
Det svenska köket – från fika till fredagsmys ger en inblick 
i typiskt svenska favoritmåltider och matvanor.

En lång rad framgångar vid internationella kocktävlingar 
har gjort att gourméer världen runt vällustigt börjat höja 
sina ögonbryn. Lyckligtvis öppnar alltfler svenska topp
restauranger sina dörrar i ett antal städer, och bidrar på så 
sätt till att göra den svenska matkulturen mer tillgänglig.

Men hur är det hemma i ett svenskt kök, vid en vanlig 
frukost eller vardagsmiddag? Och vad är egentligen fika 
och fredagsmys? Det svenska köket vill på fler än ett sätt 
mätta din nyfikenhet på Sverige.
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Den här boken gavs ursprungligen ut på engelska,  
med originaltiteln The Swedish kitchen – from fika to 
cosy Friday. Den svenska utgåvan vänder sig till dig 
som kan en del svenska och är sugen på att prova  
på det svenska köket. Att laga mat och umgås kring 
rätterna är ett lättsamt sätt att lära sig mer om både 
språket, svenskarna och matkulturen.

Här får du reda på varför ”fika” är ett av de första orden  
man lär sig när man besöker Sverige. Hur kommer det 
sig att man går i strumplästen inomhus när man är 
bortbjuden på middag? Funkar verkligen lingon till allt? 
Och vad är egentligen ”fredagsmys”?
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Ett svenskt kök är inte kockens egen helgedom utan 

snarare ett rum gemensamt för alla, där man sam-

tidigt både kan laga mat, umgås, äta och dricka. Nya 

lägenheter och hus har ofta öppen planlösning utan 

väggar mellan köket och vardagsrummet. Det svens-

ka köket inbjuder alltså familj och vänner till att delta 

i matlagningen, var och en efter egen förmåga. Ett av 

barnen kanske hjälper till med att röra i grytan eller 

duka bordet, medan de äldre syskonen till exempel 

skär grönsaker. Även den som inte själv deltar aktivt, 

håller säkert de andra sällskap och bidrar åtminstone  

med att smaka av maten. Med den här boken vill 

vi hälsa dig välkommen till det svenska köket. Bli 

inte förvånad om det emellanåt förflyttas utomhus: 

svenskar uppskattar sommarvärme lika mycket som 

god mat, traditioner och nya trender.

Den svenska matkulturen bygger på god tillgång 

på lokala färska råvaror som kommer från vitt skilda 

landskap: jordbruksmarker, skogar, långa kuster 

och en mängd sjöar och älvar. Sveriges natur är till 

stora delar orörd, och allemansrätten ger alla rätt att 

röra sig fritt i skogarna och plocka bär, vilda växter 

och svamp.

Om du i skogen stöter på en familj utrustad med 

plasthinkar och underliga små lådor med handtag 

och kamliknande kant, så är de bara ute och plockar  

blåbär eller lingon, med hjälp av bärplockare som 

gör plockandet mer effektivt. Svenskar brukar  

föredra att plocka svamp i grupp, även om man  

sällan avslöjar sitt hemliga bästa kantarellställe.  

Och efter en dag ute i det fria, är det trevligt att sitta 

ner och rensa dagens skörd tillsammans. Till och 

med stjärnkockarna plockar gärna själva vilda  

växter, svamp och bär som kommer till användning 

på deras egna restauranger.

Jakttraditionen är stark, och vilt som älg, rådjur 

och orre är populära rätter på svenska matbord. På 

syd- och ostkusterna, liksom i älvarna och sjöarna, 

finns ett brett utbud av fisk som till exempel abborre, 

sill och strömming, lax och öring, medan västkus-

tens skärgård är mest känd för sina skaldjur. De som 

bor nära vatten har också möjlighet att fånga fisk 

själva. Och för att tillgodose efterfrågan på närpro-

ducerade grönsaker, finns stadsodlingar i liten skala 

som komplement till de storskaliga odlingarna på 

landet.

VÄLKOMMEN TILL  
DET SVENSKA KÖKET
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Det är ingen hemlighet att vintrarna i Sverige är 

långa och mörka, och det innebär en lucka i till-

gången på närodlade råvaror. Trots de effektiva 

transportsystem och globala matvanor som är på 

god väg att utrota de inhemska matsäsongerna, lever 

fortfarande svenska traditioner kvar, särskilt i de 

olika konserveringsmetoderna. Att långtidsförvara 

maten var förr en överlevnadsstrategi, men i dag 

har det blivit en källa till spännande gastronomiska 

upplevelser för gourméer. Konserveringsmetoderna 

ökar inte bara livsmedlens hållbarhet, utan bidrar 

också till smaken. Det är de här speciella smakerna 

som får svenskar att hålla fast vid sina traditionella 

sätt att bevara maten.

Vår, sommar och höst skördar man i Sverige mer 

än vad man hinner konsumera. Färska bär ansågs 

förr vara en delikatess, och att äta dem direkt var på 

gränsen till syndigt, men svenskar av i dag är mer 

benägna att falla för stundens frestelse. Om alla 

färska bär som familjen lyckats samla ihop i skogen 

skulle bli uppätna, kan man ju trots allt hitta sylt i 

affären.

Fortfarande kokas och konserveras frukt och 

bär, grönsaker läggs in, svamp torkas, och kött och 

fisk röks, saltas, syras och marineras. Bröd med lång 

hållbarhet som mörkt rågbröd, knäckebröd och skor-

por har inte blivit omoderna. Det är likadant med 

svenskarnas förtjusning i rotfrukter som potatis 

och rödbetor, en gång i tiden så praktiskt förvarade 

i jordkällare. Filmjölk och andra syrade mjölkpro-

dukter är fortfarande omtyckt frukostmat, gärna 

serverad med flingor.

Men förkärleken för välkända och välprövade 

livsmedel upphör vid ingredienserna. Hur de sedan 

används är en helt annan historia. Svenskar är alltid 

sugna på att prova nya idéer och inspirationskällor,  

och använder ofta en klassisk ingrediens i helt 

oväntade recept. På så sätt har svensk matlagning 

lyckats utvecklas utan att förlora kontakten med sitt 

ursprung. Det svenska köket har ju också på senare 

tid fått stor uppmärksamhet i det tidigare så gastro-

nomiskt förutsägbara Europa. De många svenska 

stjärnkrogar som har dykt upp (både i Sverige och 

utomlands) vittnar om det, liksom framgångarna i 

internationella kocktävlingar som OS i matlagning 

och Bocuse d’Or, och det intresse gourméer och tid-

skrifter världen runt har visat.

Samtidigt verkar antalet pizzerior, thaikiosker, 

hamburgerbarer och kebabställen öka. Där är det 

ont om både rökt lax och hjortron. Svenskar är ju 

nyfikna, och undrar alltid vad som är i görningen på 

andra sidan jorden. Invandrarna, som för med sig 

sina egna traditioner och kulinariska specialiteter, 

bidrar stort till receptens variation. Just i denna 

mötesplats för mat, människor och idéer uppstår det 

verkliga svenska köket.
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Svenskar föredrar att inte översätta ordet ”fika”. De ser 
helst att det inte tappar stinget och förvandlas till en 
vanlig kaffepaus. Det är ett av de första orden man lär sig 
när man kommer till Sverige, strax efter ”tack” och ”hej”. 
Fika innebär så mycket mer än bara kaffedrickande. Det 
är en social företeelse, en legitim anledning till en stunds 
kvalitetstid. Fikat kan ske när som helst, på morgonen 
lika väl som på kvällen. Det kan avnjutas hemma, på 
jobbet eller på kafé; tillsammans med kollegor, familjen, 
vänner, eller någon som man just håller på att lära känna. 
Det är en sed som praktiseras ofta, helst flera gånger om 
dagen. Sötsaker spelar en central roll i sammanhanget: 
kanelbullar, tårtor, småkakor, ja till och med smörgåsar 
platsar som fikabröd. Ingen kan därför bli förvånad över 
att svenskarna står högt upp på listan över världens stor-
konsumenter av kaffe och sötsaker, eller över att svenskar 
uppskattar livets goda.

FIKA
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FIKA

KANELBULLAR
Kanelbullen har en egen dag i den 
svenska kalendern – den 4 oktober. 
Men det hindrar inte svenskar från 
att äta kanelbullar när som helst 
under året.

45–50 BULLAR

150 g smör
5 dl mjölk,  
3-procentig
50 g jäst
1 tsk salt
1 dl strösocker
2 tsk stötta  
kardemummakärnor
15 dl vetemjöl

FYLLNING
100 g smör,  
rumsvarmt
1 dl strösocker
3–4 msk mald kanel

DEKORATION
1 uppvispat ägg
3–4 msk pärlsocker 
eller mandelspån

1. Smält smöret i en kastrull och tillsätt mjöl-
ken. Värm till 37 grader.

2. Smula jästen i en bunke och häll i mjölk-
blandningen, och rör tills jästen löser sig.

3. Tillsätt salt, socker och de stötta karde-

mummakärnorna samt nästan allt mjöl. 
Spara lite till utbakningen.

4. Arbeta degen blank och smidig tills  
den släpper från bunkens kanter. Låt den 
jäsa under en ren kökshandduk i cirka  
30 minuter.

5. Lägg degen på ett mjölat bakbord och 
dela den i två delar. Kavla ut dem till två 
avlånga plattor cirka ½ cm tjocka.

6. Bred på smöret och strö över socker och 
kanel.

7. Rulla ihop från den långa sidan till två 
rullar. Skär varje rulle i bitar så du får ut cirka 
45–50 bullar totalt, och ställ med snittytan 
upp i pappersformar på plåtar. Täck med 
kökshanddukar och låt jäsa i ytterligare  
30 minuter.

8. Sätt ugnen på 225 grader. Pensla bullarna 
med uppvispat ägg och garnera med pärl-
socker eller mandelspån.

9. Grädda mitt i ugnen i cirka 8–10 minuter. 
Låt svalna på galler.

MAMMAS ÄPPELKAKA
Äppelträd är vanliga i svenska träd-
gårdar, hos fruktodlare och i parker.  
En stor del av frukten hamnar i  
äppelkakor. Den här kakan kan  
ätas som den är, eller serveras med  
vaniljsås.

8–10 BITAR

125 g smör, rumsvarmt
1½ dl strösocker
2 ägg
2½ dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 krm salt
2 msk mjölk
3–4 äpplen
2 msk strösocker + 2 msk mald kanel

1. Sätt ugnen på 200 grader. Smörj och bröa 
en rund form.

2. Vispa smör och socker luftigt med elvisp.

3. Tillsätt äggen, ett i taget, och vispa ihop 
med smörblandningen.

4. Blanda mjöl, bakpulver och salt och rör i.

5. Tillsätt till sist mjölken och rör till en slät 
smet. Häll den i formen.

6. Skala, kärna ur och klyfta äpplena. Vänd 
dem i socker och kanel och lägg dem i formen 
med smeten.

7. Grädda i cirka 30 minuter. Känn med en 
provsticka om kakan är klar. Är stickan torr  
när du drar upp den, är kakan färdig.
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CHOKLADBOLLAR
Den yngsta generationen svenskar  
debuterar ofta i köket med de här 
barnsligt goda chokladbollarna.

18–20 STYCKEN

100 g smör
2 msk kallt  
starkt kaffe
3 msk kakaopulver 
av god kvalitet
3 dl havregryn
1 dl strösocker
1 tsk äkta Bourbon 
vaniljpulver, alterna-
tivt vaniljsocker
1 krm salt

DEKORATION
2 dl strössel,  
pärlsocker eller  
riven kokos

1. Smält smöret.

2. Blanda smör och kaffe i en stor skål.

3. Tillsätt alla torra ingredienser och blanda  
till en smet. Ställ in smeten i kylen i cirka  
45 minuter tills den är fast nog att rulla till 
bollar.

4. Rulla 18–20 valnötsstora bollar.

5. Häll ut ditt val av dekoration på ett fat  
och ställ ett tomt fat bredvid. Rulla bollarna  
i dekorationen och lägg dem på det tomma 
fatet. Kyl en timme före servering.

200 g smör,  
rumsvarmt
2 dl strösocker
4 msk kakao av  
god kvalitet
1 tsk äkta Bourbon 
vaniljpulver,  
alternativt vanilj-
socker

1 krm salt
1 äggula
5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver

DEKORATION
1 uppvispat ägg
1 dl pärlsocker

1. Sätt ugnen på 200 grader.

2. Rör smör och socker luftigt. Tillsätt kakao, 
vaniljpulver, salt och äggula och blanda väl.

3. Blanda i mjöl och bakpulver och arbeta 
ihop till en smidig deg.

4. Dela degen i fyra bitar och rulla till längder 
lika långa som en ugnsplåt, cirka 40 cm.

5. Lägg längderna på bakpappersklädd plåt 
och platta till dem lätt.

6. Pensla med uppvispat ägg och strö på 
pärlsocker. Grädda mitt i ugnen i cirka  
10 minuter.

7. Skär längderna i sneda bitar medan  
de ännu är varma.

CHOKLADSNITTAR
En klassiker bland småkakor – en av minst sju olika sorter som enligt 
svensk tradition ska serveras vid ett riktigt kaffekalas.

50–60 STYCKEN
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SEMLOR 
Fettisdagsbullar, mer kända som 
semlor, hör historiskt ihop med  
Fettisdagen, eftersom den sista  
festmaten före fastan var semlor.  
Nuförtiden kan svenskar vara hur  
sekulära som helst och ändå hän givet 
äta de här läckra bullarna  
hela månaden före påsk.

CIRKA 15 STORA ELLER 25 SMÅ

100 g smör
3 dl mjölk, 3-procentig
50 g jäst  
(för söta degar)
1 tsk stött karde-
mumma eller rivet  
skal av 1 apelsin
½ tsk salt
1 dl socker
cirka 8–9 dl vetemjöl
1 uppvispat ägg  
till pensling

FYLLNING
200 g mandelmassa
inkråm från bullarna
1 dl mjölk
3 dl vispgrädde

DEKORATION
florsocker till  
garnering

1. Smält smöret och tillsätt mjölken.  
Värm till 37 grader.

2. Smula i jästen i en bunke och tillsätt karde-
mumman eller apelsinskalet.

3. Tillsätt mjölkblandningen och rör tills  
jästen smält. Rör ner salt, socker och det 
mesta av mjölet, men spara lite till ut-
bakningen.

4. Arbeta degen i cirka 15 minuter med mat-
beredare/degblandare.

5. Låt den jäsa till dubbel storlek under  
duk i cirka 40 minuter.

6. Ta upp degen på ett mjölat bakbord och 
dela i bitar. Rulla till bullar och lägg på bak- 
plåtspapper eller smord plåt. Låt bullarna jäsa 
under duk till dubbel storlek, cirka en timme.

7. Pensla bullarna med uppvispat ägg. Grädda 
dem i nedre delen av ugnen på 225 grader 
i cirka 8–10 minuter för stora bullar, och på 
250 grader i cirka 5–7 minuter för små bullar. 
Låt svalna på galler.

8. Skär av topparna på bullarna. Gröp ur cirka 
två teskedar ur varje bulle och smula  
i en skål.

9. Riv mandelmassan grovt och blanda den 
med smulorna och mjölken till en krämig 
massa.

10. Fördela massan i de urgröpta halvorna.

11. Vispa grädden och spritsa eller skeda 
den över fyllningen. Lägg locket ovanpå och 
pudra med florsocker.

12. Servera semlan som den är till kaffe,  
eller som så kallad ”hetvägg” i en djup 
tallrik med varm mjölk och mald kanel.

FIKA
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När båda föräldrarna förvärvsarbetar kan det bli lite av ett 
familjepussel att hämta barnen, handla mat och laga en 
nyttig måltid, trots ett flexibelt system för föräldraledighet. 
För många svenskar är middagen dagens stadigaste måltid 
– och tidpunkten är då eftermiddagen går över i kväll. Om 
bara alla i hushållet hjälps åt, går det smidigt att laga till 
en läcker måltid. I ett svenskt kök är det ofta fullt med 
folk, inte bara den ansvarige kocken. De yngsta barnen 
kanske bara tittar på, tystade med en bit frukt som ”för-
rätt”, medan de äldre barnen deltar mer aktivt i matlag-
ningen. Även om nya, exotiska rätter är populära, är det 
ingen tvekan om att klassiker förankrade i det förflutna 
och i årstidernas växlingar fortfarande håller ställningarna, 
särskilt om barnen får säga sitt. Oberoende av om det rör 
sig om importerad frukt eller närodlade rotfrukter, så är 
det många som håller utkik efter ekologiska produkter.

VARDAGS-
MIDDAG
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VARDAGSMIDDAG

VILTKÖTTBULLAR MED 
MESSMÖRSSÅS
De här köttbullarna fullkomligt smälter 
i munnen. Kött, sås och potatis blir helt 
plötsligt ett verkligt begrepp.

4 PORTIONER

500 g viltfärs (av t.ex. 
älg, rådjur, hjort)
3 msk ströbröd  
eller havregryn
1½ dl vispgrädde
1 msk koncentrerad 
viltfond
1 tsk salt
½ tsk nymalda enbär
1 tsk nymald  
svartpeppar

1 tsk torkad timjan
1 stor gul lök
2 ägg
smör till stekning

TILL SERVERING:
Messmörsås, kokt 
potatis, rårörda lingon 
och gröna grönsaker

1. Blanda ströbröd eller havregryn med grädden 
och fonden och låt det svälla i 15 minuter.  
Blanda i salt och kryddor. 

2. Skala och riv löken. Rör i färsen, löken och 
äggen i ströbrödsblandningen och blanda 
försiktigt.

3. Rulla små bullar med vattensköljda händer 
och lägg på en sköljd skärbräda. Stek i smör i 
cirka 4–5 minuter runtom. 

MESSMÖRSSÅS
1 liten gul lök
1 msk smör
8 dl viltbuljong
2½ dl vispgrädde
1 msk balsamvinäger
2 msk sojasås
2 msk messmör*,  
eller honung

2–3 msk maizena-
redning
salt och nymald  
svartpeppar
3 msk färska el  
frysta lingon

1. Skala, hacka och bryn löken lätt i smöret i en 
stor, vid kastrull.

2. Häll i viltbuljong, vispgrädde, balsamvinäger 
och soja och låt det sjuda utan lock tills halva 
mängden återstår.

3. Vispa i messmöret tills det smälter och red 
av med lite maizenaredning. Smaka av med salt 
och peppar. Rör i lingonen.

* Messmör är en norrländsk produkt gjord av vassle från 
komjölk, socker, smör och vaniljarom. Det ger en söt och 
rund smak som kan ersättas med honung.

4 PORTIONER

1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 morot
1 chilifrukt
olivolja
2 msk tomatpuré
1 dl vitt vin
3 dl fiskbuljong
500 g krossade 
tomater
1 tsk torkad timjan
700 g fast fisk, 
gärna blandat lax 
och fast vit fisk
500 g kokta räkor 
med skal

1 burk, 225 g 
musslor
salt och nymald 
svartpeppar
1 nypa socker

PEPPARROTSKRÄM
2 dl crème fraîche
2 msk riven pep-
parrot
1 tsk flytande 
honung
1 krm salt

TILL SERVERING: 
Surdegsbröd och 
lagrad ost

1. Skala och hacka lök, vitlök och morot. 
Dela och kärna ur chilin och finhacka den.

2. Fräs det lätt i olja i en stor gryta utan att 
det tar färg. Lägg i tomatpurén och fräs i 
ytterligare någon minut.

3. Häll i vin, buljong, de krossade tomaterna 
och timjan, och låt det puttra på svag värme 
under lock i cirka 10 minuter.

4. Skär fisken i kuber och lägg i grytan.  
Sätt på lock och låt det sjuda i 5 minuter. 
Skala räkorna och lägg i dem och musslorna 
och låt allt bli varmt.

5. Smaka av soppan med salt och peppar 
och en nypa socker. Rör ihop pepparrots-
krämen och servera till.

FISKSOPPA MED RÄKOR, MUSSLOR  
OCH PEPPARROTSKRÄM
Fisksoppa passar både som vardagsrätt och festmåltid.  
Servera ett gott surdegsbröd och en lagrad ost till.
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VARDAGSMIDDAG

4 PORTIONER

400 g bavette eller 
tagliatelle
500 g kantareller, 
rensade och  
hackade
smör till stekning
2 vitlöksklyftor
2 dl vispgrädde

2 dl riven lagrad ost, 
t.ex. Västerbottensost* 
eller parmesan
1 dl hackad  
bladpersilja
flingsalt och  
nymald svartpeppar
4 äggulor

1. Koka pastan enligt anvisningen på 
förpackningen. Häll av pastan i durkslag 
men spar cirka 1–2 deciliter av kokvattnet i 
kastrullen. Lägg tillbaka pastan i kastrullen 
med det resterande kokvattnet och håll den 
varm under lock.

2. Lägg svampen i en het torr panna och fräs 
ur vätskan. Tillsätt smör och bryn svampen 
gyllene på medelvärme tillsammans med den 
hackade vitlöken i cirka 6–8 minuter.

3. Häll i grädden och låt det koka ihop en 
minut.

4. Vänd ner det i pastan tillsammans med 
den rivna osten. Blanda i persilja. Salta och 
peppra och servera omedelbart med äggulor, 
extra flingsalt och peppar bredvid.

* Västerbottensost har sitt namn efter landskapet 
Väster botten i nordöstra Sverige. Det är en hårdost, 
gjord på komjölk, grynpipig och med hög fetthalt. 
Osten lagras i minst fjorton månader på hyllor av 
granträ, vilket ger den dess unika karaktär och starka 
aromatiska smak.

KANTARELLCARBONARA
Läcker pastarätt där fläsket är utbytt mot knapriga kantareller.  
Den här rätten kallnar fort, så den ska lagas precis innan den serveras.  
Bjud gärna en sallad till.

ÄLGGRYTA MED ROTFRUKTER  
OCH KATRINPLOMMON
Vilt är ett bra alternativ till nötkött på 
hösten. Det finns cirka 350 000 älgar i 
naturen i Sverige, och de är ett efter-
traktat villebråd bland jägare, både på 
grund av storleken, tillgången och den 
goda smaken.

4–6 PORTIONER

1 kg grytbitar av älg
200 g rökt sidfläsk
2 lagerblad
1 msk torkad timjan
2 dl rött vin
½ dl balsamvinäger
7 dl viltbuljong
1 gul lök
2 medelstora palster-
nackor
3 medelstora morötter

2 msk smör
1 msk honung
2 dl katrinplommon
3 msk maizenaredning
salt och nymald svart-
peppar efter smak, 
färsk timjan

TILL SERVERING:
Kokt potatis, potatis-
puré eller kokta gryn 
av valfri sort

1. Tärna fläsket i centimeterstora bitar. 
Hetta upp lite smör i en stor panna och bryn 
grytbitarna och fläsktärningarna med lagerblad 
och timjan i omgångar så det får lite stekyta. 
Lägg över det en stor gryta och häll på vin, 
balsamvinäger och viltbuljong. Låt sjuda under 
lock i en timme.

2. Skala och skär löken i klyftor och rotfrukter-
na i grova slantar. Bryn det i lite smör. Häll över 
honung och låt det fräsa ihop några sekunder.

3. När det är cirka 10 minuter kvar av koktiden 
på köttet tillsätter du löken, rotfrukterna och 
katrinplommonen och låter det koka med sista 
tiden. Red med maizenaredningen. Smaka av 
med salt och peppar.

4. Garnera med färsk timjan och servera med 
kokt potatis, potatispuré eller kokta gryn.





   

Sverige har fyra sinsemellan helt olika årstider, där höst 
och vinter får agera stoppknapp för det otroligt populära 
nöjet att grilla utomhus. Så snart våren har annonserat 
sin ankomst, vanligtvis omkring Valborgsmässoafton, den 
traditionella vårfesten den 30 april, rivstartar de kulina-
riska grillfesterna med varm glöd och fortsätter sedan 
till långt in på sensommaren. Då svenskarna vet att sol 
och värme bara är på kortvarigt besök, missar de inte ett 
enda tillfälle till matlagning eller festande ute i det fria. 
De har en generös uppfattning om vad som kan passa 
som grillat, allt från fisk och grönsaker till hemlagade  
korvar och ostar hittar sin plats där. I affärerna säljs färdig - 
 marinerat kött, och vid kassorna finns stora högar med 
grillbriketter och engångsgrillar. Man grillar på bakgårdar, 
i parker och ute i naturen. Den här möjligheten att skapa 
omväxling i den traditionella svenska matlagningen, sam-
tidigt som man får chans att tillbringa tid med familj och 
vänner, gör grillfesterna till sommarsäsongens höjdpunkt.

GRILLFEST
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GRILLFEST

LAMMRACKS MED ÖRTOLJA
Lamm är perfekt att grilla. Till-
sammans med en god örtolja behövs 
ingen marinad.

4 PORTIONER

1 kg lammracks, rumstempererade
olivolja
flingsalt och nymald svartpeppar

ÖRTOLJA
4 msk hackad mynta
4 msk hackad rosmarin
1 ekologisk citron, rivet skal
2 dl olivolja
1 tsk flytande honung
1 krm salt

1. Förbered en fin glöd.

2. Börja med att röra ihop allt till örtoljan.  
Låt det vila i rumstemperatur.

3. Skär isär racksen mellan revbenen och pensla 
köttytorna tunt med olja. Salta och peppra.

4. Grilla cirka 3 minuter på var sida.

5. Servera med örtolja och potatissallad. 

 

KRÄMIG KALL SÅS  
TILL GRILLAT
Den här såsen smakar bra till  
både kött, kyckling och fisk.

4–6 PORTIONER

1 dl majonnäs
2 dl crème fraîche
2 msk grovkorning söt senap
1 msk flytande honung
2 msk hackad dill
1 msk hackad persilja

1 krm salt

Blanda allt och låt det stå och dra en  
timme före servering.
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GRILLFEST

KRÄMIG POTATISSALLAD
Den här härliga potatissalladen med 
mycket grönt passar utmärkt till allt 
grillat. Den kan göras i ordning i förväg 
om man inte tänker grilla hemma.

4–6 PORTIONER

800 g färskpotatis
4 salladslökar
1 knippe, 125 g rädisor
1 knippe grön sparris
150 g sockerärtor
60 g babyspenat
flingsalt och nymald svartpeppar

DRESSING
2 dl gräddfil
3 msk majonnäs
2 msk grov, sötstark senap
1 msk flytande honung
3 msk hackad dill
3 msk hackad persilja
1 krm salt

TILL DEKORATION
färska dillkronor (om man önskar)

1. Tvätta och koka potatisen och häll av vattnet. 
Låt den svalna och dela den i halvor.

2. Strimla salladslöken tvärsöver och dela 
rädisorna.

3. Bryt av den nedersta torra delen på sparrisen 
och släng den. Förväll resten i cirka 3–4 minu-
ter i lättsaltat vatten. Spola av i kallt vatten och 
skär den i bitar.

4. Förväll sockerärtorna i ett par minuter och 
spola av i kallt vatten.

5. Rör samman ingredienserna till dressing-
en och blanda den med potatisen. Salta och 
peppra generöst.

6. Vänd varsamt i grönsakerna samt spenaten, 
men spar lite till dekoration.

7. Lägg upp på ett vackert fat och toppa med 
de resterande grönsakerna. Garnera gärna med 
krondill om den är i säsong.

6 PORTIONER

1 kg laxfilé, gärna mittbit med skinn
3 små ekologiska citroner
2 msk kapris
1 dl olivolja
flingsalt och nymald svartpeppar

DESSUTOM
2 stora ark grillfolie

1. Förbered en fin glöd på grillen.

2. Bena ur laxen och lägg den med skinn-
sidan ner på dubbla folieark. Salta och  
peppra ordentligt.

3. Tvätta och skiva citronerna tunt och lägg 
dem i ett överlappande mönster över laxen. 
Strö på kaprisen och ringla över lite olja.

4. Vik upp folien över fisken och gör ett väl 
förslutet paket. Lägg det på grillen och låt lax-
en baka i cirka 15–20 minuter beroende på 
tjocklek tills den är genomstekt men inte torr. 
Öppna försiktigt efter 15 minuter och skär ett 
snitt i den tjockaste biten och titta om den 
ser färdig ut. 

5. Servera med potatissallad.

CITRONBAKAD LAX
Fisk i olika former är mycket uppskattat på svenska grillfester.  
Med en hel laxsida blir hela middagen lagad på grillen.
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De flesta svenskar äter frukost hemma innan de ger sig av 
till jobbet eller skolan. Man tar sig lite tid att vakna upp 
ordentligt innan man startar dagen. För några innebär det 
en stund tillsammans med sina närmaste, för andra är det 
ett tillfälle till lugn och ro, kanske med en tidning eller med 
sociala medier. Frukosten brukar bjuda på milda smaker: 
bröd, kaffe och en skål yoghurt, eller flingor med någon 
mjölkprodukt, är sådant som ofta finns på svenska frukost-
bord, eller också en tallrik gröt med frukt eller bär. Även 
om många anser frukosten vara dagens viktigaste måltid, 
är det ändå stor variation på folks frukostvanor – somliga 
nöjer sig med en kopp kaffe och inväntar tiofikat på jobbet. 
Av alla upptänkliga måltider, är nog frukosten den som 
minst har påverkats av andra kulturer.

FRUKOST
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FRUKOST
Vanliga ingredienser på svenska  
frukostbord:

Kokt ägg, gröt, müsli, flingor, filmjölk, 
yoghurt, mjukt bröd, knäckebröd, 
smör, marmelad, hårdost, gurka, 
tomat, kaviar, skinkskivor, lever pastej, 
korvpålägg, juice, kaffe, te, mjölk, 
smoothie.
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FILMJÖLKSLIMPA  
MED LINGON
Brödet går snabbt att baka och är gott 
att rosta dagen efter. Filmjölk är gjord 
på syrad mjölk. Den liknar buttermilk 
(kärnmjölk) eller kefir, men har en 
annan bakteriekultur och en mild och 
lätt syrlig smak. Det går att ersätta den 
med syrad buttermilk här i receptet.

1 LIMPA

1 dl havregryn
1 dl dinkelflingor
2 dl grahamsmjöl
3 dl vetemjöl
1 tsk salt
4 tsk bakpulver
4 dl filmjölk, naturell yoghurt eller  
buttermilk (kärnmjölk)
1 dl lingon, färska eller frysta
1 dl grovt hackade hasselnötter
1–2 msk pumpafrön till dekoration  

1. Sätt ugnen på 200 grader. Använd en  
brödform som rymmer cirka 1½ liter och  
klä den med bakplåtspapper.

2. Blanda alla torra ingredienser.

3. Tillsätt filmjölken och blanda till en lös 
smet. Vänd i lingonen och nötterna.

4. Häll smeten i formen och toppa med  
pumpafrön.

5. Grädda i cirka 50 minuter. Låt svalna  
på galler under bakduk.

FRUKOST

HAVREGRYNSGRÖT
Många svenskar börjar dagen med en 
tallrik havregrynsgröt, särskilt om 
man vill förbereda sig med en bra start 
inför en dag full av aktiviteter. Ät den 
gärna med färska bär eller lingonsylt.

4 PORTIONER

4 dl havregryn
9–10 dl vatten
½ tsk salt

TILL SERVERING:
Mjölk
Lingonsylt eller färska bär
Ev. råsocker och/eller mald kanel

1. Lägg alla ingredienser i en stor kastrull  
och blanda om. Låt det få ett uppkok och 
sedan sjuda utan lock under omrörning i  
cirka 3 minuter.

2. Servera med mjölk, lingonsylt eller färska 
bär och eventuellt lite råsocker och kanel.

KRISPIGT KNÄCKEBRÖD 
MED KUMMIN
Att baka knäckebröd är en gammal 
svensk tradition. Omkring 1850 började 
man baka knäckebröd i industriell 
skala, men det sägs att hårdbröd har 
funnits sedan 500-talet. De här tunna, 
krispiga brödkakorna passar till alla 
sorters pålägg, men till frukost kanske 
bäst med bara smör och ost.

8 KAKOR

50 g jäst
4 dl ljummet vatten, 37 grader
1 dl rapsolja
1 tsk salt
9 dl grovt rågmjöl
2 dl dinkelmjöl
1 uppvispat ägg till pensling
2 msk kumminfrö
2 msk flingsalt  

1. Sätt ugnen på 200 grader.

2. Rör ut jästen i vattnet. Tillsätt olja och salt 
och rör tills jästen löst sig.

3. Häll i nästan allt mjöl, lite i sänder och  
arbeta kraftigt till en smidig deg, gärna i  
matberedare. Degen ska inte jäsa.

4. Dela degen i åtta delar och kavla ut tunna 
tallrikstora kakor.

5. Lägg varje del på en bakpappersklädd plåt 
och kavla lätt med kruskavel.

6. Pensla med uppvispat ägg och strö på  
kumminfrön och salt.

7. Grädda en kaka åt gången i övre delen av  
ugnen i cirka 8–10 minuter. Låt svalna på 
galler. Bryt i bitar när de svalnat.
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Sverige består till stor del av öppna landskap och skogar, 
även i närheten av storstäderna. Och svenskar utnyttjar 
gärna närheten till naturen. Det är inte bara frisk luft och 
motion som lockar ut folk; allemansrätten, rätten att röra 
sig fritt i naturen, gör det möjligt att förse sig med mat från 
naturen, om det inte rör sig om fridlysta eller utrotnings-
hotade arter. Så har vi ju förstås jakt och fiske, som är en 
växande ekoturismsektor i Sverige, men också sådant som 
är tillgängligt utan utrustning eller speciella förkunskaper. 
Hjortron (som också kallas för myrarnas guld), blåbär, ling-
on och hallon finns i stora mängder och de är dessutom  
lätta att hitta, medan det däremot krävs lite större erfaren-
het och kunskap för att plocka svamp. Kantareller är vad 
alla helst vill hitta, men de svenska skogarna bjuder på 
många fler läckra svampsorter. Att plocka nässlor och andra 
vilda växter är också populärt. Även de som inte själva har 
plockat något, kan ändå uppskatta att äta av skogens skörd. 
Och det finns förstås ingen bättre plats för det än utomhus:  
på en picknick, i trädgården eller på balkongen.

NÄRA  
NATUREN
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NÄRA NATUREN

SVAMPTARTE
Den här rätten passar perfekt som 
förrätt, drinktilltugg eller lättare lunch 
med sallad till.

6–8 PORTIONER

1 ark färdig smördeg, cirka 30 x 25 cm
300 g blandsvamp
smör till stekning
2 tsk torkad timjan
flingsalt och nymald svartpeppar
1 dl riven Västerbottensost eller annan  
lagrad ost
1 dl crème fraîche

TILL DEKORATION
crèma di balsamico
vilda växter t.ex. späda maskrosblad, kirskål, 
hundkexblad, röllekablad eller färsk timjan 

1. Sätt ugnen på 225 grader. Rulla ut degen 
med medföljande papper på en bakplåt.

2. Stek svampen i rikligt med smör (är den 
nyplockad så fräser du först ur vätskan i torr 
panna utan smör tills vätskan kokar in). Stek 
svampen på medelvärme i cirka 7–8 minuter. 
Strö på torkad timjan och salta och peppra 
generöst.

3. Blanda crème fraîche och riven ost och  
bred det över smördegen.

4. Lägg på svampen och grädda i cirka  
15–20 minuter tills smördegen får fin färg.

5. Låt svalna en stund och garnera sedan  
med crèma di balsamico och vilda växter eller 
färsk timjan. Strö på några saltkorn och klipp 
tarten i bitar.

DROTTNINGKOMPOTT
Sommardessert som smakar  
fantastiskt efter till exempel en  
tung grillmiddag.

4 PORTIONER

500 g blandade blåbär och hallon
1½ dl strösocker
1 msk pressad citron
1 urskrapad vaniljstång, frön och stång

TILL SERVERING:
Gräddmjölk eller vaniljglass

1. Lägg bären i en kastrull med sockret  
och citronsaften.

2. Skrapa ur fröna ur vaniljstången.  
Lägg både frön och stång i kastrullen.

3. Låt sjuda på svag värme utan lock i  
cirka 30 minuter till en krämig kompott.  
Rör då och då.

4. Servera med gräddmjölk eller  
vaniljglass.
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NÄRA NATUREN

Naturens under i en soppa. Tänk att 
ogräs kan blir så ljuvligt gott.

4 PORTIONER

2 l färska rensade nässelskott
1 gul lök
2 msk olivolja
7 dl stark kyckling- eller grönsaksbuljong
1 dl vispgrädde
1–2 msk potatismjöl + lite kallt vatten
salt och nymald svartpeppar

TILL SERVERING:
8 vaktelägg

1. Hacka nässlorna och löken. Fräs det i  
oljan i en stor kastrull i cirka 4–5 minuter.

2. Häll i buljong och grädde och låt det koka 
ihop i 5 minuter.

3. Vispa ut potatismjölet i lite kallt vatten  
och vispa i det i soppan. Låt soppan få ett 
snabbt uppkok så den tjocknar lite. Smaka  
av med salt och peppar.

4. Koka vakteläggen en minut. Spola av i  
iskallt vatten och skala och dela äggen. 
Servera i soppan.

NÄSSELSOPPA

ÄLGGRÄSSAFT
Vackert ogräs som ger en sagolikt  
god saft med smak av bittermandel  
och citron.

3 LITER KONCENTRERAD SAFT

50 klasar älggräsblommor
2 kg strösocker
2 l vatten
60 g citronsyra
2 ekologiska citroner

1. Skölj blommorna i kallt vatten och lägg dem 
i ett stort kärl som rymmer cirka 5 liter.

2. Koka upp socker och vatten tills sockret lö-
ser sig, och låt det svalna. Blanda i citronsyran.

3. Borsta citronerna under varmt vatten, skär 
dem i skivor och lägg dem i kärlet med blom-
klasarna. Häll på sockerblandningen.

4. Lägg på ett lock eller ett fat och ställ kärlet 
kallt 6–7 dagar. Rör om varje dag.

5. Sila upp saften på rena flaskor. Förvara i 
kylskåp så håller den i flera månader.
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Får du abborre på kroken, behövs 
inget mer än en knäckebrödsmacka 
med smör på som tillbehör.

4 PORTIONER

4 stora abborrfiléer
2 ägg
2 dl ströbröd
1 tsk salt, nymald vitpeppar
smör till stekning

TILL SERVERING:
Knäckebröd och smör

1. Vispa upp äggen. Blanda ströbrödet  
med salt och lite peppar och lägg på ett fat.

2. Vänd först filéerna i ägg och sedan i  
ströbrödsblandningen.

3. Bryn filéerna i rikligt med smör på båda 
sidor och servera på smörade knäckebröd.  
Ät direkt.

KNAPERSTEKT ABBORRE PÅ KNÄCKEBRÖD
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Oavsett om man är på jobbet eller i skolan, eller hemma 
på helgen, betyder en typiskt svensk lunch en riktig, lagad 
måltid. Det innebär också att man tar sig tid att njuta av 
maten. Enligt svensk lag är grundskolorna skyldiga att 
erbjuda alla elever kostnadsfri, näringsriktig skollunch.  
De flesta förskolor och gymnasieskolor följer samma 
princip. Det är vanligt att eleverna själva får servera sig 
den portion de vill ha, och ofta finns även ett vegetariskt 
alternativ. De vuxna har sällan lyxen att bli erbjudna gratis 
lunch på sin arbetsplats av arbetsgivaren. I stället kan de 
välja på att tillbringa en del av söndagen med att göra i 
ordning lunchlådor för arbetsveckan, ta med överbliven 
middagsmat hemifrån eller gå ut på restaurang. På de 
flesta ställen kan man få dagens lunchrätter till ett rim-
ligt pris. Kaffe ingår för det mesta utan kostnad, både på 
restaurangen och på arbetsplatsen. Även om helgbrunch 
på restaurang vinner allt större mark, håller fortfarande de 
hemlagade lördags- och söndagsluncherna ställningarna.

LUNCH
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ROTFRUKTSRAGGMUNKAR 
MED BACON OCH LINGON
Frasiga raggmunkar med salt bacon och 
syrliga lingon är en svensk lunchklas-
siker.

4 PORTIONER

2 dl vetemjöl
4 dl mjölk
1 tsk salt
1 ägg
400 g potatis

400 g morot
smör till stekning

TILL SERVERING:
Stekt bacon
Lingonsylt

1. Vispa ihop mjölet med hälften av mjölken  
samt saltet.

2. Vispa i resten av mjölken till en klumpfri  
smet. Blanda i ägget.

3. Skala och grovriv potatis och morot.  
Pressa ur överflödig vätska genom en sil.

4. Tillsätt potatis- och morotsriv till smeten  
och blanda väl. Stek plättar i smör på  
medelvärme ett par minuter på var sida.  
Servera med bacon och lingon.

Vill du göra egen lingonsylt är 
det bara att koka 1 kilo rensade 
lingon med 2 deciliter vatten i 
cirka 8–10 minuter. Skumma  
av och tillsätt 500 gram strö-
socker och rör tills det löses 
upp. Ös genast upp sylten i 
rena varma glasburkar och sätt 
på lock. Förvara svalt i kylen, 
så håller sylten i flera månader.
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LUNCH

ÄRTSOPPA
Ärtsoppa är utmärkt som grönt alter-
nativ, men kan också serveras på det 
klassiska sättet med rimmat fläsklägg 
eller fläskkorv i. Ärtsoppa äts traditio-
nellt på torsdagar*, ibland tillsammans 
med ett glas varm punsch. Till efterrätt 
serveras ofta pannkakor (gärna med 
sylt och grädde). Det här är en stor sats 
som går utmärkt att frysa in, och ta med 
som lunchlåda till jobbet ifall man vill.

CIRKA 10 PORTIONER

500 g torkade  
gula ärter
2 l vatten
2 grönsaks-
buljongtärningar

2 gula lökar
2 stora morötter
3 msk hackad färsk 
timjan + lite till som 
dekoration

1. Lägg ärtorna i blöt i kallt vatten i cirka  
10–12 timmar.

2. Häll bort vattnet och skölj av ärtorna i en sil. 
Lägg dem i en stor kastrull och häll på 2 liter 
vatten och låt det koka upp.

3. Smula i buljongtärningarna, och låt det koka 
under lock på medelvärme i 30 minuter.

4. Skala och klyfta löken samt skala och skiva 
morötterna under tiden. Tillsätt dem tillsam-
mans med timjan, och låt det koka ytterligare  
30 minuter. Smaka av om det behövs lite salt, 
och känn om ärtorna är mjuka.

5. Servera med god senap och gärna lite  
mer timjan.

* Orsaken är troligen att på medeltiden inleddes fastan på 
fredagar, och den föregicks ofta av en stadig festmåltid.

UGNSPANNKAKA
Ugnspannkaka är mycket tjockare, 
har en alldeles egen smak och är 
dessutom lättare att laga än tunna 
pann kakor. Perfekt att servera efter 
ärtsoppan. Populära tillbehör  
till ugnspannkakan är bacon och  
lingonsylt.

6 PORTIONER

2½ dl vetemjöl
½ tsk salt
6 dl mjölk
3 ägg

1. Sätt ugnen på 225 grader. Smörj en ugns-
fast form som mäter cirka 30 x 22 cm.

2. Lägg mjöl och salt i en skål, och vispa i 
hälften av mjölken till en klumpfri smet.  
Fortsätt att hälla i resten av mjölken medan 
du vispar. Blanda till sist i äggen och rör till  
en jämn smet.

3. Häll smeten i formen och grädda i mitten  
av ugnen i cirka 25 minuter tills pannkakan  
är gyllene och puffar upp.

4. Skär den i bitar och servera med sylt eller 
äppelmos samt morotssallad bredvid.

SAFTIG MOROTSSALLAD
Passar bra till pannkakan, och är 
både god och nyttig.

6 PORTIONER

2–3 stora morötter
1 apelsin

½ dl russin

1. Skala och riv morötterna grovt.

2. Dela och pressa ur saften från halva  
apelsinen. Skär den andra halvan i 6 klyftor.

3. Blanda morötterna med apelsinsaften 
och russinen. Servera till pannkakan med  
en apelsinklyfta bredvid.
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På 1990-talet kom termen fredagsmys att etablera sig 
som svenskt begrepp. Uttrycket har sina rötter i en lång 
tradition att unna sig något extra till helgen, … och i en 
reklamkampanj för chips. Hur det än förhåller sig med 
terminologin, så är det en välkommen markering av att 
man har jobbat färdigt för veckan och nu laddar upp inför 
helgen. Det är ett kulinariskt semikolon. Fredagsmyset tar 
sig olika former beroende på vilka som deltar: ett par, en 
barnfamilj, goda vänner – alla har sitt eget sätt att göra 
helg. Men en av huvudingrediensen är alltid lättlagade 
rätter med många ansvariga kockar. Plockmat och snacks 
är vad som gäller; inte matlagning och högar med tallrikar 
och kastruller som måste diskas efteråt. En onsdags-
kväll kanske barnen sitter vid datorn medan föräldrarna 
är upptagna i köket, men på fredagar är det gemenskap 
framförallt. Många kopplar också ihop fredagsmys med 
umgänge framför tv:n.

FREDAGSMYS
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FREDAGSMYS

QUESADILLAS MED  
RÖKT RENSTEK
Perfekt tilltugg som också är ett exempel 
på en lyckad blandning av lokala smaker 
och nya trender. Mexikansk mat är en 
populär startpunkt i svensk matlag-
ning, fast här med mindre chili och mer 
renkött. Viltkött kan också fungera som 
ersättning, om det skulle visa sig svårt 
att få tag på renkött.

16 BITAR

4 stora tortillabröd
2 dl riven Västerbottensost
200 g tunt skivad rökt renstek
30 g rucola
smör att steka i

1. Lägg ut två av bröden och strö på osten.

2. Lägg på rensteken och rucolan. Toppa med de 
resterande tortillabröden och tryck ihop lätt.

3. Hetta upp smör i en stor panna och stek en 
dubbel tortilla åt gången cirka en minut på båda 
sidor. Tryck gärna lätt med en stekspade så den 
smälter ihop.

4. Lägg upp på skärbräda och klipp i åtta bitar 
vardera.

1 SATS/4 PORTIONSPIZZOR

25 g jäst
2½ dl vatten,  
37 grader
1 tsk havssalt
1 msk olivolja
6 dl Specialvetemjöl
500 g färsk svamp
2 msk smör till 
stekning

1. Lös upp jästen i det ljumma vattnet. Lägg 
i havssalt och olivolja och kör i en hushålls-
assistent tills jästen är helt upplöst.

2. Tillsätt mjölet lite i taget och arbeta degen 
kraftigt, i cirka 10 minuter, tills den släpper 
från bunkens kanter och är blank och slät. 

Jäs under bakduk i 30 minuter till dubbel 
storlek.

3. Dela och stek svampen på medelvärme i 
cirka 7–8 minuter under tiden. Använder du 
svamp du har plockat själv, ska du först fräsa 
ur allt vatten i torr panna innan du tillsätter 
smöret. Salta och peppra väl.

4. Knåda degen lätt och dela den i fyra delar. 
Kavla, tryck ut och försök få degen så tunn 
som möjligt.

5. Värm ugnen till 250 grader.

6. Lägg på osten och svampen på bottnarna. 
Toppa med spenat och grädda pizzorna i 
cirka 10 minuter tills de får lite färg. Ringla 
över lite olivolja och servera.

PIZZA MED SVAMP OCH SPENAT
I Sverige finns det pizzerior överallt, i varje stad och i varje kvarter, och på  
menyn finns ytterst fantasifulla pålägg (till exempel kebab med pommes  
frites, eller oxfilé med béarnaisesås). Men svenskar gillar också hemgjord 
pizza, och då tar man chansen att hitta på egna, personliga pålägg. Det är en 
perfekt måltid att laga tillsammans med familj eller vänner. Försök att göra  
så tunna bottnar som möjligt, på det svenska sättet.

5 dl riven lagrad ost, 
typ Prästost
60 g babyspenat
olivolja
flingsalt och nymald 
svartpeppar

Du kan lägga på kallrökt eller lufttorkad skinka 
som extra topping när pizzan är gräddad och klar.
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RABARBERPAJ  
MED JORDGUBBAR
Jordgubbar och rabarber är en  
fantastisk kombination. Rabarbernas 
syrlighet balanseras av jordgubbarnas 
sötma… och lite extra socker.

1 STOR PAJ, CIRKA 6 PORTIONER  

ELLER 6 PORTIONSFORMAR

SMULDEG
1 dl havregryn
1 dl vetemjöl
100 g osaltat kallt 
smör, i kuber
1 krm salt

FYLLNING
200 g rabarber
200 g jordgubbar

1 dl strösocker
1 tsk ekologiskt  
Bourbon vaniljpulver
1 tsk mald kanel
3 msk potatismjöl

TILL SERVERING:
Fin vaniljglass av  
god kvalitet eller 
vispad grädde

1. Sätt ugnen på 225 grader. Nyp ihop  
ingredienserna till smuldegen så det blir 
grynigt.

2. Skär rabarbern i drygt centimetertjocka 
skivor tvärsöver och lägg det i en stor skål.  
Dela jordgubbarna och lägg i. Tillsätt sockret 
och blanda med vaniljpulver, kanel och  
potatismjöl.

3. Smörj en stor form eller portionsformar och 
lägg i rabarberblandningen. Fördela smuldegen 
över och grädda i cirka 15–20 minuter tills 
degen fått färg.

4. Servera med vaniljglass eller grädde.
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4 STYCKEN

4 stora tunnbröd, dagsfärska
200 g gravad lax i tunna skivor,  
alternativt kallrökt lax
70 g blandade sallatsblad
nymald svartpeppar

DILLYOGHURT
1 äpple, skalat och urkärnat
3 msk hackad dill
2 dl turkisk yoghurt, 10-procentig
1 tsk flytande honung

1. Börja med att finhacka äpplet och blanda 
det med alla ingredienser till dillkrämen.

2. Lägg ut bröden och fördela sallatsblad,  
lax och dillkräm på. Peppra lätt.

3. Vik upp en botten och svep sedan sidorna 
på brödet omlott så att det blir en rulle.

4. Linda runt lite aluminiumfolie längst  
ner så rullen håller ihop.

Att grava laxen själv är lätt, men man 
måste förbereda den i god tid. Du behöver 
1 kilo färsk urbenad laxfilé med skinnet 
kvar. Blanda 4 matskedar salt med 4 mat-
skedar strösocker och 2 teskedar nymald 
vitpeppar. Gnid in laxen med blandningen 
och strö på 3 matskedar finhackad färsk 
eller fryst dill på köttsidan. Vira in laxen i 
dubbla plastfolieark och lägg i en form.  
Låt den grava i kylen i två dygn. Vänd då 
och då. Skrapa av överflödig smaksättning 
och skär laxen i tunna sneda skivor.

WRAPS MED GRAVAD LAX OCH DILLYOGHURT
Så enkelt med en hel måltid i ett bröd. Ett utmärkt exempel på hur svenskar 
uppskattar att blanda tradition (gravlax) med nya influenser (wraps).  
Prova med kallrökt lax om du inte gillar gravad.
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En festmiddag i Sverige är oftast en lättsam och avslapp-
nad tillställning, då man får tillfälle att umgås och ha roligt 
med sina vänner. Men var säker på att värden och värdin-
nan vässar sina kulinariska färdigheter, och lagar till något 
extra, som fröjd för både ögat och gommen. Nu behöver 
man inte längre ta hänsyn till de begränsningar som en 
hektisk arbetsvecka innebär, utan kan helt ägna sig åt 
mat och nöjen. Betraktaren lägger säkert märke till några 
formaliteter på en svensk middagsbjudning, som till exem-
pel att man brukar ta av sig skorna vid ytterdörren. Några 
gäster kanske har inneskor med sig. Att skåla följer en 
noggrann ritual, där var och en har ögonkontakt med alla 
andra innan man sätter glaset till munnen. Klädseln varie-
rar efter vars och ens eget val, och det är inte alls ovanligt 
att se jeanskläder bredvid kostym och slips. Att svenskar 
behöver lite tid för att värma upp, märks på att man är 
mer frikostig med kramar mot slutet av kvällen än i början. 
Recepten som följer här fungerar utmärkt för att skapa en 
äkta svensk festmiddag.

FESTMIDDAG

Det svenska köket  43



44 Det svenska köket

KAVRINGCROSTINI MED  
GETOST OCH HJORTRON
Kavring är ett mörkt rågbröd från södra 
Sverige, sötat med sirap. Det är knäckigt 
på ytan och passar perfekt med den salta 
osten. Hjortronen är en sötsyrlig  
kontrast till.

12 STYCKEN

12 skivor kavring
1 msk smör
200 g svensk getost
1 dl hjortronsylt eller rårörda hjortron
12 små kvistar bladpersilja

1. Ta ut rundlar ur kavringen med hjälp av till 
exempel ett snapsglas.

2. Hetta upp smöret och stek rundlarna hastigt på 
båda sidor så de blir knapriga.

3. Skär osten i tolv skivor och lägg på bröden.

4. Toppa med hjortron och garnera med persilja.

Om du vill göra egna rårörda hjortron 
är det bara att blanda 100 gram färska 
eller frysta hjortron med 1 deciliter 
strösocker, och låta det stå i kyl ett  
par timmar. Rör om då och då.
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AVOKADO- OCH RUCOLA-
SALLAD MED LÖJROM
Kalixlöjrom är rom från fisken sik-
löja (Coregonus albula) och framställs 
bara i Bottenvikens skärgård i norra 
Sverige. Det är en av de två svenska 
produkter som har registrerats som 
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) 
enligt EU:s regelverk. Löjrom kan också 
framställas från siklöja fiskad i insjöar 
i Sverige och på vissa platser i Europa. 
En liten förrätt med salt löjrom och len 
avokado är en bra start på middagen.

4 PORTIONER

80 g löjrom
1 stor mogen avokado
1 liten rödlök
50 g rucola
1 msk olivolja
4 msk gräddfil eller crème fraîche
flingsalt och nymald svartpeppar

DEKORATION
4 dillkvistar
4 citronklyftor

1. Dela, kärna ur och skala avokadon.

2. Skär den i skivor.

3. Skala och finhacka löken.

4. Blanda rucolan med olivoljan.

5. Varva rucola och avokado i mitten på  
fyra tallrikar, och toppa med löjrom och en  
klick gräddfil eller crème fraîche. Strö på  
den hackade löken.

6. Garnera med dillkvistar och en citronklyfta. 
Salta och peppra lätt.

7. Om du vill kan du servera en tunn rostad 
brödskiva till.
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RIMMAD TORSK MED  
BRYNT SMÖR, RÄKOR  
OCH RIVEN PEPPARROT
Färsk torsk, räkor och pepparrot. 
Svensk lyx.

4 PORTIONER

800 g torskrygg i portionsbitar, med skinnet kvar
600 g räkor med skal

RIMLAG
5 msk salt
1 liter vatten

BRYNT SMÖR
200 g smör

TILL SERVERING:
Kokt färskpotatis
Riven pepparrot
Lättkokta sockerärtor

DEKORATION
4 dillkvistar
4 citronklyftor
4 kokta, färska räkor med skal

1. Blanda vatten och salt till rimlagen och rör 
tills saltet löses upp.

2. Lägg i fiskbitarna och ställ in i kylen en 
timme.

3. Skala räkorna men spar fyra till dekoration.

4. Sätt ugnen på 125 grader.

5. Ta upp fisken ur saltlagen och lägg den i  
en smord ugnsfast form med skinnsidan ner.  
Låt den stå i ugnen tills den uppnår en inner-
temperatur av 56 grader, cirka 15 minuter.

6. Bryn smöret i en kastrull tills det blir gyllene 
och luktar nötigt. Skeda bort skummet.

7. Servera fisken genast med räkor, brynt smör 
och färskriven pepparrot. Bjud potatis och lätt-
kokta sockerärtor till. Garnera med en hel räka 
på varje tallrik, dillkvistar och citronklyftor.

8–10 BITAR

125 g smör
2 msk florsocker
3 dl vetemjöl
1 äggula
1 msk kallt vatten

FYLLNING
3 dl vispgrädde
1½ dl rörsocker
1½ dl sirap, mörk eller ljus
75 g smör i kuber

DEKORATION
1 tsk flingsalt
1 dl frysta björnbär

1. Hacka samman smör, florsocker och 
vetemjöl, eller använd matberedare.

2. Tillsätt äggulan och vattnet. Arbeta 
snabbt ihop till en deg. Tryck ut den i en 
pajform, gärna en med löstagbar kant.

3. Sätt ugnen på 225 grader. Grädda paj-
skalet i cirka 12 minuter tills det får lite färg.

4. Häll grädde, rörsocker och sirap i en  
tjockbottnad kastrull, och låt sjuda på  
medelvärme i cirka 25–30 minuter till  
det tjocknar lite.

5. Gör ett kulprov för att se om kolan är klar. 
Droppa ett par droppar av smeten i ett glas 
med vatten. Om den stelnar och du kan göra 
en kula är smeten färdig. Annars ska smeten 
koka ett tag till. Rör i smöret tills det smälter. 
Låt kolasåsen svalna i rumstemperatur en 
halvtimme.

6. Häll kolasmeten i pajskalet, strö på  
saltet och låt den stelna i kyl cirka 1 timme.  
Smeten ska vara fast men inte hård.

7. Ta ut den en stund före servering och 
garnera med frysta björnbär.

SALTAD KOLAPAJ MED FRYSTA BJÖRNBÄR
Svenskar älskar att blanda sött och salt. Här kommer en söt avslutning med 
salt twist. Om du vill kan du servera en klick crème fraîche till. Kom ihåg att 
förbereda den här desserten i god tid, den är väl värd väntetiden.
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l = liter

dl = deciliter

kg = kilo

g = gram

msk = matsked

tsk = tesked

krm = kryddmått
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Den här boken gavs ursprungligen ut på engelska,  
med originaltiteln The Swedish kitchen – from fika to 
cosy Friday. Den svenska utgåvan vänder sig till dig 
som kan en del svenska och är sugen på att prova  
på det svenska köket. Att laga mat och umgås kring 
rätterna är ett lättsamt sätt att lära sig mer om både 
språket, svenskarna och matkulturen.

Här får du reda på varför ”fika” är ett av de första orden  
man lär sig när man besöker Sverige. Hur kommer det 
sig att man går i strumplästen inomhus när man är 
bortbjuden på middag? Funkar verkligen lingon till allt? 
Och vad är egentligen ”fredagsmys”?



Det svenska köket – från fika till fredagsmys ger en inblick 
i typiskt svenska favoritmåltider och matvanor.

En lång rad framgångar vid internationella kocktävlingar 
har gjort att gourméer världen runt vällustigt börjat höja 
sina ögonbryn. Lyckligtvis öppnar alltfler svenska topp
restauranger sina dörrar i ett antal städer, och bidrar på så 
sätt till att göra den svenska matkulturen mer tillgänglig.

Men hur är det hemma i ett svenskt kök, vid en vanlig 
frukost eller vardagsmiddag? Och vad är egentligen fika 
och fredagsmys? Det svenska köket vill på fler än ett sätt 
mätta din nyfikenhet på Sverige.
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