarnas bedömning är att en restaurang bara 
för äldre har svårt att bära sig ekonomiskt. Ska 
den vara öppen enkom för äldre personer i en 
specifik fastighet måste alla boende äta där dag-
ligen för att krögaren ska få lönsamhet. Gästerna 
får hellre vara i blandade åldrar. 

Lokalens läge är A och O, människor måste 
se restaurangen för att lockas dit. Ligger den där 
människor passerar naturligt är det en fördel. 
Stora fönster ut mot gatan kan vara bra. Meny-
skyltar som lockar och drar in gäster från gatan 
är också en möjlighet.

Storleken på lokalen måste ställas i relation till 
kundunderlaget. Stora ytor innebär större kost-
nader men krögarna betonar möjligheterna med 
att kunna bygga in flexibilitet i en lokal så att de 
kan dela av ytan vid behov. Alternativt att det 
finns en lokal lättillgängligt att tillgå för att kunna 
ordna en avskild middag eller fest.

För att vilja starta en ny restaurang vill en 
etablerad krögare ha möjlighet att sätta sin egen 
prägel på lokalens utformning. Funktionskrav 
som gäller tillgänglighet är inget hinder. Där tar 
krögaren tacksamt emot hjälp men han eller hon 
vill själv bestämma hur möbler ska se ut.

Micasa Fastigheter möter mest små restau-
rangentreprenörer med begränsad ekonomi. De 
kan i större utsträckning tänka sig att hyra även 
inredning från den som äger lokalen.
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Fokus ligger på att lokalen ska fungera vid mål-
tiderna, men den måste även vara flexibel. Att 
möblera om för långbord ska vara möjligt, likväl 
som att flytta undan stolar och bord för aktivite-
ter som gymnastik eller dans.

Tillgänglighet är en grundförutsättning. Ut-
rymme måste finnas mellan borden för att för-
flytta sig med rullator eller rullstol. Rullatorn bör 
kunna parkeras nära sittplatsen. Orienterbarhe-
ten är också central, framförallt för personer som 
har en demenssjukdom. Kognitiva nedsättningar 
innebär svårigheter att tolka omgivningen. Därför 
är det viktigt att måltidsrummet är sparsmakat 
för att minimera intrycken. Bara saker som har 
relevans bör finnas där.

De delar av miljön som ska vara lätta att förhål-
la sig till kan förstärkas med färg eller symboler.

Grundläggande är också att arbeta med mil-
jön på hela enheten så att varje person som bor 
där enkelt ska kunna hitta till matrummet. Är 
inte matsalen i blickfånget direkt från dörrarna 
i lägenheterna bör inredning och färgsättning 
utformas så att matrummet på ett naturligt sätt 
annonserar sig på enheten.

Möbler i en måltidsmiljö på ett vård- och om-
sorgsboende ska ha ett syfte. Stolar, bord och 
eventuella skåp eller hyllor som behövs för målti-
den ska finnas i matrummet.

Stolen ska ha karmstöd och gärna en stoppad sits 
som är tvättbar. Extra överdrag bör finnas så att 
alla stolar alltid ser lika ut. Ingen ska behöva kän-
na sig utpekad genom att sitta på en stol som det 
spillts på. Hjul i framkant på stolen underlättar 
för att enkelt skjuta stolen intill bordet. Stolen får 
gärna ha en färg för att underlätta orienterbarhe-
ten. Stolen ska synas för den som kliver in i rum-
met och göra det enkelt att veta vart man ska.

Borden kan ha olika form, som lokalen får styra. 
Det finns fördelar med fyrkantiga bord eftersom 
de skapar en större flexibilitet i lokalen. Samti-
digt kan det vara lättare för den som eventuellt 
matar en person att hitta rätt position vid ett 
rundat bord. Ett bord med rundning på ena sidan 

Restaurangmiljöer 
i vård- och omsorgsboenden
Måltiden blir lätt den mest betydelsefulla stunden på dagen. Att göra den till något  
positivt är en utmaning som kan ge stor utdelning. Många delar ska stämma för att  
det ska bli bra – personalens förhållningssätt, matens kvalitet och inte minst  
måltidsmiljöns utformning.

är bra. Bordsskivan bör inte vara vit eftersom 
porslin ofta är vitt. Höjdreglering är bra för att 
rullstolar ska kunna komma under bordet.

Avskärmning. För att möta behov av integritet 
för den som till exempel har svårt att svälja är 
det bra att kunna skärma av. Då kan man sitta 
lite avskilt utan att bli isolerad från övriga. En 
skärmvägg är användbar eller om matsalen är 
indelad i olika avdelningar. En skärmvägg kan 
också vara utformad med ljudabsorbenter som 
bidrar till att dämpa skrammel.

Textilier kan bidra till att skapa en positiv 
atmosfär i måltidsrummet. Att byta textilier 
med årstider och helger hjälper till att skapa en 
säsongsbetonad karaktär på måltidsrummet. 
Målsättningen med måltidsrummet är att det 
hela tiden ska vara lättillgängligt inte minst 
för personer med nedsatt kognitionsförmåga. 
Stolen ska utmärka sig för den som kommer in 
i rummet. Samtidigt kan lite färg eller mönster 
på gardiner ge karaktär och ombonad känsla 
åt rummet. Måltidsrummet bör skilja sig från 
andra allmänna utrymmen för att underlätta 
orienterbarheten.

Dukning. För upplevelsen av måltiden är duk-
ningen viktig. För att få till den riktigt bra 
behövs bra porslin, glas och bestick. Först och 
främst, vad behövs på matbordet? Grunden är 
att inte placera mer än nödvändigt där. En duk 
kan skapa en trevlig känsla men den behöver 
inte täcka hela bordet. Med vissa sjukdomar 
tilltar skakighet och risken att spilla ökar. Det 
känns bättre att spilla på bordet där det går 
snabbt och lätt att torka än att förorsaka att en 
hel duk behöver tvättas.

Tallrikar bör ha en tydlig kant som gärna får 
vara i en annan färg än övriga tallriken. Är 
kanten lite upphöjd fungerar den som ”pets-
töd” för den som äter med ett bestick. Serveras 
vit mat som torsk eller glass bör tallriken ha 
en mörkare färg än vit för att skapa kontrast. 
Oftast uppfattas en vit tallrik som fräsch. Allt 
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Använd färg och kontraster för att underlätta 
förståelsen av miljön och måltidssituationen.

Atmosfär. Ett matrum ska kännas inbjudande. 
Att det doftar god mat är en viktig del för att 
stimulera aptiten och lusten att äta Här ska 
man kunna koppla av och känna sig trygg. För 
de boende är matrummet en del av deras hem. 
Just därför bör rummet inte vara för privat, 
eftersom alla ska kunna känna sig hemma och 
inte som om de vore på besök hos någon. Saker 
på väggarna som konst, en klocka eller något 
annat skapar en positiv miljö.

Bemötande. Personalens bemötande och förhåll-
ningssätt är centralt för de boendes upplevelse av 
måltiderna. En väl utformad miljö stödjer perso-
nalens arbete och underlättar för dem. På så vis 
får de mer kvalitetstid för de boende. Att ordna 
ett personalrum är viktigt för att personalen inte 
ska använda matrummet för egna fikapauser och 
administration. Personal som har rast kan ge de 
boende en känsla av att bo på en arbetsplats.

Matrummet på vård- och omsorgsboendet 
utgör en mötespunkt som kan öka den sociala 
samvaron och skapa en trygghet.

Värdeskåp för personalen är bra att ha på en-
heten. Annars hamnar lätt handväskor och lik-
nande i köket.

porslin behöver inte vara färgat. Det finns 
en anledning till att de flesta restauratörer 
har vita tallrikar, maten ser ofta bäst ut mot 
vitt.

Glas finns i mängder av varianter och många 
variabler finns att ta hänsyn till. Glasets 
greppbarhet och dess tyngd är viktigt liksom 
vidden upptill. 

Bestick ska vara lätta att greppa och gärna 
lite tunga för att motverka skakningar. Gaf-
feln får inte vara så stor att den är svår att 
föra till munnen. Är kniven för liten krävs 
mer precision när den ska användas

estetik. Måltidsmiljön i äldres boende måste 
kännas välkomnande och inbjudande. Man 
har inte själv valt sina medboende och 
ibland kan det upplevas besvärande att äta 
med andra.

Ljud och ljus. En bra ljudmiljö och en bra 
belysning är lika viktig på vård- och om-
sorgsboendet som på restauranger. Alla onö-
diga ljud ska dämpas till förmån för samtal 
och social samvaro. Belysningen ska vara 
bländfri och det ska vara ljust särskilt över 
borden. 
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Vem är vem…

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, 
är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastig-
heter. Initiativtagare till tävlingen Mästerkockens seniormat, till jubileumskok-
boken och till projektet Möten kring mat.

Smaka på Stockholm, Sveriges största mat- och dryckesevenemang är den 
arena där de tävlande visar upp sina färdigheter och gör upp om titeln "Mäster-
kockens Seniormat" ivrigt påhejade av 75 000 besökare.

Föreningen Werners Vänner är samarbetspartner i aktiviteten Mästerkockens 
seniormat. 

Gunnar Göransson är journalist och ständig sekreterare i föreningen Werners 
Vänners styrelse. Har hedrats med Tore Wretmans guldmedalj ”för den svens-
ka kokkonsten”, erhållit Restaurangernas Dag/Smaka på Stockholms stipendi-
um och diplom, samt föreningens Låt Måltiden Blomma, diplom, ”för utmärkta 
insatser för utvecklingen av samtidens måltidskultur”. Har under projektets 
fem år haft rollen som samordnare och kontaktperson vad gäller Mästerkocken 
seniormat. Har rekryterat samtliga kockar och jurydeltagare.

Christina Möller, f d provkökschef på Coop Provkök och bl a hedersdoktor vid 
Uppsala universitet. Har ansvarat för bokens receptlayout. Christina har även 
sedan 2010 haft rollen som ordförande i de båda juryer vilka bedömer och po-
ängsätter kockarnas bidrag i tävlingen Mästerkockens seniormat. Christina är 
bl a hedersmedlem i föreningen Werners Vänner, och ordförande i Gastrono-
miska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner. 

Ulrika Lundgren är den som från starten 2009 leder arbetet med att närings- 
och kostnadsberäkna de rätter som skapas av de kockar som medverkar i 
aktiviteten Mästerkockens Seniormat. Ulrika, under 30 år verksam som hus-
hållslärare och kostekonom, är till professionen förvaltningschef vid Folkhäl-
soförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner.

År 2000 hedrades Ulrika Lundgren med utmärkelsen Årets Werner och två 
år därefter utsågs hon till Årets kostchef i Sverige. Samma år belönades Ulrika 
med Stora Måltidspriset, och 2008 utsågs hon av föreningen Werners Vänner 
till ”Årets ledstjärna”.
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40 mästerkocksrecept för seniorer

Sedan 2009 har varje år har i samband med festivalen Smaka på Stockholm åtta  
välrenommerade kockar utmanats i konsten att skapa nya maträtter som ska tilltala 
landets 65-plusare. Aktiviteten sker i form av en tävling som fått namnet Mästerkock-
ens seniormat. Den arrangeras av Smaka på Stockholm och Micasa Fastigheter  
i samarbete med föreningen Werners Vänner.

2013 firar tävlingen femårsjubileum och därför produceras denna unika recept-
samling. Boken innehåller samtliga 40 recept som under åren, och i år,  
förekommit i tävlingen.

Denna bok ska ses som en inspirationskälla för alla som i hemtjänstens regi dagligen 
lagar mat till äldre, och även ge inspiration till dem som lagar den mat som serveras 
på landets alla senior- och äldreboenden

Mat och matmiljö är två viktiga delar av matupplevelsen. Genom att ta initiativet 
till tävlingen Mästerkockens seniormat har Micasa Fastigheter velat fästa uppmärk-
samheten på att även seniormat kan var spännande, näringsrik, god och tilltalande 
för ögat. Micasa Fastigheter har dock velat ta ett större grepp och även tittat på 
matmiljön. Möten kring mat är ett projekt där seniorer, forskare och kockar har  
träffats för att ta fram riktlinjer för hur en restaurang för alla kan se ut och fungera.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, ägt av Stockholms stad

Rosenlundsgatan 44 B, Box 172 11, 104 62 Stockholm, 
telefon 08-508 360 00, www.micasa.se




