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S
Å LÄNGE JAG KAN MINNAS HAR JAG HAFT

AFRIKA PÅ HJÄRNAN. Jag föddes som

Kassahun Tsegie år 1970 i en liten by

omkring två timmar nordöst om Addis

Abeba i Etiopien, och blev, liksom tusentals andra,

placerad på ett barnhem när min mor tre år senare

dog i en tuberkulosepidemi. Min storasyster Fantaye

och jag tillhörde dem som hade tur: en sköterska från

Röda korset ordnade det så att våra föräldrar, Lennart

och Ann Marie Samuelsson, adopterade oss. När vi reste

till Sverige lämnade vi vårt etiopiska liv bakom oss, vi

döptes om till Linda och Marcus och fisk en typisk

svensk uppfostran – skridskoåkning på vintern, fotboll

på sommaren, resor ute i Europa under skolloven.

Såvitt jag minns hade vi en vanlig barndom, så långt

ifrån det öde vi kunde ha mött som bara möjligt var.

Trots att jag inte kom ihåg någonting från Etiopien och

Sverige var mitt enda hem, närde jag en ständig dröm

om och längtan efter att en dag få besöka Afrika igen. 

Min mamma har berättat att hon, natten efter det

att hon kommit hem med Linda och mig från flygplat-

sen, vaknade av att vi stod och bultade på kylskåpsdör-

ren. Vi kom från ett etiopiskt liv präglat av umbäranden,

hade sett att det kom mat ur kylskåpet och ville ha mer.

Efter den dagen behövde vi aldrig mer sakna något i

matväg. Jag omgavs av mat under min uppväxt. Min

mormor, som bodde en bit neråt gatan, lagade ständigt

svensk husmanskost åt oss. Jag tillbringade många

helger vid hennes sida och lärde mig mat från grunden:

att plocka äpplen, koka sylt, leta efter svamp, lägga in

skörden från vår trädgård och mer därtill. Hon över-

förde sin matkärlek till mig, och tack vare hennes lek-

tioner har allt jag någonsin arbetat med haft med mat

att göra: fiskrensning, jobb i ett bageri, som varmkorv-

gubbe, glassförsäljare och slutligen på diverse lokala

restauranger. Mina föräldrar blev knappast förvånade

när jag som sextonåring bestämde mig för att bli kock

och valde att gå restaurangskola. Efter att ha arbetat

som lärling i Schweiz, Frankrike och Österrike hamnade

jag i New York på ett ettårigt vikariat på restaurang

Aquavit. Där växte nyfikenheten på mitt hemland i takt

med att jag kom i kontakt med stadens stora afrikansk-

ättade befolkning. Jag spelade fotboll med några lirare

från Marocko, arbetade med ett skift kockar och

diskare från Västafrika, köpte hem senegalesisk hämt-

mat till middag efter en lång dag i restaurangen och

smakade soul food för första gången. Mest betydelse-

fullt av allt var att jag smälte in i stadens etiopiska

samfund, gick på restauranger som Ghenet, och

Meskerem, en krog alldeles runt hörnet från där jag

hade min första Manhattanlägenhet i Hell’s Kitchen. 

Av alla de underverk som väntade mig som ung kock i

New York var det som tilltalade mig allra mest – och

slutligen fick mig att vilja göra staden till mitt hem – att

jag för första gången i livet närmade mig ett annat jag,

ett jag som inte var jag, den svenske mannen. Här hade

jag hittat en plats där jag var välkommen som svensk

men också kunde utforska mitt förflutna som etiopier,

samtidigt som jag smälte in som typisk New York-bo. 

År 1998 åkte jag tillbaka till Etiopien med min

bästa vän, Mesfin Asefa. Mesfin är, precis som jag,

etiopier som vuxit upp i Sverige. Men han flyttade till

Sverige med sina föräldrar, och har en stor släkt i

Addis Abeba som han hälsar på en gång om året. 

Första dagen vi var där bjöd Mesfins faster och far-

bror oss på en traditionell etiopisk middag, lika

överdådig som en amerikansk tacksägelsefest. Medan

vi satt i deras kök och skopade upp kryddiga bitar doro
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wett (traditionell kycklinggryta) med hjälp av ingera, det

syrliga, svampiga pannkakslika brödet som utgör grun-

den i det etiopiska köket, slogs jag av vilken viktig del

av vardagen matlagningen och måltiderna är i landet

där jag föddes. I detta land med ett så blandat förflutet

– i Bibeln omnämns det som landet som flyter av mjölk

och honung, det är rastafarirörelsens hemland och

reformerades under kejsar Haile Sellassies tid på tronen

(1930–1974), men av västerlänningar främst känt som

ett land härjat av fattigdom och svält – består varje

måltid av en rad vällagade rätter vars recept gått i arv i

flera generationer. När man handlar på den livliga

marknaden, Merkato, mitt i Addis

Abeba, eller njuter av de överdådiga,

rikt smaksatta rätter som familjerna

äter tillsammans varje dag i veckan,

då inser man vilket rikt arv Etiopien

har i sina många matlagande kvinnor.

Att njuta av måltidssällskapet lika

mycket som av maten har alltid varit

en hörnsten i det etiopiska vardagslivet, liksom i de

flesta afrikanska länder, och denna tonvikt vid att ta

tillvara på stunden lockade mig lika mycket som de

rika och varierade smakerna.  

Jag reste hem, fylld av inspiration. I egenskap av

kock ser jag maten som ett fönster mot kulturen, och

jag var ivrig att lära mig mer om mitt hemland.

Etiopiens rika kultur åskådliggörs i landets mat och

matbordstraditioner. Hur hade andra afrikanska kulturer

byggt upp sina egna traditioner och kök, undrade jag,

och vad skulle de kunna berätta för mig om ländernas

historia? 

Till min förvåning upptäckte jag att mycket litet

skrivits om afrikansk mat. Afrika, mänsklighetens

vagga, där elden – och kokkonsten – upptäcktes.

Närmare 900 miljoner människor räknar Afrika som

sitt hem, och 36 miljoner amerikaner, för att inte tala

om befolkningen i Karibien, kan spåra sina rötter till

denna kontinent. Människor har arbetat, sjungit,

dansat, skrattat, levt och ätit där i fyra miljoner år. Men

ur matsynvinkel är Afrika en vit fläck på kartan. Jag

insåg att om jag ville lära mig något om afrikanskt kök

måste jag ta reda på det själv. 

I min iver att upptäcka mer slukade jag kokböcker

som Jessica Haris underbara samling, grävde efter fler

böcker i boklådor som New Yorks Kitchen Arts &

Letters, strövade genom salarna på Museum for

African Art i Queens och reste tillbaka för att besöka

olika delar av kontinenten så ofta

mitt schema tillät. Under tiden

talade jag med otroligt många gen-

erösa människor över hela Afrika,

som var stolta över att dela sina

favoriträtter, ingredienser, tekniker,

traditioner och minnen med mig.

Snart nog upptäckte jag att jag 

börjat blanda in smakerna i nya recept, att jag närmade

mig kokkonsten på ett sätt där min nyvunna passion för

denna uråldriga kontinent passade in. Ur detta föddes

idén till Africa on my mind – en kokbok som speglar

glädjen i att jag återupptäckt vilka fester och smaker

min födelsekontinent har att bjuda på, och som levan-

degör den för alla som inte tänkt på Afrika ur ett kuli-

nariskt perspektiv. 

Sedan den där första resan till Etiopien har jag

återvänt många gånger för att hälsa på  nya vänner jag

fått där. Men den mest betydelsefulla av alla mina

etiopiska upplevelser hade jag under min senaste resa.

Jag hade alltid trott att vi var föräldralösa, men min

syster upptäckte att vår biologiska far, Tsegie, fort-

farande var i livet. I april 2005 träffade jag honom i den

lilla byn där jag föddes, där han fortfarande bor och
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verkar som präst och bonde, tillsammans med åtta

halvbröder och -systrar som jag inte hade en aning om

att jag hade. Att hitta den här fixt färdiga familjen på

etiopiska höglandet gjorde att Afrika plötsligt blev mitt

på ett mycket mer personligt plan än det varit när jag

”bara” varit född där, och de gamla frågorna började

poppa upp i skallen igen – hur skulle mitt liv ha tett sig

om inte ödet sett till att jag hamnat i Sverige?

I synnerhet nu, när jag har så personliga band till

kontinenten, har jag märkt att så fort jag läser en tidning

om Afrika, handlar det om något negativt: krig, svält,

aids, korruption. Och visst, massor av dåligt händer i

Afrika. Men det är inte det Afrika jag känner. Jag känner

ett Afrika som är mycket vackert, med vackra männi-

skor. Det är ett land där ubuntu råder – ”jag är det jag är

tack vare det vi alla är”. Denna tanke går ut på att det

finns en allmängiltig förpliktelse att dela med sig som

förbinder alla människor och uppmuntrar till medkänsla

mot andra. Ordet, som kommer från de sydafrikanska

zulu- och xhosastammarna och som utgör grunden i det

nya sydafrikanska styret, står för en traditionell afrikan-

sk inställning, som jag upplevde knöt samman och före-

nade människor över hela kontinenten. Afrika kastar sig

över alla sinnen: färgerna är klarare, musiken mer in-

tensiv, smakerna förbluffande kryddiga och aromatiska,

hettan sticker i huden, vägarna är fyllda av en förvånans-

värd mängd bilar och lastbilar och bussar proppfulla av

människor … och kor och mulor och kycklingar. Det är

grusigt och rått och verkligt, och varenda minut jag är

där, vare sig jag handlar på marknaden eller njuter av

ett mål mat vid en liten vägsylta, känner jag mig i har-

moni med livet på ett vis som jag inte gör någon annan

stans. I Afrika omges man av människor vart man är

går, och kollektivets samhörighet råder överallt, även i

de fattigaste trakter. Denna roliga, optimistiska och in-

tressanta sida av kontinenten saknas i nyhetsfloran, men

lever och frodas och är i mina ögon Afrikas stora fördel. 

Men för mig är Afrika mer än bara en kontinent

som begränsas av geografin. Det är ett koncept som

påverkat länder över hela jorden och som hålls vid liv

genom den afrikanska förskingringen i Karibien,

Latinamerika, USA, Europa, Australien – överallt där

det finns inflyttade afrikaner som skapat sig nya hem.

Liksom det traditionella afrikanska livet har påverkats

av omvärlden, har Afrikas själ spritts över jordklotet.

Jag märker av den överallt: i affärerna nära där jag bor

i Harlem, i soul food från amerikanska södern, i de

karibiska jerk-rätterna, i Trinidads karneval och i den

brasilianska Bahia-musiken – en ljuvlig blandning av

afrikanska, inhemska och euroepiska melodier och ryt-

mer. I den här boken kommer du alltså också att hitta

recept som inspirerats av platser som inte ligger i

Afrika men ändå i själslig bemärkelsen tillhör Afrika. 

I takt med att livet i USA och Europa snurrar allt

snabbare, blir bekvämare och mer isolerande, blev jag i

Afrika påmind om det som verkligen betyder något –

vänner, familj, samhörighet och ren och skär livsglädje.

Det är en sinnesstämning som jag hoppas att den här

boken kan hjälpa dig att uppnå. Släpp in ubuntu i ditt

dagliga liv genom att ge dig tid att njuta av matlagnin-

gen, och låt ditt förhållande till andra människor vara

måltidens röda tråd: handla och laga mat med vänner

och familj och bli sittande vid bordet i timtal. Kom nära

din mat: använd mortel istället för mixer eller låt mått-

satsen vara och tillsätt en nypa här och en handfull där.

Pröva inte bara nya rätter – pröva att äta dem på nytt

sätt också – med händerna, på afrikanskt maner. Allt

detta gör att du öppnar ditt hem för Afrikas ledigare, fri-

are och mer avslappnade livsstil. 

Då du använder den här boken och själv upptäcker

detta ”nya” köks själ, hoppas jag att också du ska fyllas

av ubuntu i ditt hjärta och av Afrika i din själ.



M A N G O C O U S C O U S

M
una, en bekant från Libyen, har berättat om sina besök hos fastern i hemlandet då hon sitter utomhus med henne

och grannkvinnorna medan de gör couscous. Hon beskrev den hypnotiska processen då kvinnorna rullade deg av

durumvetemjöl mellan händerna, smulade sönder den i minde bitar med fingrarna och gned smulorna till ännu

minde bitar tills de fick rätt storlek. De gjorde rejäla omgångar medan de ändå höll på, bredde ut grynen i solen för att torka

innan de ångade dem och lät dem torka igen. Som tur är finns det färdiggjord couscous av mycket hög kvalitet att köpa, så den

här ljuvliga rätten kan du laga utan att först sitta i flera dagar och rulla deg.

2,5 dl couscous

2 msk olivolja, i omgångar

1 vitlöksklyfta, pressad

1 mangofrukt, skalad, urkärnad och skuren i 2-centimeters-

bitar

1 jalapeñochilifrukt, frön och mellanväggar urskrapade, fin-

hackad

1,25 dl russin

1 mogen tomat, hackad

saften av 1 lime

0,5 dl löst packade korianderblad, hackade

0,5 dl löst packade persiljeblad, hackade

salt

Laga couscousen enligt anvisningen på förpackningen. Ställ åt
sidan.

Hetta upp 1 msk av olivoljan i en stor stekpanna på hög värme.
Tillsätt vitlök, mango och jalapeño och fräs tills mangon bör-
jar ta färg. Rör ner resterande olivolja, couscous, russin,
tomathack, limesaft, koriander och persilja och blanda runt så
att allt blir genomvarmt. Smaka av med salt.

Rätten serveras varm eller rumstempererad.
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A B B O R R E  M E D  K N A P R I G T  R I S  O C H  V A T T E N K R A S S E

F
isk och ris är mycket vanligt över hela Afrika. Här utgår jag från det klassiska basreceptet men gör något annorlunda av

riset – sauterar det på mycket låg värme tills det blir knaprigt och parar ihop det med vattenkrasse vid serveringen så

att det blir spännande konsistens på fisktillbehöret, lite som brödkrutonger. Att fräsa vattenmelonen är också ett annor-

lunda men läcker grepp, sötman i dem karamelliseras och lockar fram fina smaker som matchar den sträva krassen perfekt.

1,25 dl basmatiris eller annat långkornigt vitt ris
6 msk olivolja
3 msk vildris
3 krm gurkmeja
3 krm mald spiskummin
1 msk hackade blancherade, torrostade jordnötter
1,25 dl vatten
salt
2,5 dl tärnad vattenmelon (drygt 2 cm)
1 knippe vattenkrasse, grova stjälkar bortrensade
5 dl färska spenatbad (ca 150 g)
3 msk tamarindvinägrett (sid. 66)
4 abborrfiléer à ca 175 g vardera
3 msk duqqa (sid. 19)

Skölj basmatiriset i en sil under kallt, rinnande vatten tills
sköljvattnet är klart, för att ta bort så mycket stärkelse som
möjligt. (Detta måste göras för att riset ska bli läckert knaprigt
men ändå mjukt att bita i när det tillagas i oljan.) Låt rinna av
ordentligt och klappa riset torrt med en kökshandduk.k.

Hetta upp 2 msk av olivoljan i en medelstor traktörpanna över
mycket låg värme. Lägg i basmatiris, vildris, gurkmeja,
spiskummin och jordnötter och låt puttra tills riset blivit
knaprigt, cirka 30 minuter. Rör om ofta under tiden.s.

Tillsätt vattnet och en nypa salt och sjud utan lock tills riset är
genomkokt men fortfarande knaprigt, 20–30 minuter. Lyft upp

ris och jordnötter med en hålslev och låt rinna av på
hushållspapper.

Ställ traktörpannan på plattan igen, häll i 1 msk olja och höj
till hög värme. När oljan börjar skimra fräses vattenmelon-
tärningarna hastigt runt om tills de fått fin färg, cirka 30 sekun-
der per sida. Lyft upp dem ut pannan och klapptorka försiktigt
med hushållspapper. Spara oljan i traktörpannan.

Blanda vattenmelon, vattenkrasse, spenat och ris med
tamarindvinägretten i en stor skål. .

Gnid in fiskfiléerna med duqqa och salta dem. Sätt pannan på
plattan igen, tillsätt de resterande 3 msk olivolja och hetta upp
på hög värme. När oljan skimrar fräses abborrfiléerna hastigt,
cirka 3 minuter på varje sida, tills de fått fin färg.

Inför serveringen lägga fisken på ett serveringsfat och salladen
läggs upp bredvid.

4  P O R T I O N E R
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M  J A G  B A R A  F I C K  N Ä M N A  E N  R Å V A R A  S O M  S E R V E R A S  I  V A R T E N D A  L A N D  I  H E L A  A F R I K A , då måste

det bli bladgrönt. Bladkål, spenat, pumpablad, kassavablad … vart jag än kom spelade det gröna en viktig roll i

vardagsmaten.

Grönsaker används för att ge måltiden smak, ge den ett annat tuggmotstånd, ibland till och som ersättning för

kött. I ett samhälle där köttet är en dyr lyxvara och de religiösa fastedagarna många, är grönsakerna en billig

räddningsplanka för att variera och piffa upp maten. Utbudet är helt enormt, förutom det jag brukar använda

dagligen – aubergine, majs, tomater, ärter, pumpa, bönor, okra, lök, vitlök, kål, morötter, jams och potatis – finns

mindre bekanta sorter som kassava, taro och bushgrönt. Praktiskt sinnade kockar brukar kunna hitta på sätt att

använda precis hela plantan, exempelvis blir bladen på kassava- och pumpaplantor mättande och näringsrika till-

skott i grytor och soppor. Frukt, odlad och vildväxande, finns det gott om i det varma, tropiska klimatet söder om

Sahara, och används till allt möjligt. Jag såg avokado, mjölbananer, mango, apbröd och papaja ingå i allt från sop-

por, grytor och såser till sallader och tillbehör.

Lika slående som det breda utbudet var hur färska alla frukter och grönsaker var som jag fick smaka. Mat som flugits

in från en annan del av jordklotet är mycket sällsynt, majoriteten av befolkningen lever fortfarande på landsbygden

och reder sig genom att odla och sälja sin skörd dagligen på den lokala marknaden, så många av de grönsaker jag

njöt av hade skördats bara en eller två dagar tidigare. Och så är de organiskt odlade – kanske inte lika vackra, men

mycket godare.

O
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Afrikansk mat har spritts över hela världen, vilket märks i synnerhet när det gäller grönsakerna. Precis som jag skönjde

ett tydligt musikaliskt mönster mellan Västafrika och Karibien fann jag likheter mellan grönsakerna. Callaloo,

Trinidad och Tobagos nationalrätt, till exempel, har helt klart sina rötter i västafrikanska matlagningstraditioner.

Detsamma gäller soulfood-klassiker som Hoppin’ John och gumbo, recept som förts med slavar till den amerikans-

ka södern från Västafrika.

Rätterna i det här kapitlet baseras på dels mycket traditionella recept med utgångspunkt från det jag åt, såg och

hörde när jag reste, som till exempel mustig okra, pumpamos och palaversås, dels nyskapelser där den afrikanska

maten bildar basen, som i äppelmunkar med pumpa och gräddstuvad mangold. Bäst resultat får du om du handlar

som en afrikan: köp lokalt så ofta det går, handla organiska, nyskördade grönsaker.
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F A L A F E L  M E D  S M A K S T I N N  T O M A T S Å S

F
alafel sägs komma från Egypten, där de räknas som en av nationalrätterna. I Egypten görs de oftast av bondbönor, men

jag föredrar kikärternas lite nötiga smak. Falafel i sig är ju lite torrt, så jag gillar att servera dem med en sås, i det här

fallet en smakstinn tomatsås som skedas över och är en trevlig omväxling till tahiniröran man brukar få.

2,5 dl torkade kikärter, blötlagda i kallt vatten i 1 dygn,

avhällda

1 liten gul lök, i klyftor

3 vitlöksklyftor, tilltryckta med knivbladet och skalade

1 tsk mald koriander

1 msk mald spiskummin

1 tsk chilipulver

1,25 dl hackad persilja

2,5 tsk salt

3 krm nymald svartpeppar, eller efter smak

3 krm bakpulver

1 msk färskpressad citronsaft

ca 1 l jordnötsolja till fritering

1 ägg, vid behov

Blanda kikärter, lök, vitlök, koriander, spiskummin, chili, per-
silja, salt, peppar, bakpulver och citronsaft i en matberedare
och kör till en finhackad men inte helt slät smet. Skrapa ner
smeten från sidorna några gånger under tiden och tillsätt 1–2
msk vatten om det behövs.

Hetta upp 7–8 cm jordnötsolja till 175 °C i en stor, tjockbot-
tnad gryta (oljan är klar när det genast börjar bubbla runt en
liten nypa falafelsmet som släpps ner). Forma smeten till köt-
tbullsstora bullar eller små platta biffar och fritera dem gyllen-
bruna i omgångar 3–5 minuter, vänd då och då. Om bullarna
faller sönder rörs ägget ner i smeten, så blir den fastare.

Servera falafeln i pitabröd (sid. 151) med tomatsås (sid. 71),
strimlad isbergssallat och lökpickles (sid. 55). Ställ fram en skål
gurksambal (sid. 65) som tillbehör.

4  P O R T I O N E R  ( R ÄC K E R  T I L L  1 2 – 1 6  B U L L A R )
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M U S T I G  O K R A

O
kra, som kommer från Afrika och har spritt sig till arabvärlden, Europa, Karibien, Brasilien, Indien och USA, är något

folk verkar antingen hata eller älska. Jag tillhör fansen, och jag tycker att de ger fantastisk konsistens och färg till

maten, fast jag minns att jag inte var så överförtjust i den slemmiga konsistensen första gången. Men när man väl

kommit över det är okra något man lätt faller för. Mindre kapslar är oftast mjällare än de större.

7,5 hg okra, i bitar om 2 cm
2 msk jordnötsolja
2 medelstora rödlökar, skivade
4 tomater, hackade
2 bird’s eye-chilifrukter, frön och mellanväggar bortskrapade,
hackade
1,25 dl jordnötter, grovhackade
3 vitlöksklyftor, pressade
3 krm salt, eller efter smak

Koka upp saltat vatten i en medelstor kastrull. Sjud okrabitar-
na tills de börjat mjukna, cirka 5 minuter. Häll av och klapp-
torka med en handduk.

Hetta upp oljan i en stor stekpanna över hög värme. Tillsätt
lök, tomater, chili och jordnötter och fräs tills löken blivit
genomskinlig, cirka 5 minuter. Sänk till medelvärme, tillsätt
vitlöken och fräs tills den fått fin färg, cirka 5 minuter. Blanda
ner okrabitarna och låt dem bli genomvarma, cirka 2 minuter.
Smaka av med salt.

4  T I L L  6  P O R T I O N E R
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moçambikisk mat utan piri piri-sås eller sydafrikansk malajmat utan kryddiga sambalsåser, eftersom dessa

kryddsåser och dippar är det som gör maten i de olika regionerna så speciella och unika. Vid första ögonkastet

kanske man kan tro att de slängts ihop i sista stund, men det är tvärtom så att dessa oftast enkla tillbehör är

det som ger den lokala maten den där alldeles speciella smaken och konsistensen.

I själva verket har jag alltid tyckt att det mest avslöjande och intressanta sättet att lära känna ett lands kök är att titta

närmare på dess tillbehör – kryddsåser, röror och inläggningar som är karakteristiska för olika lokala kök. Ibland blir

man ganska förvånad, och ofta ger de en inblick i traktens historia. När jag åt min första kapmalajiska måltid i

Sydafrika påminde de kryddstarka sambalrörorna jag fick till maten väldigt mycket om smakerna i Indonesien och

Malaysia. Det kom knappast som någon överraskning att få veta att slavar därifrån hämtades till Kapregionen för tre-

hundra år sedan, och att det snabbt började märkas på de nederländska slavägarnas ofta ganska stabbiga kost.

Likadant var det med den chutney som dök upp på borden i Tanzania – genast visste jag att indiska handelsmän rört

sig längs östkusten och blandat samman matlagningsteknik och smak från det indiska fastlandet med de ingredi-

enser som fanns på dessa afrikanska stränder.

N
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Det var ju knappast någon nackdel för mina efterforskningar att just tillbehören är bland det jag gillar mest i matväg.

Jag ser dem som färger på en målarduk, de bidrar med en klick smak och en nyans fräschör till vilken rätt som helst.

Tillbehören brukar vara så uppiggande, för de innehåller oftast i traktens klaraste och mest distinkta smaker – vare

sig det är de silkeslena inlagda citronerna från Marocko (jag har tagit med en variant här i receptet inlagda citron-

skal), den senegalesiska, franskinfluerade chilimajonnäsen eller Trinidads alkoholstinna rompicklade chili. Alla pry-

der de sin mat och gör den mer sofistikerad, trots att de ofta görs av billiga ingredienser som folk odlar i köksträdgår-

den och har gott om. 

De flesta recepten i det här kapitlet håller i minst en vecka, så du kan lätt bygga upp ett fantastiskt smakskafferi och

servera en intressant måltid i ett nafs. Pröva dragonsenapen till ett vanligt, grillat kycklingbröst, skeda mangosam-

bal på tonfiskbiffen eller duka fram tomatdadelmarmeladen med en baguette och en bit brieost nästa gång du vill

sätta lite sprätt på vardagsmaten. Vare sig du lagar afrikanskt eller ej är det kul att servera flera olika tillbehör sam-

tidigt och skapa rena smakfyrverkeriet med nya och oväntade kombinationer.
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”I Afrika påminns jag om det som verkligen betyder något – vänner, familj, samhörighet och ren och skär

livsglädje. Ge dig tid att njuta av matlagningen, och låt ditt förhållande till andra människor vara måltidens

röda tråd. Öppna ditt hem för Afrikas ledigare, friare och mer avslappnade livsstil!”

Marcus Samuelsson är en av våra mest välrenommerade kockar. Han är adopterad från Etiopien, uppvuxen

i Göteborg och lever idag i New York, där han bland annat driver den skandinaviska krogen Aquavit. 

I Africa on my mind återvänder Marcus Samuelsson till sin tidiga barndoms Afrika för att utforska konti-

nentens mångfacetterade, fascinerande och rika kultur ochkulinariska traditioner. Här finns över 200

recept som omfattar både klassiska afrikanska rätter som har gått i arv från mor till dotter i århundraden,

och Marcus egna, afrikainspirerade recept. Samtliga rätter innehåller ingredienser som är lätta att hitta i

svenska butiker och saluhallar. 


