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hÖST!

När jag lämnar Skåne i slutet av augusti fyller jag bilen med 

fina råvaror från den ekologiska Kåsebergaodlingen. Nyupp

tagen sparrispotatis, vitlöksflätor, kallpressad rapsolja och 

små delikata gråpäron får samsas med den spännande 

äppel gurkan och vit, kolaliknande honung från Fyledalen.  

Det är som att bära med sig en dyrbar skatt hem, och när  

jag känner mig lite dyster över att lämna sommaren bakom 

mig kan jag glädjas åt att börja hösten hemma med att  

packa upp mina delikatesser.  

På hösten vill jag verkligen laga mat! Jag längtar efter att 

få fylla frysen med hemkokt tomatsås, grytor och höstfrukt. 

De mättade dofterna i svampskogen avspeglas i maten på 

bordet. Skogens smak och höstens frukt har fått egna kapitel, 

men given höstmat som soppor, grytor och bröd får också 

mycket utrymme. Den gröna maten ligger mig varmt om 

hjärtat och går som en tråd genom hela boken.

Snabblagade rätter där råvaran får tala för sig själv finns 

med, liksom mat som tillagas länge i gryta eller ugn för att 

smakerna ska bli härligt koncentrerade. Långkoken som 

sköter sig själva tycker jag passar bra att tillaga medan 

lövkrattning och höststädning pågår utomhus. När man 

sedan fram emot kvällningen sätter sig till bords, kanske med 

rummet fullt av levande ljus, har smakerna fått växa fram för 

att nå sin fulla arom. En måltid med mustig soppa och 

hembakat bröd måste givetvis avslutas med en god dessert 

eller kaka. Det är bara att välja och vraka bland äppelrecept 

och andra läckerheter. 

Lycka till i höstköket!

Malin Landqvist



Tomat och plommonsoppa

Att blanda tomater och plommon blir en spännande smak

brytning. De har ju både sötma och syra i sig, men är ändå 

olika i smaken. 

Ca 3 portioner:

1 gul lök

1 vitlöksklyfta

2 msk olivolja

5 ätmogna plommon, t ex Victoria eller Black Amber

4 normalstora tomater

1/2 dl torrt vitt vin

4 dl vatten

1 hönsbuljongtärning

1/2 tsk strösocker

salt och vitpeppar

Skala och hacka lök och vitlök. Fräs all lök i oljan i en kastrull 

utan att den får färg. Dela och kärna ur plommonen. Skär 

plommonen och tomaterna i bitar. Lägg dem i kastrullen och 

fräs hastigt under omrörning. Tillsätt resten av ingredienserna. 

Koka upp och låt koka på svag värme i 4–5 minuter. Mixa 

soppan slät. Smaka av med salt och vitpeppar. Späd med lite 

vatten om den känns för tjock. Droppa eventuellt i lite olivolja 

vid servering och dra några tag med pepparkvarnen.
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Spenatsallad med tranbär  
och senapsvinägrett

En härlig sallad med både sött och syrligt. Tranbär är jätte  

nyttiga, rika på bland annat Cvitamin. Egentligen är det här 

den perfekta salladen på julbordet, så använd även receptet 

då. här serveras marinerad kyckling på spett till. Det receptet 

finns på sidan 30.

4 portioner:

1 dl sötmandel

ca 160 g sköljd babyspenat (eller vanlig)

1 dl torkade tranbär

Senapsvinägrett:

1 stor schalottenlök

1 1/2 msk grovkornig senap

1 msk äppelcidervinäger

1 msk flytande honung

1/2 dl kallpressad rapsolja (eller annan god olja)

salt och peppar

Börja med vinägretten. Skala och finhacka löken. Blanda den 

med senap, vinäger och honung i en skål. rör ner oljan, lite i 

taget, i en tunn stråle. Smaka av med salt och peppar. Ställ åt 

sidan så länge. Grovhacka mandeln och rosta den hastigt i en 

torr het stekpanna. Blanda ingredienserna till salladen i en skål. 

ringla över vinägretten precis före servering och blanda väl.
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Potatisflarn med löjrom

Koka gärna potatisen i förväg, då blir det riktigt enkelt att laga 

till dessa frasiga läckerheter! De är perfekta till en soppa, eller 

som förrätt om man gör dem hälften så stora.

8 portioner:

800 g potatis

1 rulle färdigkavlad, kyld smördeg (275 g)

1 uppvispat ägg

1 dl riven Kvibille cheddarost, eller annan smakrik ost

Tillbehör:

gräddfil

löjrom eller stenbitsrom

finskuren gräslök

Sätt ugnen på 225°. Koka potatisen och låt den  svalna lite. 

Skala och skiva den. Skär eller sporra ut 8 rutor av smördegs

plattan. Lägg rutorna på en plåt med bakplåts papper och 

nagga dem med en gaffel. Fördela potatisen omlott i rader 

på smördegen och strö över osten. Pensla kanterna med upp

vispat ägg. Grädda i övre delen av ugnen 10–13 minuter tills de 

har fått fin färg. Låt svalna något och klicka på gräddfil och 

toppa med löjrom. Strö över rikligt med gräslök.

Frys in!

Om det blir smördeg över kan den enkelt frysas in. Lägg den 

plant på bakplåtspapper i frysen.
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Lagerbladspotatis

Sätt ugnen på 225°. halvera bakpotatisar och skär ett 

snitt i varje potatishalva. Stick i ett lagerblad. Salta med 

flingsalt och peppra. ringla över lite olivolja. Baka mitt 

i ugnen i cirka 30 minuter tills potatisarna känns mjuka. 

Lagerbladspotatisarna är väldigt goda till höstens grytor.

Potatistips:

Fast potatis, som exempelvis Bintje, passar bäst till sallader  

och till stekning. Mjölig potatis passar bäst till potatismos, 

soppor, klyftpotatis och gratänger. King Edward är en 

 klassiker, men även mandelpotatisen är en mjölig sort.

Jag gör ofta potatiskaka till vardags. Skala och riv cirka 

fyra fasta potatisar. riv dem grovt och krama ur eventuell  

vätska. Stek potatisen i smör och olja i en stekpanna på 

medelvärme. Salta och peppra. Tryck ihop potatiskakan i 

kanterna.  Vänd den med hjälp av ett stort lock eller en tallrik . 

Lägg i en klick smör till och salta och peppra. Den brukar 

behöva stekas 3–4 minuter på varje sida, lite beroende på  

hur mycket potatis man använder. Känn efter att potatisen 

verkligen är genomstekt.
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Quinoafylld paprika  
med karamelliserad rödlök

Paprikorna får baka i ugnen samtidigt som fyllningen tillagas. 

Ät som vegetarisk rätt med en sallad till, eller servera som 

tillbehör till exempelvis kyckling. 

4 portioner:

4 röda paprikor

4 msk olivolja

2 dl quinoagryn

1 tsk svarta senapsfrön

4 dl vatten

1/2 grönsaksbuljongtärning

100 g blandad svamp, t ex 

kantareller och ostron

skivling

1 stor vitlöksklyfta

1 dl pinjenötter

2 dl finskuren rucola

salt och peppar

Karamelliserad rödlök:

1 stor rödlök

1 msk smör

1 msk råsocker eller 

 strösocker

Sätt ugnen på 175°. halvera paprikorna och ta bort kärn huset. 

Lägg dem i en ugnssäker form med skalet nedåt. Droppa 

över 2 msk olivolja. Salta och peppra lätt och täck med 

folie. Baka mitt i ugnen cirka 30 minuter. Gör under tiden 

fyllningen: Skölj quinoan noga i varmt vatten. Fräs senaps

fröna i 1 msk olja i en kastrull tills de börjar ”poppa”. Tillsätt 

quinoan, vattnet och buljongtärningen. Koka 15–20 minuter 

under lock tills quinoan är precis klar men ändå har en liten 

hård kärna i mitten. häll av i durkslag om inte allt vatten har 

kokat bort. håll varmt. Skala och finhacka vitlöken. rensa 

och skär svampen i mindre bitar. Skala och skiva rödlöken. 

Fräs den i smöret på medelvärme utan att den får färg tills 

den blir genomskinlig. höj värmen och tillsätt sockret. Vänd 

runt tills rödlöken ser karamelliserad, glansig och fin ut. Ställ 

åt sidan så länge. hetta upp det sista av olivoljan i en panna. 

Fräs hastigt svamp, vitlök och pinjenötter tills det har fått fin 

färg. Blanda den varma quinoan med svampblandningen, 

rucolan och hälften av den karamelliserade rödlöken. Fördela 

i paprika halvorna. Toppa med resten av löken.
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Potatis och rucolasoppa 

En mjölig potatissort rekommenderas till den här soppan. 

Om man använder en fast potatis med för mycket stärkelse 

blir soppan lätt klistrig. Smördegsstänger med sesamfrön blir 

goda till.  

4 portioner:

6 normalstora potatisar, t ex King Edward

2 gula lökar

1 vitlöksklyfta

1/2 tsk torkad timjan

2 msk olivolja

1,2 liter vatten

2 höns eller grönsaksbuljongtärningar

50 g rucola, grovt skuren

salt och peppar

Skala och skär potatisarna i mindre bitar. Skala och hacka 

lök och vitlök. Fräs potatisbitarna, löken, vitlöken och timjan 

i olivolja i en gryta utan att de får färg. Tillsätt vattnet och 

buljongtärningarna. Låt koka tills potatisen är mjuk, cirka 10 

minuter. Tillsätt rucola och mixa soppan slät. Smaka av med 

salt och peppar. 

 

Fröstänger

Pensla kavlad smördeg med uppvispat ägg. Strö på svarta 

eller vita sesamfrön och rikligt med riven, smakrik ost. Skär 

ut remsor och vrid dem så att de blir snurrade. Grädda i 8–10 

minuter i 225° ugnsvärme.
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Paprikasoppa med halloumispett 
och basilikasalsa

En enkel och smakrik soppa som är god även med röd paprika. 

halloumispetten och salsan förhöjer smaken och gör soppan till 

en riktig festrätt. Servera gärna med citronklyftor så att var och 

en kan droppa i lite citron.

  

Ca 4 portioner:

1 stor gul lök

700 g gul paprika

olivolja

8–10 dl vatten

2 1/2 höns eller grönsaks

buljongtärningar

salt och peppar

halloumispett:

250 g halloumiost

1/2 röd chilifrukt, t ex spansk 

peppar

träspett

olivolja

Basilikasalsa:

2 dl basilikablad

3/4 dl olivolja

1 skalad vitlöksklyfta

flingsalt

Börja med spetten och salsan. Välj små träspett eller bryt 4 trä

spett så att de får plats i stekpannan. Skär osten i mindre bitar 

och trä upp dem på spetten. Kärna ur och finhacka chilin och 

blanda den med lite olivolja på ett fat. Lägg spetten på fatet och 

pensla osten med blandningen. Ställ åt sidan så länge, men vänd 

gärna spetten några gånger i oljan. Stöt basilikabladen med oliv

oljan och vitlöksklyftan med lite fling salt i en mortel till en salsa. 

Ställ åt sidan. Skala och hacka löken till soppan. halvera, kärna ur 

och skär paprikorna i 4 cm stora bitar. Fräs löken och paprikan 

i lite olivolja utan att de får färg. häll på vattnet och lägg i bul

jongtärningarna. Koka upp och koka tills paprikan precis känns 

mjuk men inte har förlorat sin färg, 5–10 minuter. Mixa soppan 

slät och smaka av med salt och peppar. Späd eventuellt med lite 

mer vatten om det behövs. Stek halloumispetten hastigt runt 

om på hög värme i en stekpanna tills de har fått fin färg. Servera 

soppan rykande het med de nystekta spetten och salsan.
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Ingefärskolasås, granatäpple  
och glass

En seg, söt chokladsås med mycket smak av ingefära. De 

 syrliga, krispiga granatäppelkärnorna friskar upp. Annan 

 syrlig frukt är också gott till, som ananas i bitar eller smör

stekta äppelbitar. Enkelt och snabbt!

4–5 portioner:

1 1/2 dl vispgrädde

1 dl strösocker

1 msk smör

1 dl ljus sirap

1 msk kakao

1/2 tsk vaniljsocker

1 knivsudd salt

1 msk färsk, riven ingefära

Till servering:

1 granatäpple

god vaniljglass

Lägg alla ingredienser till såsen utom ingefäran i en kastrull. 

Vispa under uppvärmning så att kakaon löser sig. Låt koka på 

svag värme i cirka 10 minuter. Dra från värmen och låt svalna 

lite. Vispa i ingefäran. Dela granatäpplet och pilla ut de små 

kärnorna. Servera den ljumma såsen med vaniljglass. Strö 

över granatäppelkärnorna.
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ölkokta musslor med  
kaprismajonnäs och citronpotatis

I Belgien äter man ofta ölkokta musslor. Välj gärna ett smak

rikt öl med mycket beska. Chilin ger lite sting åt musslorna 

och citronen i potatisen och majonnäsen ger en fin balans.

4 portioner:

2 kg blåmusslor

2 schalottenlökar

3 vitlöksklyftor

1 röd chilifrukt, t ex  

spansk peppar

1/2 dl olivolja

1 flaska öl, 33 cl

2 msk hackad bladpersilja

salt och peppar

Sätt ugnen på 250°. Tvätta potatisen väl och skär den i klyftor. 

Lägg den i en långpanna och blanda den med olivolja, skal och 

saft av citron och flingsalt. Baka potatisen mitt i ugnen cirka  20 

minuter. Vispa under tiden upp äggulan med senapen till majon

näsen. Tillsätt oljan först droppvis under vispning, sedan i en tunn 

stråle under fortsatt vispning tills det har blivit en fin majonnäs. 

Smaka av med citronsaft, salt och peppar. rör ner kaprisen. Skölj 

musslorna och skrapa dem rena under rinnande kallt vatten, dra 

bort eventuellt ”skägg”. Om en mussla är trasig eller inte stänger 

sig när du knackar den mot diskbänken så släng den! Skala och 

hacka löken och vitlöken. Dela, kärna ur och skiva chilin. Fräs 

löken, vitlöken och chilin i oljan i en gryta i cirka 2 minuter utan 

att det får färg. höj temperaturen. Lägg ner musslorna, salta 

och peppra. häll på ölen, låt sjuda under lock 3–5 minuter tills 

alla musslor har öppnat sig. Släng dem som inte öppnar sig. Strö 

över persiljan.

Kaprismajonnäs:

1 äggula

3 tsk dijonsenap

1 1/2 dl matolja, t ex majsolja

saften av 1/2 citron

2 msk kapris

salt och peppar

Citronpotatis:

800 g potatis

2 msk olivolja + flingsalt

rivet skal och saft av  

1 liten citron
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Lax i låda med kummin  
och ädelost 

här får man hela middagen i en form. Koka gärna potatisen  

i förväg. En blandad grön sallad passar bra till.

4 portioner:

500 g skinn och benfri laxfilé

1 kg potatis

1 dl mjölk

1 1/2 dl vispgrädde

1 tsk kummin

140 g Kvibille ädelost

cirka 50 g färsk spenat

1/2 tsk salt

vitpeppar

Sätt ugnen på 200°. Koka potatisen och låt den svalna, skala 

och skär den i skivor. Skär laxen i 8 skivor. rör ihop mjölk, 

grädde, kummin, salt och peppar i en skål. Smula ädelosten. 

Varva potatis, lax och spenat i en smord ugnssäker form. häll 

över gräddmjölksblandningen och strö över osten. Tillred mitt 

i ugnen 20–25 minuter.
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Scampi i het sås

Den här rätten är lagom för två som en lättare middag eller 

för fyra som förrätt. Ett lantbröd att suga upp den goda oljan 

med är ett måste till! Om man vill går det bra att förbereda 

såsen för att sedan lägga ihop och gratinera allt strax före 

servering. Chilifrukter kan vara väldigt olika starka, så reglera 

eventuellt styrkan efter tycke och smak på slutet med lite 

extra cayennepeppar.

2 portioner:

150 g skalad färsk eller  

fryst tinad scampi, helst  

ekologisk

1 mozzarellaost (125 g)

lite paprikapulver eller  

cayennepeppar

Sås:

3 schalottenlökar

2 stora vitlöksklyftor

1/2 grön paprika

1 stjälk blekselleri

1 röd chilifrukt, t ex spansk 

peppar

3/4 dl olivolja

1 msk tomatpuré

1/2 dl torrt vitt vin

salt och peppar

ev lite cayennepeppar

Börja med den heta såsen. Skala och finhacka lök och vitlök. 

Skär paprikan i riktigt små bitar. Dela bleksellerin på längden 

och skär den sedan i tunna skivor. Dela, kärna ur och finhacka 

chilin. Fräs allt i olivolja på svag värme cirka 5 minuter utan 

att det får färg. Tillsätt först tomatpurén som får fräsa med 

lite. häll sedan på vinet och låt allt koka ihop i ytterligare cirka 

5 minuter. Smaka av med salt och peppar samt  eventuellt lite 

cayennepeppar. Sätt ugnen på 225°. Lägg scampin i en ugns

säker form och häll över såsen. Skiva mozzarellan och lägg 

den på. Pudra över lite paprikapulver eller cayennepeppar. 

Gratinera scampin i övre delen av ugnen cirka 10 minuter eller 

tills osten har fått fin färg och scampin precis har blivit klar. 

FISK OCh SKALDJur 53



Gös med tapenade och zucchini

En snabblagad smakrik fiskrätt. Gösen går bra att byta ut mot 

annan fast vit fisk. Tapenaden har en härlig sälta som tränger 

in i fisken. Filéerna kan ha lite olika tjocklek så kontrollera dem 

med en vass liten kniv för att se om de är klara. Tänk på att de 

efterkokar något, så de ska tas ut ur ugnen när de är nätt och 

jämnt färdiga. Pressad eller kokt potatis är gott att servera till.

4 portioner:

600 g gösfiléer 

1 dl färdigköpt eller hemlagad tapenade

cirka 1/2 zucchini, gärna både gul och grön

1 msk olivolja

1/2 dl torrt vitt vin

salt och peppar

Till servering:

citronklyftor

Sätt ugnen på 175°. ringla lite olivolja i en ugnssäker form. häll 

på vinet. Dela gösfiléerna på längden. Bred på tapenade och 

rulla ihop till rullar. hyvla längder av zucchinin med en ost

hyvel och rulla ihop dem. Ställ fiskrullarna och zucchinirullarna i 

 formen i ett vackert mönster. Salta och peppra försiktigt. Tillaga 

mitt i ugnen i 15–20 minuter tills fisken är precis klar.
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Varm bulgurpytt med räkor 

En lättlagad och mättande rätt. En bit färsk pepparrot är gott 

att servera till, så att var och en får riva över så mycket man 

vill ha. En klick matyoghurt och färsk lime passar också bra till. 

4 portioner:

500 g räkor med skal  

3 dl bulgur

200 g broccoli

1 späd purjolök

1 zucchini 

1 gul paprika

ca 50 g färska sockerärter

1 vitlöksklyfta

2 msk olivolja

1/2 dl vatten 

2 msk smör 

1 dl finskuren gräslök

salt och peppar

Till servering:

ev pepparrot

matyoghurt 

färsk lime

Skala räkorna och ställ dem kallt. Koka bulguren enligt anvis

ning på förpackningen. Förbered under tiden grönsakerna. 

Dela broccolin i små buketter. Ansa och skiva purjolöken tunt. 

Skär zucchinin i små tärningar. Kärna ur paprikan och skär 

den i tärningar. Strimla sockerärterna på längden. Skala och 

hacka vitlöksklyftan. Fräs grönsakerna i oljan i en stekpanna 

på hög värme cirka 1 minut. Tillsätt 1/2 dl vatten och låt det 

koka ihop lite. Blanda bulguren med grönsakerna, räkorna 

och smöret. Smaka av med salt och peppar. rör ner gräslöken.
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Lax och kräftgryta  
med svartrötter och dragon

En tomatbaserad matig fiskgryta som får lite oväntade 

 smaker av svartrötter och dragon. Det går självklart bra att 

byta ut svartrötterna mot potatis.

4 portioner:

2 normalstora svartrötter  

(ca 250 g)

saft av 1 citron

1 gul lök

2 vitlöksklyftor

1 tsk torkad, hel fänkål

olivolja

1 1/2 dl torrt vitt vin

500 g passerade tomater

1 dl vatten

1 1/2 fiskbuljongtärning

400 g skinn och benfri 

 laxfilé

2 dl frysta ärter

rikligt med finhackad färsk 

dragon

salt och vitpeppar

Till servering:

170 g kräftstjärtar i lag, 

avrunna

75 g färsk, sköljd babyspenat

lätt crème fraiche

Skala svartrötterna och skär dem i cirka 3 cm långa bitar lite 

på snedden. Lägg dem direkt i citronvatten så att de inte 

mörknar. Skala och finhacka lök och vitlök. Fräs lök, vitlök 

och fänkål i lite olivolja i en rymlig kastrull utan att den får 

färg. Tillsätt vinet och låt det koka in någon minut. Tillsätt 

tomaterna, vattnet, buljongtärningarna och svartrötterna. Låt 

koka på svag värme cirka 10 minuter, eller tills svartrötterna 

känns nätt och jämnt mjuka. Smaka av med salt och peppar. 

Skär under tiden laxen i cirka 2 cm stora bitar. Tillsätt lax och 

ärter till grytan och låt sjuda ytterligare några minuter tills 

laxen precis blivit klar. Strö över dragon. Fördela kräftstjärtar  

och spenat i portionsskålar. häll över den varma grytan. 

Servera med crème fraiche.
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Mustig höstgryta med porter

Ett riktigt långkok som smakar härligt höstigt och mustigt. 

Servera gärna med potatis eller ett gott bröd.

Ca 6 portioner:

800 g grytbitar av nötkött

1 dl vetemjöl

250 g steklök

1 hel vitlök

200 g svamp, t ex tratt

kantareller eller skogs

champinjoner

1 zucchini

1 bit rotselleri (150 g)

smör och olja

1 flaska Porter (33 cl)

2 msk koncentrerad kalvfond 

2 lagerblad

2 msk mild ajvar relish

5 dl vatten

400 g små smakrika korvar,  

t ex chorizos

2 dl förkokta stora vita bönor 

eller 1 burk (410 g) 

några rejäla kvistar rosmarin

salt och peppar

Sätt ugnen på 150°. Vänd runt grytbitarna i mjölet blandat 

med salt och peppar. Skala steklökarna. halvera vitlöken. 

rensa svampen. Skär zucchinin i stora bitar. Ansa och skär 

rotsellerin i stora bitar. Bryn köttet i omgångar i smör och 

olja i en stekpanna så att det får fin färg. Lägg köttet i en 

rymlig gryta som tål ugnsvärme och tillsätt porter, kalvfond, 

lagerblad, ajvar relish och vatten. Lägg på ett lock och ställ 

in grytan mitt i ugnen. Låt den stå i cirka 2 timmar, ös köt

tet ett par gånger under tiden. Bryn grönsakerna i smör och 

olja i en stekpanna som tål ugnsvärme. Stick eventuellt in 

små kvistar av rosmarin i korvarna. Lägg grönsakerna och 

korvarna i grytan. Låt stå i ugnen ytterligare 30 minuter. Skölj 

bönorna i kallt vatten. Vänd försiktigt ner dem. Värm grytan 

och servera.
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Ankbröst med granatäppelsås 

I Danmark firar man stort på juldagen och då äter man ofta 

ankbröst med rödkål och små sockerslungade potatisar. 

Det här är min variant som jag tycker passar perfekt för till 

 exempel allhelgonamiddagen. Granatäpplena kan vara väldigt 

olika stora, därför anger jag mängden kärnor. Om kärnorna är 

ljusa kan man förstärka färgen på såsen med några droppar 

Grenadine. Låt ankbrösten ligga framme en stund så att de 

inte är kylskåpskalla när de tillreds. Såsen går utmärkt att för

bereda en dag innan. Sockerslungade potatisar är små kokta 

potatisar som steks runt om i smör och socker. 

4 portioner:

3 ankbröst

smör till stekning 

salt och peppar

Granatäppelsås (ca 2 dl):

3 granatäpplen (9 dl granat

äppelkärnor)

1 msk skalad, hackad färsk 

ingefära

1 hackad vitlöksklyfta

2 msk honung

lite salt

Till servering:

små sockerslungade 

 potatisar eller små rårakor

granatäppelkärnor

grönsallad eller nykokt 

 brysselkål

Börja med såsen. Dela granatäpplena och pilla ut kärnorna. Se 

till att ta bort alla vita hinnor. (Spara cirka 1 dl av kärnorna till 

servering.) Mixa dem väl med ingefära och vitlök. Sila genom 

finmaskig sil. Koka upp och låt sedan såsen koka på svag värme 

tills hälften återstår. Smaka av med honung och en nypa salt. 

Ställ åt sidan så länge. Sätt ugnen på 175°. Skär ett rutmönster 

på ankbröstens skinnsida. Salta och peppra. Bryn dem i smör i 

en stekpanna med skinnsidan nedåt i ett par minuter tills de får 

fin färg. Lägg dem i en ugnssäker form med skinnsidan uppåt 

och stick in en stektermometer i ett av ankbröstens tjockaste del. 

Stek dem mitt i ugnen 10–20 minuter tills innertempera turen blir 

62°. Låt ankbrösten vila minst 5 minuter i aluminiumfolie. Skär 

skivor lite på snedden och servera dem med granat äppelsås, 

potatis och granatäppelkärnor. En grönsallad är gott till.
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Timjandoftande ostgratäng

Den här gratängen är god som ensamrätt med en sallad och 

bröd, men tunt skivad skinka passar också bra till. Storleken 

på formen påverkar gräddningstiden lite, så håll koll på 

ugnen. Gratängen ska vara lite ”tungt gungig” när man skakar 

lätt på formen. Välj gärna en smakrik urkärnad oliv. Om det 

inte finns, så kärna hellre ur oliverna själv.

3–4 portioner:

200 g pärl eller cocktail

tomater, gärna olika färger

1/2 zucchini (ca 100 g)

1 vitlöksklyfta

1/2 dl urkärnade oliver, gärna 

italienska Taggiasca

2 tsk hackad, färsk timjan 

eller 1 tsk torkad

2 msk olivolja

rikligt med nymald svart

peppar

Ostsmet:

100 g parmesanost

250 g kesella

2 dl crème fraiche

3 ägg

2 krm salt

Till formen:

25 g smör

1 msk ströbröd

parmesanost

Till garnering:

ev färska timjankvistar

Sätt ugnen på 200°. Börja med grönsakerna. halvera even

tuellt större tomater. halvera zucchinin på längden och skär 

den i cirka 2 cm tjocka skivor. Skala och hacka vitlöks klyftan. 

Fräs allt med oliver och timjan i olivoljan på hög värme i 

någon minut. Peppra. Ställ åt sidan så länge. riv parmesan

osten fint på rivjärn, spara 1/2 dl till formen. Vispa ihop 

ingredienserna till ostsmeten. Smörj en ugnssäker form med 

smöret. Bröa med ströbröd och den sparade parmesanosten. 

häll ost smeten i formen och fördela grönsaksblandningen på. 

Grädda gratängen mitt i ugnen 25–30 minuter tills den har 

fått fin färg. Låt svalna lite före servering. Garnera eventuellt 

med timjankvistar.
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helstekt rosmarinentrecôte 

härlig höstmat att laga för många. rostad hasselnötspotatis 

och  kantarellsmör passar bra till. Börja med att göra kanta

rellsmöret. Se recept på nästa uppslag. Potatisen kan rostas i  

ugnen samtidigt som entrecôten steks. Då ska den ställas  

in bredvid köttet efter en timme. 

6–8 portioner:

2 kg hel entrecôte

steksnöre

5 msk rumsvarmt smör

några rosmarinkvistar

2 vitlöksklyftor

1 1/2 dl torrt vitt vin

salt och svartpeppar

Till garnering och servering:

rosmarinkvistar

rostad hasselnötspotatis

blandad sallad

Sätt ugnen på 175°. Bind upp köttet med steksnöre. Bryn 

 köttet runt om i 2 msk av smöret i en stekpanna på stark 

värme, bryn även ändarna på köttet. Salta och peppra väl runt 

om. Lägg över köttet i en långpanna och stick in rosmarin

kvistar under steksnöret. Stick in en köttermometer i köttet 

och stek mitt i ugnen cirka 10 minuter. Skala och skiva under 

tiden vitlöksklyftorna. Ta ut köttet ur ugnen och klicka på res

ten av smöret. Strö över vitlöken och häll på vinet. Stek köttet 

cirka 1 1/2 timme tills innertemperaturen blir 55° för rött kött 

och 60° för rosastekt. ös då och då. Låt köttet vila under folie 

med termometern instucken cirka 10 minuter före servering. 

(För rött kött ska innertemperaturen gå upp till 60° och 62° 

för rosastekt.) Fortsätt att ösa köttet med skyn även när det 

vilar. Garnera gärna med extra rosmarinkvistar. Servera med 

kantarellsmöret, hasselnötspotatisen och en blandad sallad.
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rostad hasselnötspotatis

Knapriga hasselnötter lyfter smaken på dessa läckra små 

potatisar. Vitlöksklyftorna är dessutom goda att pilla ur 

 vitlöken och äta, en ren delikatess. Potatisen passar till 

 höstens stekar, till exempel den helstekta entrecôten.

4 portioner:

800 g små delikatesspotatisar

1 hel vitlök, halverad

några kvistar färsk rosmarin eller 1 msk torkad

2 msk rumsvarmt smör

1 1/2 dl hasselnötter

flingsalt

Sätt ugnen på 225°. Tvätta potatisen och torka den i en 

kökshandduk eller med hushållspapper. Lägg potatisen i en 

ugnssäker form med vitlökshalvorna och rosmarinen. Klicka 

på smöret. Grovhacka nötterna och strö dem och saltet 

på  potatisen. Baka potatisen mitt i ugnen cirka 30 minuter.  

Skaka gärna formen ett par gånger under tiden så att 

 potatisen får fin färg runt om. 

Kantarellsmör

400 g kantareller

salt och vitpeppar

250 g rumsvarmt normalsaltat smör

1 liten knippa persilja, finhackad

rensa kantarellerna. Fräs dem på svag värme i en stekpanna 

utan smör tills all vätska har dunstat bort. Salta och peppra. 

Mixa kantarellerna hastigt till ett fint ”hack”. Lägg över dem 

i en skål och låt svalna helt. Blanda ihop kantarellerna med 

smöret och persiljan. Det går lättast med en gaffel. Smaka av 

med lite salt och peppar. Lägg över smöret i en serveringsskål 

eller forma till en rulle i smörpapper. Lägg i kylen för att stelna.
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ricottakaka med citron

Det här är en variant av den klassiska ostkakan. Jag använder 

ricottaost för dess krämighet, men den går att byta ut mot 

kesella om den är svår att få tag i. Sötmandel, vaniljfrön och 

mycket citron ska det också vara. Det är viktigt att passa ost

kakan så att den blir lagom fast. Den ska vara ”tungt gungig” 

när den tas ut ur ugnen.

Ca 6 portioner:

1 dl sötmandel

frön från 1 vaniljstång

500 g ricottaost eller kesella, 10 procent

2 dl vispgrädde

2 ägg

1 dl vetemjöl

1 1/3 dl strösocker

rivet skal av 2 ekologiska citroner

saft av 1 1/2 citron

Till servering:

florsocker

lättvispad grädde

färska eller frysta bär

Sätt ugnen på 175°. hacka mandeln grovt och spara lite till 

garnering. Dela vaniljstången på längden och skrapa ur fröna. 

Smörj och bröa lätt en ugnssäker form (24 cm i diameter). 

rör noga ihop alla ingredienser i en bunke. häll smeten i 

formen och strö över den resterande mandeln. Grädda mitt 

i ugnen 20–35 minuter eller tills kakan precis har stannat. 

Låt svalna. Servera kakan ljummen pudrad med florsocker. 

Lättvispad grädde och varma bär är gott till.
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Varm äppeldrink med ingefära

En syrligt frisk drink för alla höstfrusna! Mängden socker 

beror lite på hur söt äppelmusten är, smaka och reglera 

mängden när musten är varm. Låt gärna kardemumman dra  

i calvados över natten. Barnen kan få samma drink, men utan 

calvados såklart. 

Ca 4 glas:

ca 10 kardemummakapslar

2 dl calvados

1 liten citron

1 liten bit färsk ingefära

7 dl äppelmust

ca 1 dl råsocker 

Lägg kardemummakapslarna i calvadosen och låt dra i ett 

par timmar eller över natten. Tvätta citronen och skär den 

i tunna skivor. Skär ingefäran i tunna skivor, cirka 8 stycken 

är lagom. Värm äppelmusten i en kastrull med sockret och 

 ingefäran så att den blir riktigt het, men utan att den kokar. 

rör om så att sockret löser sig. Tillsätt calvadosen med 

 kardemumman. Lägg citronskivorna i en värmetålig karaff. 

häll på den varma drycken. Servera rykande het!
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Smörstekta äppelringar med 
 muscovadosocker och vanilj

En snabb och raffinerad dessert! Det är viktigt att använda 

riktigt fasta äpplen. Om man vill göra fler än två portioner 

måste man steka äpplena i omgångar, annars börjar de koka 

i stället för att steka i pannan. Om muscovadosocker är svårt 

att få tag i går det bra med råsocker.

2 portioner:

2 fasta äpplen

frön från 1 vaniljstång

1/2 dl muscovado eller råsocker

ev lite malen kanel

25 g smör

Till servering:

vaniljglass

Kärna ur äpplena och skär dem i cirka 1 cm tjocka skivor. Dela 

vaniljstången på längden och skrapa ur fröna. Blanda ihop 

sockret med vaniljfröna och eventuellt kanel. Vänd äppel

ringarna i sockerblandningen. hetta upp en stekpanna. Stek 

äppelringarna i smöret på medelvärme cirka 1 minut på varje 

sida tills sockret har smält och äppelringarna har fått fin färg. 

Strö över resten av sockerblandningen och servera äppel

ringarna med vaniljglass. ringla gärna över lite av socker

smöret som äpplena stekts i.
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Små ost och spenatbröd

Det är trevligt att baka kuvertbröd i små krukor, plåtformar 

eller muffinsformar. här har jag använt svartglaserade små 

krukor som rymmer en deciliter. Det ser ju onekligen festligt 

ut att duka fram en soppa med delikata små bröd till!

Ca 14 portionsbröd:

1/2 paket jäst (25 g)

2 tsk salt

2 msk olivolja

3 dl ljummet vatten

1 dl riven smakrik ost, t ex lagrad cheddar

2 dl grahamsmjöl

ca 5 dl vetemjöl

Fyllning:

ca 70 g färsk bladspenat

1 dl riven smakrik ost

Smula ner jästen i en bunke. Tillsätt salt, olivolja och lite av 

vattnet. rör tills jästen har löst sig. Tillsätt resten av vattnet, 

osten, grahamsmjölet och det mesta av vetemjölet. Knåda 

ihop till en smidig deg. Täck med bakduk och låt jäsa i cirka 

30 minuter. Sätt ugnen på 250°. Smörj 14 ugnssäkra formar 

väl med smör och ställ dem på en plåt. Kavla ut degen till 

en rektangel, cirka 60 x 30 centimeter. Strö över bladspenat 

och ost (spara lite ost). rulla ihop som en rulltårta och skär 

i 14 breda bitar, gärna lite på snedden. Ställ dem i formarna 

och strö över resten av osten. Ställ in plåten mitt i ugnen och 

häll in en kopp med vatten i botten av ugnen, stäng genast 

ugnsluckan. Sänk värmen till 225° och grädda bröden i 18–20 

minuter tills de har fått fin färg. Låt svalna lite före servering.
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Sött nyponbröd med vanilj

Jag ville gärna ha med nypon i något recept. här får de ta 

plats i ett lättbakat lite syrligt bröd som passar att servera till 

te. Torkade nyponskal finns att köpa i hälsokostbutiker och i 

välsorterade mataffärer.

Ca 10 bitar:

1 dl torkade nyponskal

75 g smör

1 dl strösocker

2 ägg

1 1/2 dl yoghurt eller filmjölk

2 1/2 dl vetemjöl

2 msk nyponsoppspulver

1 msk vaniljsocker

1 tsk bakpulver

finrivet skal av 1 ekologisk citron

Till garnering:

florsocker

färska nypon

Lägg nyponskalen i blöt i varmt vatten i cirka 10 minuter.

Sätt ugnen på 200°. Smörj och bröa en brödform som 

 rymmer 1 1/2 liter. Smält smöret i en kastrull. häll i sockret 

och rör om. Tillsätt ägg och yoghurt eller filmjölk. Blanda de 

torra ingredienserna i en bunke. Vänd ner smörblandningen 

och citronskalet. häll smeten i formen och grädda kakan mitt 

i ugnen 30–35 minuter. Prova med sticka att den är klar. Låt 

brödet svalna lite innan det stjälps upp. Pudra med florsocker 

och garnera gärna med nypon.
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Chokladmuffins de Luxe

Det här receptet på muffins är hur enkelt som helst! 

Kolasåsen är en extra lyx som man väljer om den ska  

vara med eller ej.

Ca 20 muffins:

100 g smör

2 ägg

2 dl strösocker

1 dl mjölk

1 1/2 dl vetemjöl

1 1/2 tsk bakpulver

2 tsk vaniljsocker

2 msk kakao, gärna riktigt mörk

1/2 dl lingon

Kolasås:

1 dl vispgrädde

1/2 dl strösocker

1/2 dl ljus sirap

Till garnering:

lingon

Sätt ugnen på 200°. Smält smöret i en kastrull. rör ihop 

ägg och socker i en bunke. rör ner mjölken och det smälta 

 smöret. Tillsätt alla torra ingredienser och rör snabbt ihop 

till en jämn smet. rör ner lingonen. Fördela smeten i små 

smorda och bröade plåtformar eller i dubbla muffinsformar 

av papper (så att de inte flyter ut). Grädda mitt i ugnen 8–10 

minuter. Prova med sticka att de precis har stannat.

Vispa ihop grädde, socker och sirap i en kastrull. Koka upp 

och låt koka kraftigt cirka 10 minuter. Låt såsen svalna något. 

Kontrollera att den har fått en seg men ändå lite rinnig 

 konsistens (om inte, koka lite till). Fördela såsen på muffinsen. 

Strö över lingonen.
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Snabba plommonpajen

Servera den här snabbakade pajen med vispad grädde, 

vaniljglass eller vaniljsåsen på föregående uppslag. Om 

 plommonen byts ut mot äpplen eller päron behövs inget 

potatismjöl.

Pajdeg:

175 g smör

3 dl vetemjöl

1 dl strösocker

1 tsk bakpulver

1 tsk vaniljsocker

1 krm salt

Fyllning:

8–10 plommon

1 msk potatismjöl

2 msk strösocker

1/2 dl flagad mandel

Sätt ugnen på 225°. Smält smöret. Blanda de torra ingredien

serna och rör i smöret. Tryck ut degen i en rund pajform med 

löstagbar kant, 24 cm i diameter. halvera plommonen och ta 

bort kärnorna. Blanda snabbt plommonen med potatismjölet 

och fördela frukten i formen. Strö över sockret och mandeln. 

Grädda i mitten av ugnen 20–25 minuter tills pajen har fått 

fin färg. Låt svalna lite före servering.
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HöSTBAKET 187186 HöSTMENyER

HÖSTmENyEr

Olika tillfällen kräver olika 

sorters mat. Här kommer 

förslag på några menyer att 

bjuda på. En passar bra till 

familjemiddagen för många, 

medan en annan är full av 

höstens smaker och passar för 

ett mindre sällskap. Det finns 

även mat för enklare tillfällen, 

som när man varit ute en hel 

dag, och lite tips på hur man 

kan förbereda maten.

ALLHELgONAMIDDAg:

En både festlig och praktisk 

middag eftersom soppan, 

lammläggen och choklad-

bakelsen kan förberedas en 

dag i förväg.

– Paprikasoppa med 

 halloumispett

– Långkokta lammlägg, 

 potatis- och fänkålsmos   

och linssallad med getost 

och aprikoser.

– Varm chokladbakelse

SOPPMIDDAg FöR MåNgA:

Även här går det bra att 

 för bereda en hel del. Äppel-

drinken kan blandas, kastan-

jerna kan snittas och ställas 

i salt, soppan kan tillagas i 

förväg liksom kakan. Bröden 

bakas helst samma dag. Då 

smakar de bäst, och så  doftar 

det härligt när gästerna 

 kommer. Och att knapra  

i sig kastanjer är bland det 

trevligaste höstpyssel jag  

vet i alla fall!

– Varm äppeldrink med 

 inge fära

– Rostade kastanjer

– Höstsoppa till många

– Små ost- och spenatbröd

– Mintchokladkaka med 

päron och nötter

STOR FAMILJEMIDDAg:

Det är trevligt om barn och 

vuxna kan äta samma mat. 

Den här kycklingen är festlig 

och populär bland både  

stora och små. Den ska helst 

marineras över natten.

– Äppelmarinerad kyckling 

till 10!

– Lagerbladspotatis

– Blandat salladskrisp

– Ingefärskolasås, granat-

äpple och glass

EFTER LöVKRATTNINgEN:

En värmande svampsoppa 

passar allra bäst när man har 

varit ute en hel dag. Kanske 

kommer både svampen och 

bären direkt från skogen, 

och äpplena från trädgården. 

Avsluta middagen med en len 

ricottakaka.

– Klassisk svampsoppa 

–  Dinkelfocaccia med äpple 

och rosmarin

– Ricottakaka med citron 

 

HÖSTbakET

På hösten är det härligt att 

baka eget bröd. Det finns 

några smarta knep att ta till 

för att underlätta arbetet 

med bakningen. Då blir brö-

den både proffsigare och 

godare.

o Brödet får en luftig kon-

sistens och hårdare skorpa 

med vatten som degvätska. 

Byt gärna ut en del av vatt-

net mot yoghurt, som ger 

en god smak. Med mjölk blir 

brödet mjukare och får en 

fylligare arom. 

o Lite socker eller honung i 

degen hjälper jästen att bli 

effektivare. 

o Degen jäser bäst i rums-

värme, men lite lätt drag gör 

egentligen inte så mycket. 

Brödet blir bra ändå. 

o Man kollar att degen är 

färdigjäst genom att trycka 

en liten grop i den. Om 

degen snabbt reser sig igen 

är det dags att baka ut 

 brödet.

o Man måste ha en del vete-

mjöl i degen för att brödet 

ska bli bra, med för mycket 

grovt mjöl smular det sig 

lätt. Det bör vara minst en 

tredjedel vetemjöl i vanligt 

bröd.

o För att få ett riktigt bra 

bröd ska det knådas länge 

före första jäsningen, allra 

helst i en hushållsassistent. 

Låt det knådas i cirka   

10 minuter. För hand får 

man ta i och jobba ett bra 

tag helt enkelt. Den ojästa 

degen knådas länge för att 

det ska bildas glutentrådar 

som gör degen seg och 

elastisk. Det färdiga brödet  

blir då lätt och poröst. Efter 

jäsningen bör degen bara 

knådas lätt före utbakningen.

o För att få ett saftigare 

bröd är skållning bra, särskilt 

om man använder grova 

mjölsorter. Man slår kokande 

vatten över mjölet och låter 

det stå över natten. Om 

man använder skållat mjöl 

blir brödet både saftigare 

och hållbarare. överbliven 

havregrynsgröt går också 

bra att tillsätta till degen.

o För att få en extra hård 

skorpa täcker man bröden 

med en fuktig kökshand-

duk vid andra jäsningen. 

Man häller sedan in en kopp 

vatten i ugnen i början av 

gräddningen och börjar med 

en riktigt hög temperatur 

som sedan sänks. 

 

o Brödet är färdiggräddat 

när det känns lätt och låter 

ihåligt när man knackar på 

undersidan.

o Jag gillar när bröden får 

en hård skorpa. Det kräver  

riktigt hög värme till en 

början, vilket kan leda till 

att brödet spricker lite. 

Jag tycker inte att det gör 

något, snarare att det ser 

härligt ut.

o Bröd blir bra i varmlufts-

ugn eftersom det får lite 

extra skjuts av luften.

o Låt alltid brödet svalna på 

galler, annars blir det blött 

på undersidan av fukten från 

brödet. Täck med handduk 

för mjuk yta, men låt svalna 

utan för hårdare skorpa.

FärSka ÖrTEr

Färska örter går utmärkt att 

torka. Plocka buketter när det 

är vackert väder och häng 

dem uppochner på ett torrt 

ställe. Eller låt dem torka på 

till exempel tidningspapper. 

Det är lättast att torka örter 

med kraftig stjälk, som ros-

marin och salvia. Basilika, dill 

och fransk dragon är knepi-

gare och passar bättre att 

frysa in.

Hacka örterna grovt och 

förväll dem hastigt i vatten. 

Låt dem rinna av i durkslag 

och lägg dem sedan i istär-

ningsbehållare. När de har 

frusit knackas de enkelt ut 

och förvaras i plastpåse i 

 frysen. Sedan är det bara att 

ta fram så många tärningar 

man behöver och låta dem 

smälta ner i soppan eller 

 grytan.



188 SKALDJUR

SkalDjur

På hösten är det dags att 

njuta av skaldjuren. Dessutom 

är det miljövänligt att äta 

svenska skaldjur. Här kommer 

lite tips på hur man enkelt 

hanterar och smaksätter de 

goda skaldjuren.

BLåMUSSLA 

Blåmusslan ska skrapas ren 

under rinnande kallt vatten. 

Släng trasiga musslor och 

de som inte sluter sig när 

man knackar dem mot disk-

bänken slängs direkt. Efter 

tillagning slänger man de 

musslor som inte har öppnat 

sig. Blåmusslor är goda att 

koka i till exempel vin eller öl 

med liten beska. Det går bra 

att krydda musslorna rejält. 

Smaksätt gärna majonnäs 

med curry att servera till. Om 

man vill äta dem precis som 

i Belgien serverar man även 

pommes frites till. Mindre 

musslor som till exempel 

vongole får ligga i kallt vatten  

cirka en timme före tillagning  

för att eventuell sand ska 

försvinna. Se recept med 

blåmusslor på sidan 47 och 

pasta med vongolemusslor 

på sidan 54.

KRABBA 

Kokt krabba tvättas ren med 

till exempel en ren disk borste 

under rinnande kallt vatten.  

Bryt sedan bort klorna. Bryt 

loss stjärten. Skär med en 

vass kniv längs hela den syn-

liga ”sömmen” på krabbans 

undersida. Lyft ur kroppen 

och ta bort de gråaktiga 

gälarna och magsäcken. Dela 

kroppen i hälften och lägg 

eventuellt tillbaka krabbköttet 

i skalet så det ser trevligt ut 

vid servering. De stora klorna 

knäcker man försiktigt med 

baksidan av en kraftig kniv 

eller med en nötknäppare. 

Det finns även specialverktyg 

att både öppna och äta skal-

djur med.

De flesta skaldjur passar 

bra med något feta såser 

som tillbehör. En ren eller 

smaksatt majonnäs är gott 

till. Hovmästarsås passar 

utmärkt till krabba. 

Krabban är mycket god 

att gratinera. Att plocka ur 

krabbköttet och använda i  

till exempel en pasta är  

också ett gott sätt att tillaga 

krabba liksom att blanda  

ner krabbköttet i en matig 

sallad med mycket krispiga 

och  syrliga ingredienser. 

Prova gärna pastan på  

sidan 51. 

 

HUMMER

Den kokta hummern lägger 

man lättast på rygg och skär 

mellan de små benen i mitten 

med en kraftig kniv. Om den 

ska gratineras går det bra att 

använda hummer som varit 

fryst. Plocka ur köttet och 

skär det i mindre bitar. Lägg 

tillbaka det i hummern och 

gratinera.

OSTRON

När man öppnar ostron håller 

man dem lättast i en hand-

duk och sticker in en kniv, 

gärna en ostronkniv, mellan  

skalen. Man skär av den övre 

muskeln och tar bort övre 

skalhalvan. Sedan lossar man 

enklast ostronet genom att 

även skära av den undre 

 muskeln. Ät ostronen som de 

är med citron eller med en 

schalottenlöksvinägrett. 

RÄKOR

Svenska kokta räkor är 

underbart goda. Räkor går 

att använda på många sätt 

och i många olika smak-

sammanhang: saltbakade i 

ugn, vitlöksfrästa, på toast,  

i sallad och som plockmat.



190 DRESSINgAR, PRIMöRER, MARINADER DRESSINgAR, PRIMöRER, MARINADER 191

rEGiSTEr

SMåRÄTTER

Bakpotatisar, fyllda 

Taleggioost-gratinerade 29 

Havresallad med päron, 

ädelost och mynta 136

Kastanjer, rostade 30

Knäcke med svamp och 

citron 111

Pata Negra med 

selleriremoulad och 

brödkrutonger 34

Potatisflarn med löjrom 13

Selleriremoulad 34

SOPPOR

Höstsoppa till många 27

Jordärtskockssoppa,  

fluffig 111

Paprikasoppa med halloumi-

spett och basilikasalsa 32

Potatis- och rucolasoppa 22

Svampsoppa, klassisk 116

Tomat- och plommon- 

soppa 9

Ärtsoppa, grön med 

mascarpone och dragon 58

KöTTRÄTTER

Ankbröst med 

granatäppelsås 89

Fläskkotlett med oliver  

och balsamsky 68

grönpepparskav med 

dillfrites 123

Höstgryta, mustig med  

porter 66

Kyckling med saffran och 

kikärter 97

Kyckling, äppelmarinerad  

till 10! 133

Kycklingspett, marinerade 30

Lammlägg, långkokta 75

Päronlamm 130

Rosmarinentrecôte,  

helstekt 103 

Rådjursfilé med 

hasselbackspotatis, 

pumpacrème och tryffel 119

Savoydolmar med skummig 

citronsås 86

Ungersk gulasch 95

Vetesallad, asiatisk med 

lammfilé 24

Viltfärsrulle med citron  

och timjan 113

FISK OcH SKALDJUR

Bulgurpytt, varm med  

räkor 60 

Fisk i paket med saffran  

och citron 45

gös med tapenade och  

zucchini 56

Krabbspaghetti med  

avokado 51

Lax i låda med kummin och 

ädelost 49

Lax- och kräftgryta med 

svartrötter och dragon 63

Musslor, ölkokta med 

kaprismajonnäs och 

citronpotatis 47

Scampi i het sås 53

Spaghetti vongole 54

VEgETARISKT

Linssallad med getost och 

aprikoser 77

Olivgnocchi med rostade 

cocktailtomater 21

Ostgratäng, timjan- 

doftande 91

Paprika, quinoafylld med 

karamelliserad rödlök 18

Polentagratäng med 

aubergine 81

Spenat- och getostlasagne 

med citron 72

Spenatsallad med tranbär 

och senapsvinägrett 11

Svamppasta 109

Tomatrisotto med 

ugnsbakade aubergine - 

båtar 84

Zucchiniplättar med dill  

och citron 15

TILLBEHöR

Annan pumpa! 121

Basilikaricotta 37

Basilikasalsa 32

Brödkrutonger 34

citronpotatis 47

Halloumispett 32

Hasselbackspotatis 119 

Hasselnötspotatis, rostad 105

Höstgrönsaker, lång- 

bakade 83

Jordärtskockor, honungs-  

och enbärsglaserade 78

Kantarellsmör 105

Lagerbladspotatis 17

Lingon, rårörda 127

Morötter, ugnsrostade med 

sidfläsk och linser 99

Mumsigt tillbehör till 

höstsoppa 27

Polenta, krämig 70

Potatis- och fänkålsmos 77

Potatisform med 

skogssvamp och ros- 

marin 115

Pumpacrème 121

Rödlök, karamelliserad 18

Salladskrisp, blandat 93

Svamp i olivolja 106

Äppelmos 157

SåSER

Kaprismajonnäs 47

Majonnäs 34

Min tomatsås 79 

Ostsås, klassisk 78

Vaniljsås 183

DESSERTER

cheesecake med äpplen 

och vanilj 154

chokladbakelse, varm 172

chokladkolaformar med 

björnbär 180

Ingefärskolasås, granatäpple 

och glass 39

Pistageäpplen, ugns- 

bakade 153

Plommon, inlagda med 

vanilj och stjärnanis 41

Plommonpaj, snabb 184

Ricottakaka med citron 125

Äppelkompott med vanilj 

och kardemumma 141

Äppelringar, smörstekta 

med muscovadosocker 

och vanilj 159

Äppelsoppa, varm med 

björnbär 144

DRycK

Äppeldrink, varm med 

ingefära 150 

BAKAT

chokladmuffins de Luxe 177

Dinkelfocaccia med äpple 

och rosmarin 135

Espressokakor med 

pinjenötter 179 

Fröstänger 22

Havrerutor med solros- 

kärnor 167

Mandelkaka med vaniljkokta 

päron 149

Mannakakor med syltad 

ingefära 183

Mintchokladkaka med päron 

och nötter 138

Nyponbröd, sött med  

vanilj 169

Olivbröd i panna med 

basilikaricotta 37

Ost- och spenatbröd,  

små 165

Solros-päronkaka,  

saftig 170

Surdegsbröd i korg 163

Vallmofrökaka, Design 

centers 175

Äppelgaletter 146

Äppelmuscovadobullar 143
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Malin Landqvist är matkreatör och arbetar tillsammans med 

sin bror Kalle Landqvist som matskribent för tidningen  Vi. 

hon skriver också regelbundet för bland annat Allt om Mat 

och hjälper förlag och reklambyråer med recept och som 

matstylist. Malin har skrivit Kokboken Format  tillsammans 

med Lotta Seipel och boken En god jul  tillsammans med  

sin bror Kalle. En god sommar var nominerad av Måltids

akademin till Årets bästa bok alla kategorier 2007. Den 

är även utvald som en av finalisterna i den internationella 

 tävlingen Gourmand World Cookbook Awards.

Ulf Svensson är fotograf och har specialiserat sig på mat

fotografi både till tidningar och reklambyråer. han har 

 medverkat i ett fyrtiotal böcker, senast i En god sommar 

 tillsammans med Malin Landqvist.

TaCk Till

Min underbara familj Jonas, Nils och Klara. Ni är bäst! 

Waldemarson Berglund Arkitekter för att jag får sitta i ert 

trivsamma kontor och skriva. Min bror Kalle som är en stor 

inspirationskälla, med en alldeles speciell känsla för mat. Min 

kära vän Nina som aldrig verkar tröttna på att lyssna, peppa 

och ge konstruktiv kritik. Min kompis Jojo för inspiration till 

rekvisita vid fotograferingen av maten. Och sist men inte 

minst ett stort tack till alla som varit inblandade i arbetet 

med boken och som har hjälpt mig att lyfta grundmaterialet 

så att det blir så bra som det bara kan: ulf, Erika, EvaMaria, 

Kristina, Petra och Patric. Tack!
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