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Rosmarinstekt havsabborre med bulgur

Havsabborre är en fi sk med vitt och fast kött. Jag kryddar den med 
samma härliga örtblandning som jag använder till lammsteken på 
sidan 90.

 4 portioner 
 4 fi léer av havsabborre, fjällad
 salt
 svartpeppar
 olivolja
 smör
 2 kvistar färsk rosmarin
 2 msk örtmos, se recept på sidan 90
 3–4 vitlöksklyftor, skalade och skivade

Gör så här
1. Skär några snitt i skinnet på fi sken. Det gör att den inte böjer sig i 
stekpannan. Salta och peppra runt om.
2. Hetta upp en stekpanna med olivolja och lite smör. Lägg rosma-
rinkvistarna och fi skfi léerna med skinnsidan ner. Tryck ner fi sken 
med en stekspade tills det blivit lite färg på skinnet. Vänd fi léerna 
och bred örtmos på det stekta skinnet. Ös med lite av fettet.
3. Lägg ner vitlöken i pannan, sänk värmen och låt fi sken eftersteka 
tills den är klar.

Servera den nystekta fi sken med en kryddig bulgur och en klick 
av min friska yoghurt-aioli. Det passar också bra med ugnsbakad 
tomatsallad, receptet fi nns på sidan 82.

Lägg i lite saffran i bulgurkoket. Då får hela rätten smak och 
doft av bouillabaisse. Droppa gärna över lite grön örtolja, 
receptet fi nns på sidan 141.

Yoghurt-aioli

En lättare och friskare variant av traditionell aioli.

  4 portioner  
 1 burk grekisk yoghurt, 5 dl
 1–2 vitlöksklyftor, rivna
 salt och peppar
 1 dl vispgrädde

Gör så här
1. Blanda yoghurten med vitlök. Smaka av med salt och peppar.
2. Vispa grädden fl uffi g och rör ner den i yoghurten.

Lägg ner ett par kvistar rosmarin i 
stekpannan. 

Fisk, skaldjur & grönsaker
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Gurkgazpacho med krondill

Å, den här soppan smakar kräftor och dill. Den är frisk och sval-
kande, som gjord för en lugn och varm augustidag. För mig ger den 
några av de smaker som är så typiska här i Skandinavien. Den är lätt 
att göra och går dessutom fi nt att förbereda. Den blir nämligen bara 
godare om den får stå i kylen och samla sig en dag.

 4 portioner  
 4 Västeråsgurkor eller 1 stor salladsgurka
 1/2 gul lök
 1–2 vitlöksklyftor
 1 grön paprika
 1 grön chilifrukt
 1 grönt äpple
 2 gröna tomater
 salt och peppar
 2 msk vitvinsvinäger
 1 dl oliv- eller rapsolja
 1 bunt hackad dill
 3 msk hackade dillkronor, ta bara det mjuka av kronorna
 1 1/2 dl hönsbuljong
 1 gelatinblad
 eventuellt 1 msk fl äderblomssaft eller 1/2 tsk strösocker

Gör så här
1. Skala gurkorna lite slarvigt och skär dem i mindre bitar. Skala och 
hacka lök och vitlök. Kärna ur paprika, chilifrukt och äpple och skär 
allt i mindre bitar. Hacka även tomaterna grovt. Lägg allt i en skål, 
salta och peppra, tillsätt vinäger, olja, dill och dillkronor och blanda 
allt. Täck med plastfolie och låt stå några timmar eller över natten.
2. Ös upp allt i en mixer. Sätt igång maskinen, tillsätt hönsbuljongen 
och mixa tills allt är fi nfördelat.
3. Lägg gelatinbladet i kallt vatten, krama ur det och smält i en
kastrull på svag värme.
4. Mixa ner det smälta gelatinet i soppan.
5. Smaka av med lite fl äderblomssaft eller en aning socker.
6. Smaka av igen och känn smaken av den syrliga gazpachon med en 
smak av dill och gurka.
7. Servera med hackad gurka, gärna några kräftstjärtar och ett gott 
bröd.

Fisk, skaldjur & grönsaker
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Torsk med gul ärtbuljong och timjanemulsion

Här kommer en fi sk som mina gäster älskar. Jag brukar laga den på 
vintern, och den smakar som klassisk ärtsoppa fastän på ett helt nytt 
sätt. Fisken är lätt rimmad med salt och lite socker. Emulsion är en 
sås med olja, ägg, timjan och buljong som jag mixar så att den får en 
jämn och fi n konsistens. Om du följer receptet blir det mer emulsion 
än vad som går åt. Det är svårt att göra mindre eftersom mixern be-
höver en viss mängd vätska för att kunna mixa ordentligt. Men spara 
emulsionen i kylen och laga den här goda fi skrätten snart igen.

 4–6 portioner 
 4–6 portionsbitar torsk eller annan vit fi sk
 1 msk salt 
 1/2 msk socker
 eventuellt timjan
 Ärtbuljong
 2 dl gula ärter, blötlagda över natten
 6 dl vatten
 2 kvistar färsk timjan
 1 liten gul lök, skalad
 1 bit, ca 2 cm, färsk ingefära
 300 g rimmat fl äskkött
 salt och peppar
 1–2 msk smör
 Timjanemulsion
 1 dl färsk timjan, gärna med blomknoppar
 2 mjukkokta ägg (5–6 minuter)
 2 msk ärtbuljong 
 1 dl solrosolja eller neutral rapsolja (ej kallpressad)
 1 dl olivolja
 salt
 1 paket, 140 g, skivad bacon

Gör så här
1. Börja med fi sken: Blanda salt och socker och strö det över fi sken, 
lägg gärna på lite timjan. Täck med plastfolie och låt stå kallt några 
timmar eller över natten. Lägg samtidigt ärterna i blöt i kallt vatten 
till ärtbuljongen.
2. Gör ärtbuljongen: Spola av ärterna och lägg dem i en kastrull med 
vatten, timjan, gul lök, ingefära och fl äsk. Låt koka upp, skumma och 
sänk värmen. Låt det sjuda tills ärterna är mjuka och börjar spricka. 
Vispa så att ärterna går sönder. Det ska inte bli för mosigt. Ta bort 
skalen som fl yter upp. Lyft kastrullen från värmen och låt den stå så 
att ärterna sjunker till botten. Plocka bort timjankvistarna, löken och 
ingefärsbiten. Fläsket som blir kvar kan man knapersteka i mindre 
tärningar och lägga på fi sken vid serveringen, eller äta tillsammans 
med ärtsoppa en annan dag.
3. Ös upp den härliga ärtbuljongen med en soppslev och häll den 
i en kastrull, spara ärtmoset i botten. Smaka av buljongen med salt 
och peppar. Vispa sedan ner smöret i små klickar.
4. Gör timjanemulsionen: Repa av bladen på timjankvistarna och 
lägg dem i mixern. Skala äggen och skär dem i bitar och lägg i mix-
ern tillsammans med ärtbuljongen. Starta maskinen och kör på full 
effekt. Tillsätt oljan i en tunn stråle. Smaka av med salt. Nu har det 
blivit en fi n emulsion, som en hovmästarsås. Om emulsionen är för 
tunn kan man mixa ner lite vitt bröd i små tärningar. Om man vill 
ha en grönare emulsion kan man mixa ner lite bladpersilja. Förvara 
emulsionen i kylskåpet i en burk med lock.
5. Sätt ugnen på 150°. Spola fi sken med kallt vatten. Lägg den i en 
smord ugnssäker form. Ställ in formen mitt i ugnen och baka fi sken 
tills innertemperaturen är 47–50°.
6. Lägg ärtmos under varje fi skbit. Skeda över lite timjanemulsion. 
Avsluta med en knaperstekt baconskiva och en timjankvist.

Det är gott med ingefärsmorötter till fi sken: Koka morötterna 
nätt och jämnt mjuka i kastrull med lock. Det ska vara så lite 
vatten att det bara täcker botten. Slunga morötterna med en 
klick smör och lite riven, färsk ingefära. 
 Jag brukar även blanda grovkornig svensk senap med lite 
punsch och servera vid sidan om.

Fisk, skaldjur & grönsaker
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Ugnsstekt kyckling i hö från alvaret

Jag plockar med mig gräs, kvistar och vilda örter från mina prome-
nader på alvaret. Bästa tiden är i maj och början av juni när gräset 
växer så att man kan höra hur det knakar i jorden. När jag kommer 
hem breder jag ut allt på ett tidningspapper och låter det torka i so-
len. Jag brukar lägga med några örter som jag plockar i trädgården. 
Sedan lagar jag kyckling på en bädd av soltorkat sommargräs. Det 
doftar lika mycket gräs och örter i köket när kycklingen står i ugnen 
som när jag strövar ute på alvaret.
      För alla som har långt till alvaret kan jag rekommendera att köpa 
en påse sterilt hö i djuraffären. Lägg det i en ugnsform och blanda 
det med några färska örtkvistar.

 4 portioner 
 1 stor kyckling
 1 citron
 salt och peppar
 4–6 msk rumsvarmt örtsmör, se sidan 148
 så mycket hö att det räcker till en rejäl form
 några kvistar timjan, rosmarin, salvia, eventuellt lite 
    enbärsgrenar eller tallskott
 2 msk smält smör eller rapsolja

Gör så här
1. Sätt ugnen på 200°. Skölj kycklingen under rinnande kallt vatten. 
Gnid den med citronsaften, både utanpå och inuti. Salta och peppra 
runt om. Lägg in några fi na örtkvistar i magen.
2. Lossa lite på skinnet vid bröstet och kycklinglåren och lägg in lite 
mjukt örtsmör under skinnet. Bind gärna upp kycklingen så den hål-
ler fi n form vid tillagningen.
3. Lägg lite aluminiumfolie i botten på en rymlig ugnssäker form. 
Bred ut höet tillsammans med resten av örtkvistarna och lägg kyck-
lingen ovanpå. Pensla med lite smör eller olja och stek kycklingen 
mitt i ugnen cirka 20 minuter. Sänk värmen till 175° och stek cirka 
30 minuter till. Om höet blir bränt vid den högre temperaturen kan 
du sänka värmen lite tidigare.
4. Stick i kycklinglåret och kolla att köttsaften är genomskinlig och 
inte rosa. Innertemperaturen ska vara 70°.
5. Servera kycklingen med lite örtsmör. Potatissalladen med ärter på 
sidan 158 passar bra till. Dekorera salladen med små tusenskönor.

Kött & kyckling
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Örtlindade lammlägg med 40 vitlöksklyftor

Här är receptet för alla som gillar lamm och vitlök. Jag lindar 
lammläggen med örter och låter dem småkoka i ett par timmar på 
låg värme. Köttet blir så mört och gott och vitlöksklyftorna så mjuka 
och milda. De smälter som smör i munnen.

 4–6 portioner 
 4 lammlägg
 4 kvistar rosmarin, timjan och salvia
 4 lagerblad
 1 paket soppgrönsaker (1/2 purjolök, 1 bit palsternacka, 
    1 bit rotselleri och 2 morötter)
 3 tomater, skalade
 40 vitlöksklyftor, skalade
 1 msk tomatpuré
 3 dl rött vin
 3 dl köttbuljong
 salt och peppar

Efter fl era timmars småputtrande blir lammköttet i grytan mört. 
Det smakar gott av örter och vitlök.

Gör så här
1. Salta och peppra köttet. Bind fast örtkvistar och lagerblad med ett 
hushållssnöre.
2. Skär soppgrönsakerna i bitar och tomaterna i klyftor.
3. Hetta upp smör i en stekpanna och bryn lammläggen runt om. 
Flytta över dem till en större gryta.
4. Stek vitlöksklyftorna. De ska bara få lite färg. Lägg dem i grytan. 
Stek grönsakerna. Tillsätt tomatpurén och låt den fräsa med någon 
minut. Lägg över blandningen i grytan, tillsätt tomaterna och häll i 
vin och buljong.
5. Låt det koka upp. Sänk värmen och låt grytan småputtra med 
locket på glänt i 2–3 timmar. När köttet är mört och nästan faller 
av benen är det klart. Kolla så att det inte kokar torrt. Tillsätt i så 
fall mer vatten och buljong.
6. Ta upp läggen ur grytan, ta bort snöret och örterna. Täck med 
aluminiumfolie så att köttet inte kallnar.
7. Smaka av spadet i grytan med salt och peppar. Red av med maizena 
eller mjöl om du vill ha en simmigare sås.
8. Lägg tillbaka lammläggen i grytan och låt allt bli varmt. Om du 
vill kan du ta bort benen och lägga ner köttet i såsen. 
Servera potatispuré och bönor till det möra lammköttet.

Kött & kyckling
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Örtmuffi ns med fetaostfyllning

Saftiga och örtdoftande muffi ns att packa ner i utfl yktskorgen. 
De är fyllda med väldoftande örter, fetaost och soltorkade tomater 
och passar förstås också bra med en sallad till. De kan bakas i förväg 
och värmas igen några minuter i ugnen på 175°. Dekorera gärna 
med några svarta oliver.

 10–12 stycken
 Fyllning
 1 kruka basilika
 3 kvistar oregano, 1–2 msk hackad
 3 kvistar timjan, 1–2 msk hackad
 (1/3 av örtblandningen används i fyllningen, resten i degen)
 1 1/2 dl, 150 g, bredbar fetaost, getost eller färskost med örter
 5 soltorkade tomater i olja
 1–2 pressade vitlöksklyftor
 1 stänk sambal oelek
 Deg
 3 dl vetemjöl
 1 dl riven parmesanost
 2 1/2 tsk bakpulver
 1/2 tsk bikarbonat
 1 tsk salt
 2 ägg
 75 g mjukt smör
 1 tsk honung
 2 1/2 dl fi lmjölk

Gör så här
1. Börja med fyllningen: Repa av bladen på de färska örterna och 
hacka dem fi nt. Blanda den mjuka osten med en tredjedel av de 
hackade örterna, fi nhackade avrunna tomater, vitlök och sambal 
oelek.
2. Sätt ugnen på 175°.
3. Gör degen: Blanda vetemjöl, parmesanost, bakpulver, bikarbonat 
och salt.
4. Vispa äggen med det mjuka smöret i en annan bunke. Tillsätt 
honung och fi lmjölk, de resterande örterna och sist mjölbland-
ningen. Blanda till en deg.
5. Smöra muffi nsformar väl och fyll dem till hälften med degen, 
lägg 2 tsk av färskostblandningen i mitten och täck med mera deg.
6. Baka mitt i ugnen i cirka 25 minuter.
7. Låt muffi nsen svalna cirka 10 minuter före servering.

Lättbakade muffi ns som är fyllda med mjuk fetaost och örter.

Bröd, kakor & desserter
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Äppeltarte med calvadosdoftande toffee-sås

Mitt liv vore fattigt utan rosmarin. Utanför mitt köksfönster står 
min käre vän, den stora rosmarinbusken, som överlevt sjutton vintrar 
nu. Men varje vinter för vi en gemensam kamp mot kylan. 
Här ger de kraftfulla rosmarinbladen smak och doft åt en äppeltarte 
som är glaserad med calvados. Det är en av mina mest omtyckta 
äppeldesserter. Servera den gärna lite ljummen eller rumstempere-
rad. Då framträder smakerna mer än om den är kall.

 6 portioner
 Mördeg
 2 1/2 dl vetemjöl
 100 g smör, kallt i tärningar
 2 msk strösocker
 1 litet ägg
 några droppar bittermandelessens
 Fyllning
 750 g äpplen
 3 msk socker
 1 tsk malen kanel
 Toffee-sås
 2 dl strösocker
 2 dl vispgrädde
 2–3 msk calvados eller konjak
 2 kvistar färsk rosmarin

 3 msk mandelspån eller rostade pinjenötter

Gör så här
1. Hacka alla ingredienser till mördegen, det går bäst om smöret är 
riktigt kallt. Täck degen med plast och låt den vila i kylen i cirka 20 
minuter.
2. Sätt ugnen på 200°.
3. Kavla ut degen ganska tunt och klä en pajform, cirka 23 centi-
meter i diameter, med degen. Ställ formen kallt i 10 minuter, nagga 
botten med en gaffel och förgrädda skalet mitt i ugnen i 10–15 
minuter.
4. Skala äpplena och skär dem i tunna, kärnfria skivor. Strö lite 
socker och kanel i botten av pajskalet. Lägg äppelskivorna över och 
fördela resten av sockret och kanelen. Grädda i mitten av ugnen i 
cirka 15 minuter.
5. Gör under tiden glasyren: Blanda socker, grädde, calvados och 
rosmarinkvistar. Koka ihop tills det börjar bli tunn sirapskonsistens. 
Ta upp rosmarinkvistarna. Ta ut kakan och ringla glasyren över, 
strö på mandelspån eller rostade pinjenötter och grädda färdigt i 
ytterligare cirka 5 minuter.
6. Servera tarten ljummen eller rumstempererad, gärna med 
vaniljglass eller vispad vaniljgrädde.

Bröd, kakor & desserter
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Örthonung

 1 burk
 1 burk fl ytande akaciahonung, 500 g
 1 1/2–2 dl hackade örter: basilika, citrontimjan,  
  lite dragon. Gärna några blad citronverbena  
  eller citronmeliss och någon matsked 
  bronsfärgad fänkål eller körvel
 fi nt rivet skal av 1 limefrukt eller 1 citron

Gör så här
1. Ställ honungsburken i kylen någon dag 
innan du ska göra örthonungen. Den ska vara 
kall när man mixar den med örterna.
2. Häll honung och örter i en mixer. Mixa 
tills honungen är helt grön. Det tar 3–5 mi-
nuter. Häll tillbaka blandningen i honungs-
burken och sätt genast på locket. Förvara 
honungen i kylen. Den behåller nämligen sin 
gröna färg om den får stå kallt.

Två gnistrande lökmarmelader
Lökmarmelad är ett fi nt tillbehör till paté, lax 
eller en bit lagrad ost. Mina två lökmarmela-
der, en röd och en vit, gnistrar som diaman-
ter. De är rena i smaken och örtsmakerna är 
kristallklara.

 6–8 portioner
 Rödlöksmarmelad med 
 mexikansk basilika
 Lag
 1 1/2 dl ättiksprit
 1 dl strösocker
 3 dl vatten
 1 stjärnanis
 1 bit på 2–3 cm hel Sri Lanka-kanel (äkta   
    kanel)
 några bitar apelsinskal
 stjälkarna från 3 kvistar mexikansk basilika   
    eller kanelbasilika
 1/2 liten rödbeta (för färgens skull)
 Marmelad
 500 g rödlök
 1 msk fl ytande honung
 bladen från 3 kvistar mexikansk basilika   
      eller kanelbasilika
 nymalen svartpeppar

Gör så här
1. Börja med lagen: Koka upp alla ingredien-
ser i en kastrull. Använd basilikans stjälkar i 
lagen. Bladen ska hackas och röras ner i själva 
marmeladen sedan.
2. Skala och skär löken i tunna skivor. Lägg 
ner dem i den kokande lagen och låt dem 
koka 4–5 minuter, tills de har blivit genom-
skinliga.
3. Lyft upp löken med en hålslev och lägg 
den i en annan kastrull tillsammans med ho-
nungen. Låt det småkoka tills vätskan ångat 
bort och löken ser blank och gnistrande ut, 
den ska kännas lite klibbig.
4. Hacka basilikan och rör ner i lökmarmela-
den, krydda eventuellt med en nypa salt och 
nymalen svartpeppar. Smaka av, känn efter 
om det behövs mer sötma eller syra, det ska 
vara en pikant sötsyrlig smak.
5. Lägg marmeladen i en glasburk. Sätt på 
locket och förvara svalt.

Silverlöksmarmelad med timjan

Lagen
Gör som ovan men uteslut kanel och rödbeta. 
Ta citronskal istället för apelsinskal. Ersätt 
basilikan med olika sorters timjan, till exem-
pel trädgårdstimjan och citrontimjan eller 
pepprig silvertimjan.

Marmeladen
Använd silverlök istället för rödlök och ta 
de hackade timjanbladen istället för basilika. 
Smaka av med vitpeppar istället för svartpep-
par.

Marmelad & honung
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Min gröna, sköna örthonung.


