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Kolonikockarnas
    RECEPT

Aioli
Cirka 2,5 dl
2 äggulor
1 1/2 dl rapsolja
1/2 dl olivolja
2-4 vitlöksklyftor
1 tsk dijonsenap
1 tsk vinäger
salt
peppar/chilipeppar

Gör så här:
1. Se till att alla ingredienserna är rums-

varma. 
2. Vispa ihop äggula, vinäger och senap i 

en skål.
3. Tillsätt oljorna. Först droppvis och sedan 

i en tunn stråle under kraftig vispning.
4. Smaksätt med pressad eller krossad 

vitlök, salt och peppar eller chilipeppar.
5. Om aiolin blir för tjock, späd med några 

droppar vatten.

Ansjovisskruvar 
Cirka 15 st
1 pkt smördeg
1 burk ansjovis

Gör så här:
1. Kavla ut smördegen lite grann så den 

blir några centimeter längre och bredare.
2. Lägg ansjovisen i mitten och vik över 

smördegen från båda långsidorna.
3. Skär degen tvärs över trevikningen i bi-

tar ca 1,5 cm breda. Ta upp en bit i taget 
dra den  försiktigt på längden och vrid 
den ett par gånger. 

4. Lägg på plåt med bakplåtspapper eller 
silikonduk.

5. Grädda i ugn 200 grader i ca 15 minuter

Servera gärna med aioli.

Brysselkål med pecorino
4-5 portioner
500 g brysselkål

Olja eller smör
Pecorinost
Citronzest, skalet av en citron
Salt och peppar

Gör så här:
1. Ansa brysselkolen och stek den i olja 

eller smör i svag värme tills de blir lite 
mjuka.

2. Blanda ner citronzest och hyvla över 
Pecorinost. 

3. Servera.

Bûche de Nöel 
med hallon och citron
12-14 portioner
Inspirerad av http://www.mercotte.fr
Tips! Dela gärna upp jobbet på två eller tre 
dagar, det gör det enklare att lyckas.
Ta en avlång silikonform. Finns speciella 
formar att köpa på nätet.

Hallonfyllning
250 g frysta hallon
25 g strösocker
0,5 citron, saften
2 blad gelatin (agar agar fungerar inte i 
frysen)

Citronkräm
125 g citronsaft (lite mindre än 4 citroner)
2 citroner, zesten
 70 g äggula (ungefär 5 ägg. OBS! behåll 3 
äggvitor till biskvibotten)
80 g ägg (lite mindre än två ägg)
75 g strösocker,
75 g osaltat smör, rumstempererat och 
skuret i små kuber

Biskvibotten
30 g mjöl
85 g mandelmjöl
90 g florsocker
3 äggvitor (ungefär 75 g)
30 g strösocker
30 g mandlar
30 g strösocker

Chokladmousse med hallon
300 g Ivoire choklad, vit choklad från  
Valrhona är bäst eftersom den inte är så söt.
75 g , mjölk, 3 % 
3 blad gelatin, 6 g, (agar agar fungerar inte 
i frysen) 
75 g hallonpuré (utan socker)
300 g vispgrädde 

Receptet är inspirerat från www.mercotte.fr

Dag 1 – Hallonfyllning
1. Lägg gelatinet i kallt vatten.
2. Mixa hallon, socker och citronsaft. Sila 

om du inte tycker att det är okej med 
hallonkärnor.

3. Värm upp lite av hallonsåsen tillsam-
mans med urkramade gelatinbladen. 
OBS koka inte hallonsåsen då försvinner 
gelatins egenskaper. Blanda sen ner i 
resten av hallonsåsen.

4. Häll fyllningen i en form med rund 
botten (som en baguetteplåt, fast man 
stänger sidorna på rätt längd) som är 
ungefär hälften så bred som den form 
du monterar resten av efterrätten i. 

5. Låt fyllningen svalna långsamt och 
förvara den i frysen.

Dag 2 – Citronkräm
1. Blanda citronzest och socker. Låt vila i  

5 minuter.
2. Vispa ihop äggulor, ägg, citronsocker och 

citronsaft i en skål över ett vattenbad. När 
krämen tjocknat, ta av den från spisen.

3. När temperaturen gått ner till 35-40 
grader, vispa ner smöret i krämen med 
hjälp av en stavmixer.

4. Förvaras en natt i kylskåpet i en  
spritspåse. 

Biskvibotten (dag 2)
1. Sätt ugnen på 150 grader, varmluft. 

Rosta mandlarna i ugnen, ca 10 minuter. 
2. Smält 30 gram socker till en ljus kara-

mell. Rulla snabbt mandlarna i den och 
sprid ut på bakplåtspapper. Låt svalna, 
hacka sedan grovt.

3. Höj ugnstemperaturen till 185 grader, 
varmluft.

4. Sikta mjöl, florsocker och mandelmjöl.
5. Vispa äggvitan lätt i en skål samtidigt 

som tillsätter sockret och vispa till det 
börjar skumma. Blanda försiktigt ned de 
siktade ingredienserna med hjälp av en 
slickepott.

6. Spritsa ut smeten på ett bakplåtspapper. 
Låt smeten täcka lite mindre yta än vad 
formen du monterar din bûche de Nöel i. 
Toppa med de hackade mandlarna.

7. Grädda i 10 minuter. Ta ut och låt svalna. 
Förvara den i plast.
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Dag 3 – Chokladmousse med hallon och 
montering
1. Lägg gelatinet i kallt vatten.
2. Smält chokladen i ett vattenbad.
3. Under tiden chokladen smälter, värm 

upp mjölken (koka inte) och lägg ner de 
urkramade gelatinbladen. Låt smälta 
ihop.

4. Nu till den svåraste biten, du ska göra en 
emulsion! Det gör du genom att blanda 
den varma mjölken med den varma 
chokladen i tre omgångar. Blandar du 
allt på en gång blir det en katastrof.  
När du blandat ner all choklad i mjölken 
ska den ha samma konsistens som 
majonnäs. 

5. Blanda sedan i hallonpurén. Stick ner en 
termometer i chokladblandningen.

6. Vispa grädden mjuk och fluffig.
7. När chokladblandningen är 35 grader, 

blanda ner den i den vispade grädden 
och häll den färdiga moussen i en  
spritspåse.

8. Häll upp 2/3:e delar av moussen i 
formen du önskar montera din büche de 
Nöel i. Drar den upp på sidorna med en 
slickepott.

9. Lägg på hallonfyllningen och pressa 
lite (men inte hela vägen, det ska finnas 
ett lager mousse kvar på botten). Lägg 
på lite chokladmousse, speciellt på 
sidorna, sen citronkrämen och resten av 
chokladmoussen på sidorna. Högst upp 
lägger du biskvibotten. Se till att den är 
lite mindre än själva formen och tryck 
ner den lite i moussen. Frys.

Ta ut efterrätten dagen innan servering. 
Lägg den upp och ner på ett serveringsfat 
och lyft av formen. Låt stå i kylskåpet min 
6-8 timmar innan servering.

Carpaccio på rödbeta 
6 portioner
500 g rödbetor (eller gulbetor)
150 g getost av chèvretyp
0,5 dl pinjenötter
2 msk kapris
persilja
honung
olivolja
svartpeppar
flingsalt

Gör så här:
1. Koka rödbetor mjuka. Häll av och gnid av 

skalet under rinnande kallt vatten.
2. Rosta pinjenötterna i en torr och het 

stekpanna. Skär rödbetorna i tunna 
skivor. Bryt getost i bitar.

3. Fördela rödbetorna på ett uppläggnings-
fat. Strö över getosten i småbitar, kapris, 
persilja och rostade pinjenötter. Ringla  
 

över lite olivolja och honung. Strö över 
grovt malen svartpeppar samt flingsalt.

Cigarr börek 
24-30 stycken
2 zucchini
200 g fårost
4 salladslökar
1 ägg
dill
salt och peppar
4 börekplattor eller 8 filodegsplattor 
2-3 dl solrosolja, till fritering

Gör så här:
1. Riv zucchinin grovt och krama ur vätskan 

med händerna.
2. Knäck ägget i en skål och smula ner 

fårosten. Tillsätt zucchinin, hackad dill, 
finhackad salladslök, salt och svartpep-
par. Banda ingredienserna väl.

3. Tag en degplatta och skär ut trianglar. 
Lägg på en matsked av zucchiniblan-
dingen. Vik in en bit av kanten och rulla 
ihop. Pensla triangelspetsen med vatten 
för att få den att fästa.

4. Värm solrosoljan och fritera cigarrbö-
reken tills den får färg. Låt svalna på 
hushållspapper.

Finsk kålrotslåda 
4 portioner
900 g kålrötter
100 g morötter
4 dl skinkspad eller saltat vatten
1 msk vetemjöl
1,5 dl vispgrädde
1,5 msk sirap
0,5 krm malen ingefära
0,5 krm riven muskot
1 ägg
2 msk smör
2 msk ströbröd
nymalen vitpeppar

Gör så här:
1. Skär kålrötter och morötter i mindre 

bitar och koka dem mjuka i skinkspad 
eller saltat vatten. Mosa dem när de är 
klara.

2. Blanda samman vetemjöl och grädde. 
Blanda ner ägg, sirap och kryddor och 
rör ner blandningen i rotmoset.

3. Sätt ugnen på 200 grader.
4. Smörj en eldfast form och lägg i moset. 

Släta till ytan och häll över ströbrödet 
jämt fördelat över lådan. Klicka över res-
ten av smöret och grädda i 45 minuter.

Fiskkakor 
8 portioner
250 g laxfilé
500 g torskfilé
2 dl röd thaicurry (finns i asiatiska affärer)

200 g brytbönor
4 ägg
1 dl potatismjöl
1 msk finhackade kefirlimeblad
2 msk fisksås
majsolja eller solrosolja, till stekning

Gör så här:
1. Mixa alla ingredienser utom bönorna 

till en smet, blir den för lös tillsätt mer 
potatismjöl.

2. Skiva bönorna och blada ner dem i  
smeten

3. Forma smeten till köttbullstora bollar och 
platta till dem till kakor och stek i matolja.

Fruktläder 
1 plåt

Björnbär- och hallonläder
300 g hallon
200 g björnbär
½ dl  ljus honung
½ citron, saften
Plommonläder
500 g urkärnade plommon
1 dl socker eller honung

Gör så här:
1. Koka upp de sköljda bären i kastrull utan 

lock tills bären är mosiga och mjuka.
2. Passera frukten genom en sil med hjälp 

av en träsked. Se till att få igenom så 
mycket fruktkött som möjligt. Släng 
kärnorna.

3. Häll tillbaka fruktpurén i kastrullen och 
till sätt honung, socker och saften av 
en halv citron  om det är björnbär- och 
hallonläder och koka upp.

4. Låt sjuda utan lock under omröring tills 
det tjocknar, 10-20 minuter.  

5. Skumma.
6. Sätt ugnen på 100 grader.
7. Lägg ett oljat bakblårspapper i långpan-

na och bred ut purén till ett 3-5 mm tunt 
lager.

8. Ställ plåten i ugnen i 6-8 timmar, tills 
smeten blivit t seg, halvtorr och läderak-
tig och inte klibbar så mycket.

9. När lädret svalnat kan man lossa det 
från plåten med hjälp av en stekspade. 
Rulla upp det i en rulle med plastfolie 
runtom.

10.Skär i remmar eller bitar. Ät som snacks 
eller serveras till dessert.

Fylld pumpa, dessert 
8 portioner
1 hel Hokkaidopumpa på ett kilo
2 dl socker
2 dl kokosmjölk
6 ägg
1 tsk salt

Kolonikockarnas
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Gör så här:
1. Skulptera pumpans ytterskal efter bästa 

förmåga. Gör ett hål i pumpan genom 
att skära av ett lock så du kan gräva ur 
innehållet.

2. Blanda socker, kokosmjölk och ägg till 
en jämn smet och tillsätt saltet.

3. Häll blandingen i pumpan och ångkoka 
den i en timme. Låt locket ligga bredvid i 
ångkokningen.

4. Låt pumpan svalna. Lägg på locket och 
servera.

Grön tomatmarmelad 
Cirka 0,5 kg färdig marmelad
1 kg gröna tomater
6-8 dl strösocker
2 lime, rivet skal och saft
2-3 tsk färsk, riven ingefära
1 tsk flytande Atamon konserveringsmedel

Gör så här:
1. Skölj och hacka tomaterna - inte för 

fint. Koka tomaterna utan socker tills de 
mjuka, ca 15 min utan lock.

2. Riv skalet av limen och pressa ut saften 
och tillsätt i massan. Riv ingefäran och 
tillsätt även den. Rör ner socker, börja 
med en mindre mängd. Fortsätt koka 
kraftigt i ca 10 minuter under omrörning 
tills marmeladen tjocknar.

3. Smaka av, tillsätt ev. mer socker och 
koka till allt löst sig och har tjocknat 
igen. Ta grytan från värmen och skum-
ma ytan väl.

4. Använd väl rengjorda glasburkar som 
värmts i ugn på 100 grader. Skölj även 
burkarna med varm Atamonlösning 
enligt anvisning på flaskan. 

5. Häll den varma massan i glasburkarna, 
förslut ordentligt med lock som värmts 
i ugn och sköljts i varm Atamonlösning. 
Vänd burken upp och ner och låt mar-
meladen svalnat.  Förvara i kylen men 
klara sig även i skafferi om allt gått bra.

Hallonkola med nötter 
Cirka 50 kolor
100 g hallon, färska eller frysta tinade
1 dl tranbär eller lingon
100 g smör
2 dl vispgrädde
3 dl strösocker
1 dl ljus sirap
1 dl skalade pistagenötter eller hasselnötter

Gör så här:
1. Mixa hallonen och passera den genom 

en sil. Mät upp 2 msk puré. 
2. Hacka tranbären/lingonen samt nötter-

na grovt. 
3. Smält smöret i en kastrull. Rör i grädde, 

socker, sirap och hallonpuré. Rör om då 
och då. Låt koka till 120-125 grader eller 
gör ett kulprov genom att hälla kolasmet 
i ett glas kallt vatten och det går att göra 
en kula av smeten är den klar. Ta kast-
rullen av plattan och rör ner tranbär/
lingon och nötter.

4. Häll upp smeten i en bakplåtspappers-
klädd form. Låt stelna i rumstemperatur 
cirka 12 timmar.

5. Skär kolan i bitar och slå in dem i cello-
fanplast eller smörpapper. Förvaras svalt.

Julens gladaste lax 
Inkokt lax är självskrivet på julbordet, men 
varför inte göra den lite gladare. I bästa fall 
har du egen grönkål i landet. 
6 portioner 
1 stjärtbit lax (ca 30 cm) av en lax

Lag
2 rödlökar, skalas och skärs i klyftor
2 morötter, skalas och skärs i slantar
3 l vatten
2 dl ättiksprit (12 %)
1 msk vitpepparkorn
10 kryddpepparkorn
8 lagerblad
2 msk salt

Garnering
2 blad gelatin
2 dl fiskfond
kokta morötter i slantar som ska täcka hela 
fisken
morötter skurna som vippor
grönkål som sjögräs
rå kålrot

Lägga in laxen
1. Blanda alla ingredienser till lagen och 

låt koka 10 minuter. 
2. Lägg laxen med skinnsidan neråt i en 

rymlig gryta. Häll över lagen så den 
täcker fisken. När det hela kokar upp 
igen, ta grytan från spisen och låt laxen 
svalna i lagen med lock på. Ställ grytan 
svalt i några timmar. Låt gärna laxen 
ligga några timmar i lagen i kyla.

3. Ta upp laxen och låt spadet rinna av, 
lägg sedan laxen med skinnsidan neråt 
på ett uppläggningsfat och ställ in fatet 
med laxen i kylen.

Garnera laxen
1. Koka morötterna tills de är mjuka och 

skär dem i tunna slantar. 
2. Blötlägg gelatinbladen i kallt vatten 

cirka 5 minuter. 
3. Värm fiskfonden och låt de urkramade 

geletinbladen smälta i fonden. Ta grytan 
från värmen och låt fonden svalna. 
Vänta tills fonden blivit något geléaktig i 
konsistensen.

4. Ta fram laxen ur kylskåpet och pensla 
den med fiskfonden. 

5. Lägg morotsslantarna på laxen som 
fiskfjäll, börja bakifrån. När laxen är 
täckt med morotsslantar pensla dem 
med fiskfonden upprepade gånger, låt 
stelna i kylen.

6. Skär en 2,5 cm tjock skiva av den råa 
kålroten och skulptera ett fiskhuvud  
till laxen. Vid serveringen monteras  
kålrotsskulpturen. Garnera samtidigt 
fisken med morotsvippor som  
fiskfenor och grönkål som sjögräs.

Inlagda krassefrön 
4-5 dl färska krassefrön, jämna och 
oskadade
1,25 dl salt per liter vatten

Ättikslag
2 delar ättikssprit (12 %) 
1 del vatten

Gör så här:
1. Skölj krassefröna.
2. Koka upp vatten och salt, låt kallna. Lägg 

i krassefröna och låt stå kallt i ett dygn.
3. Häll av saltlagen och lägg frukterna i 

små, rena, varma glas.
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4. Koka upp ättika och vatten till ättiks-
 lagen och häll den heta lagen över fröna 

så de täcks. Skruva på lock och förvara 
kallt. Efter en vecka är de klara.

Kanderade äpplen 
5-6 stycken
6 röda, friska, små äpplen
2 dl socker 
1 dl vatten
2 tsk glykos eller vit sirap

Gör så här:
1. Skölj äpplena och torka dem väl.
2. Värm socker, vatten, glykos/sirap i en 

liten, trång  kastrull. Låt koka i 30-40 
minuter utan att röra om. När färgen 
börjar bli guldgul till ljusbrun är smeten 
klar.

3. Vrid äpplena i den varma smeten. Håll 
fast äpplet med en smal gaffel eller trä 
in en träpinne lite på snedden så det går 
att vrida äpplet. Låt de rinna av lite innan 
du ställer dem på bakplåtspapper.

4. Sätt träpinnar i äpplena. 
5. Bör ätas samma dag.

Långkål av svartkål 
6 portioner
500 g färsk eller fryst svartkål
1-2 buljongtärningar (tärning + vatten)
1,5 msk smör 
1 dl grädde 
salt och peppar
ev socker

Gör så här:
1. Tina den djupfrysta svartkålen eller 

repa bladen från de grova stjälkarna om 
du använder färsk. Koka kålen mjuk i 
buljong, ca 20 min.

2. Ta upp kålen och låt den rinna av väl. 
Hacka den grovt.

3. Smält smöret i en gryta och lägg i kålen. 
Fräs den under omrörning.  
Späd med grädden och smaksätt med 
salt, peppar och eventuellt lite socker.  

Låt långkålen sjuda tills den blivit 
krämig.

Membrillo – kvittenpastej 
En form 18 x 27 cm
1 kg kvitten
1,5 dl vatten
250 g socker per 500 gram mos

Gör så här:
1. Tvätta kvittenfrukterna och skär dem i 

bitar. Lägg dem samt vattnet i en tjock-
bottnad kastrull.

2. Koka upp och minska värmen så att det 
sjuder under lock i 30 minuter eller tills 
fruktköttet är mjukt. Ta upp fruktköttet 
mosa och passera det genom en sil till 
ett mos. 

3. Väg moset och eventuellt spad som finns 
kvar i grytan kan röras i moset. 

4. Tillsätt 250 g socker per 500 g mos.
5. Värm upp moset och rör ner sockret litet 

i taget så det löser sig. Koka moset på 
låg värme under regelbunden omröring 
så det inte bränner fast i botten. Efter ca 
30 minuter börjar smeten rodna och blir 
så fast att den släpper från botten.

6. Häll blandningen i en rektangulär form 
med ett bakplåtspapper i botten. Låt stå 
i ugnen i låg temperatur, ca 40 grader i 
6-8 timmar.

7. Förvaras svalt i burk med tätslutande 
lock. Servera i små portionsbitar med 
manchego- eller färskost.

Morotsbollar med  
kardemumma
Cirka 40 bollar
1 dl finrivna morötter
2,5 dl naturella cashewnötter
10 urkärnade dadlar
0,5 tsk malen kardemumma
0,5 krm havssalt
2 dl kokosflingor
Gör så här:
1. Mixa alla ingedienser utom kokosen i en 

matberedare.
2. Rulla smeten till runda bollar.
3. Häll kokosen i en djup tallrik och rulla 

bollarna i den. Förvaras i kylskåp.

Mumma
Cirka 6-8 portioner
1 flaska halvtorr spansk cava, t ex Freixenet
50 cl porter 
90 cl mörk lager
1 flaska sockerdricka, att justera  
sockerhalten med efter smak

Gör så här:
1. Se till att alla drycker är väl kylda innan 

du blandar dem. Det skummar ordentligt

Pepparkakshus
1 sats till ett hus
Receptet är hämtat från ICA recept där 
grundmallar till huset finns 

Pepparkaksdeg
3 dl socker  
2 dl sirap (ljus, mörk eller baksirap)
100 g smör, margarin 
4 tsk malen kanel
2 tsk malen ingefära
1 tsk malen nejlika
3 dl mjölk
2 tsk bikarbonat
700-800 g vetemjöl

Hopsättning
1 dl vatten
2 dl strösocker
1 msk flytande glukos
Kristyr
1 äggvita
4 dl florsocker
1 tsk pressad citronjuice

Dag 1
1. Blanda socker, sirap och matfett i en 

kastrull. Låt det smälta ihop på svag 
värme och rör i kryddorna. Blanda i 
mjölken och låt blandningen svalna i en 
stor bunke.

2. Blanda bikarbonat och mjöl och rör i det 
till en ganska stadig deg. Strö lite mjöl 
på degen, täck den med plastfolie och 
ställ kallt över natten.

3. Rita mallar på ett stadigt papper eller 
kartong av den modell du vill baka. Klipp 
ut delarna.

Dag 2
4. Sätt ugnen på 175°C. Innan du börjar 

baket är det bra att provgrädda en kaka 
för att se att du har rätt temperatur i 
ugnen och rätt konsistens på degen.

5. Kavla ut degen ca 3 mm tjock på bak-
plåtspapper/silikonduk direkt på plåten. 
Lägg mallarna på degen, men inte för 
tätt, och skär ut. Ta bort överflödig deg. 
Och mallarna.  OBS! Man ska helst inte 
flytta delarna efter att de är utskurna, 
för de tappar lätt formen.

6. Grädda mitt i ugnen tills delarna är 
genomgräddade, ca 8-10 minuter. Lägg 
mallarna på det gräddade husdelarna 
och jämna eventuellt till kanterna. Låt 
kallna på en plan yta.

Hopsättning
7. Blanda vatten, socker och glukos i en 

kastrull och koka till en ljusgul något 
tjockflytande lag.

8. Doppa kanterna i lagen och pressa de 
olika delarna mot varandra, del för del. 
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När det stelnat och allt är hopsatt går 
det att försiktigt flytta på huset. Stelnar 
lagen så går den att värma upp den 
igen. Akta fingertopparna när du doppar 
degen i den heta sockerlagen.

Kristyr
9. Rör ihop äggvita, florsocker och citron-

juice. Lägg kristyren i spritspåse och 
dekorera de olika delarna. Här använde 
vi också torkade äppelskivor till taket.

Randig grönsakspaté
12 portioner
Spenat
400 g spenat 
2 tsk potatismjöl
3 msk crème fraiche
1 ägg
0,5 tsk salt
0,5 krm muskotnöt 
 
Palsternackspuré
400 g palsternacka
2 tsk potatismjöl
3 msk crème fraiche
1 ägg
0,5 tsk salt
0,5 krm vitpeppar 
  
Pumpapuré
400 g pumpakött 
2 tsk potatismjöl
3 msk crème fraiche
1 ägg
0,5 tsk salt
smör, till formen

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader. Förväll 

spenaten, krama ur vattnet och hacka 
den fint. Blanda samman spenathacket 
med potatismjöl, crème fraiche, ägg och 
kryddor. 

2. Smörj en avlång form som rymmer 1,5 
liter. Klipp ur ett smörgåspapper som 
passar i botten av formen. Smörj det och 
lägg i formen. Häll spenathacket i formen. 

3. Skala palsternackorna och koka dem 
med en buljongtärning låt dem rinna av 
väl och finfördela dem till puré i mat-
beredare eller mixer. Blanda samman 
purén med potatismjöl, crème fraiche, 
ägg och kryddor och häll den i formen.

4. Skär pumpan i halvmånar och baka dem 
i ugnen tills de är mjuka, mixa pum-
paköttet till puré och tillsätt potatismjöl, 
crème fraiche, ägg och kryddor. Häll 
purén överst i formen och täck med 
smörgåspapper. 

5. Grädda patén i nedre delen av ugnen ca 
50 – 60 minuter. Används termometer 
ska den visa 65 grader.  

Revbensspjäll med glögglaze
4 portioner
600 g tjocka revbensspjäll, knäckta
1 gul lök
kokande vatten
2 tsk salt
2 lagerblad
5 kvistar timjan
4 hela kryddnejlikor
2 dl starkvinsglögg
1 kanelstång
4 hela kryddnejlikor
1 dl strösocker
vinäger 
flingsalt

Gör så här:
1. Putsa köttet och lägg det i en kast-

rull. Skala och klyfta löken och lägg 
den tillsammans med köttet. Häll över 
kokande vatten tills det täcker. Tillsätt salt, 
lagerblad, timjan och nejlikor. Koka upp 
och sjud köttet 1–2 timmar, eller tills det 
känns mjukt när man sticker i bitarna med 
en kniv. Låt svalna och dela upp spjället.

2. Koka upp glögg, kanel, nejlikor och 
socker till en glaze som smakas av med 
vinäger.

3. Pensla revbenen rejält med glazen och 
grilla dem högt upp i ugnen i 225 grader 
tills de fått fin färg. Vänd och upprepa. 
Krydda slutligen med flingsalt.

Rödbetssallad
6 portioner
1 kg rödbetor
1 gul lök
1 fänkål
1 msk soja
1 citron
1 msk ostronsås
1-2 msk olja
Peppar
150 g fårost

Gör så här:
1. Tvätta och skala rödbetorna. Skär dem 

i stavar, 5x5 mm. Lägg stavarna på en 
ugnsplåt och ringla över olja och peppra. 

2. Baka dem i ugn, 180 grader, tills de 
känns mjuka. Lägg rödbetsstavarna i en 
skål när de svalnat.

3. Skär löken och fänkålen i tunna skivor. 
Tillsätt den skivade löken och fänkålen 
till rödbetorna.

4. Tillsätt soja, ostronsås och saften från 
en citron. Smaka peppar. Blanda salla-
den försiktigt och avsluta med att smula 
ner fårosten.

Rödkål med sting
4-6 portioner
0,25 huvud rödkål 

1-2 rödlökar 
2 äpplen
1 näve russin 
1-2 tsk citron 
1 msk honung
1-2 tsk sambal oelek
 salt
smör, till stekning 
ca 3-5 dl grönskaksbuljong

Gör så här:
1. Skiva lök och kål, skär äpplena i bitar. 

Stek i lite smör i ca fem minuter. 
2. Häll på buljong och blanda ner russin, 

honung, sambal oelek, citron och salt 
och koka i tio minuter. 

3. Smaka sedan av och tillsätt mer sambal 
oelek, salt, honung eller citron om så 
önskas.

Sill á la russe 
4 portioner
2 matjessillfiléer
1 dl inlagd krasse eller kapris
1 dl inlagda rödbetor, tärnade
1 dl finhackad lök
1-2 hårdkokta ägg, hackade
Finskuren gräslök
3 dl gräddfil till servering

Gör så här:
1. Låt sillfiléerna rinna av och skär dem i 

bitar.
2. Lägg den uppskurna sillen i mitten på 

ett ovalt fat och strö över gräslöken
3. Garnera runt sillen med krassefrön, 

rödbetor, lök och ägg
4. Serveras med gräddfil.

Snabbinlagda grönsaker 
4-5 portioner
2 dl ättika (12%)
1 dl strösocker
2 msk salt
1 morot, skivad
0,5 gurka, urkärnad och skivad
3 schalottenlökar, skivade
1 bit ingefära, skalad och tunt skivad
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Gör så här:
1. Blanda ättika socker och salt
2. Lägg de uppskurna grönsakerna i en 

skål.
3. Häll över ättikslagen

Sötpotatis i kokosmjölk, 
dessert 
6 portioner
1 kg sötpotatis
1 burk kokosmjölk
2 dl socker
1 krm salt
Gör så här:
1. Skala sötpotatisen och skär den i tär-

ningar 1x1 cm.
2. Koka upp kokosmjölken och tillsätt 

socker, salt och den tärnade sötpotatisen.
3. Koka på låg värme i 20 minuter.
4. Kan serveras varm eller kall

Vindolmar 
16 stycken
16 vinblad (finns i saluhallar)
1 gul lök, hackad
1 msk pinjenötter
2 dl ris
1 tsk salt
1 tsk svartpeppar
1 tsk kardemumma

2 dl olivolja
1 msk korinter
2 msk färsk mynta
2 tsk strösocker
kokande vatten, salt och olja

Gör så här:
1. Lägg vinbladen i lättsaltat kokande 

vatten och koka i 2-3 minuter. Kyl ned 
dem snabbt genom att spola dem i kallt 
vatten.

2. Fräs den hackade löken. Fräs också 
pinjenötter tills de får färg (de får inte 
brännas).

3. Tillsätt riset, 4 dl vatten och alla kryddor.  
Koka riset och låt det svalna.

4. Lägg ett vinblad på en skärbräda och 
lägg på en sked ris och vik ihop till en 
dolme.

5. Dolmarna läggs i en vid kastrull. Fyll på 
med saltat vatten och olja i (ca 0,5 dl) så 
det täcker vindolmarna. 

6. Lägg en tallrik över dolmarna så de inte 
delar sig och riset kommer ut. Pressa 
ner tallriken och lägg på ett lock och 
koka dolmarna i 20-30 minuter.

Äppelmos med sting 
Cirka 1,5 kg mos
3 kg äpplen
5 dl vatten
1 kanelstång
2 chilifrukter
1-2 msk riven ingefära
2-3 dl socker per kilo färdigt mos

Gör så här:
1. Häll vatten i en kastrull.
2. Skala, och ta bort fläckar på äpplena. 

Skär dem i bitar och lägg bitarna efter 
hand i vattnet. Lägg i en kanelstång. Ta 
ur frön ur chilin, skiva den och lägg ner i 
äpplena.

3. Sätt kastrullen på svag värme och låt äp-
pelbitarna koka sönder. Rör då och då så 
det inte fastnar i botten. Ta av kastrullen 
och väg massan. Tillsätt 2-3 dl socker 
per kilo massa. Värm på så att sockret 
löser sig. Ta ur kanelstången.

4. Sätt ugnen på 100 grader. Värm rena 
burkar i ugnen.

5. Ta ut en burk i taget och fyll med äp-
pelmos. Sätt på och dra åt de värmda 
locken. Ställ burken upp och ner och 
låt den kallna. Nu har du ett mos som 
passar både till fläskkött, ostbricka eller 
vad du själv vill.

Äppelvört
2 bröd
50 g smör
3 dl porter

1 dl julmust
2 rivna äpplen
0,5 dl äppelmos
50 g jäst
1-2  tsk salt
0,5dl mörk sirap
1,5 msk malda pomeransskal
1 tsk malda kryddnejlikor
12 dl rågsikt

Gör så här:
1. Smält smöret och blanda det med por-

ter, julmust, rivet äpple och äppelmos.
2. Värm degvätskan till 37 grader och häll 

över jästen. Rör tills jästen löst sig. Rör 
ner sirap, salt och kryddor.

3. Blanda ner lite mjöl i taget och arbeta till 
en smidig deg. Jäs degen under bakduk i 
cirka 60 minuter.

4. Knåda degen på mjölat bakbord och 
forma till två limpor. Jäs under bakduk i 
30 minuter.

5. Sätt ugnen på 250 grader och sänk till 
200 när limporna sätts in.

6. Grädda dem i ugnens nedre del i ca 40 
minuter.

Örtsnurror
Cirka 15 stycken
1 pkt smördeg
Örter, torkade eller färska som timjan, ore-
gano, dill eller andra örter
100 g parmesanost, riven
Flingsalt/ vallmofrö

Gör så här:
1. Kavla ut smördegen så den blir några 

centimeter längre och bredare. 
2. Strö över örter och parrmesanost.
3. Rulla ihop degen och skär upp i skivor 

om en centimeter.
4. Lägg på plåt med bakplåtspapper eller 

silikonduk.
5. Strö eventuellt lite flingsalt eller vallmo 

frön över snurrorna.
6. Grädda i ugn i 200 grader i 10-15 minuter.

Servera med aioli. 8
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