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Inl e d n i n g
Hej – jag vill börja med att be dig om en tjänst. Jag behöver din hjälp med 

en matrörelse som jag har dragit igång. Ytligt sett handlar det helt enkelt om 

att kompisar ska lära varandra att laga god, rejäl och billig mat och i största 

allmänhet få lite bättre pejl på matlagning. Men på ett djupare plan är detta 

en väldigt rolig och viktig rörelse som faktiskt kan förbättra det framtida 

hälsotillståndet i vårt land. Tillåt mig att förklara idén bakom Matdepartementet 

och den rörelse som jag kallar skicka vidare.

Vad är Matdepartementet?

Under och efter första världskriget rådde stor matbrist i England och många 

människor var undernärda. När så andra världskriget bröt ut visste regeringen 

att den måste hitta på något riktigt smart för att undvika att samma sak skulle 

hända igen, och det man gjorde var att inrätta ett matdepartement. Det fanns 

framför allt två skäl: man ville att maten skulle räcka till alla och man ville lära 

folk mer om mat och näringslära, så att de skulle hålla sig friska och i bra form. 

För mig är det inspirerande att den tidens regering inte bara tittade på eller 

kom med tomma ord utan att den faktiskt fick tummen ur och gjorde något 

radikalt … för radikalt är bra! Matdepartementet gick ut bland vanligt folk, 

var de än fanns – på arbetsplatser, fabriker, herrklubbar eller lokala butiker. 

Metoden var helt enkelt att mobilisera tusentals kvinnor som kunde laga mat 

och sedan skicka ut dem i landet för att ge hjälp och råd åt befolkningen. Tack 

vare den här insatsen lärde sig människor att använda sina matransoner på ett 

klokt sätt, så att de både fick bättre mat och ett bättre liv. Enligt historikerna 

var det ursprungliga Matdepartementet en av få ljusglimtar under kriget.
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Det är förbannat skamligt att det ska krävas ett krig för att folk ska börja 

tänka på sin hälsa, men idag står vi mitt uppe i ett modernt krig i form av en 

ohälsoepidemi och ett ökande fetmaproblem. Frågan är: ska vi vänta tills det 

är för sent eller ska vi göra något åt saken nu genast? Min åsikt är att vi bör 

göra något genast. Oavsett hur det går med lågkonjunkturen och finanskrisen 

behöver vi alla kunna laga nyttig, billig, smakrik och rejäl mat. Och när vi 

har lärt oss det bör vi skicka vidare vår kunskap till vänner, släktingar och 

jobbarkompisar, så att kunskapen hålls vid liv.

Hur ser planen ut?

Jag vill att du personligen ska delta i skicka vidare-kampanjen genom att lära 

dig ett recept från varje kapitel i den här boken. Lär dig först att tillaga 

recepten hemma i ditt eget kök och skicka dem sedan vidare till minst två 

(helst fyra) personer. Glöm inte att ha kul samtidigt – ordna till exempel 

en matlagningskväll där du lär ut dina nya coola matlagningstrick till vänner, 

familjemedlemmar och andra gäster. Sedan kommer det viktigaste: du måste 

få dina gäster att lova att de ska skicka vidare recepten och be nästa led att i 

sin tur skicka vidare … det är enkelt.

Och tro inte för ett ögonblick att din blygsamma insats inte är viktig, för 

det är den. Detta är min kanske något romantiska dröm … Säg att du till 

exempel lär ut ett recept till fyra personer och att var och en av dem lär 

ut det till fyra personer, som i sin tur lär ut det till ytterligare fyra var … 

Det räcker med åtta led, så har vi nästan fyllt Wembley Stadium. Efter 13 

led står mer än hela Storbritanniens befolkning vid spisen – jovisst är det 

att ha höga ambitioner, men för tusan, varför inte? Jag vet med säkerhet 



1 0   i n l e d n i n g



i n l e d n i n g   1 1



1 2   i n l e d n i n g

att hundratusentals av er kommer att sätta igång med det här. Tänk vilken 

våg av rolig kunskapsspridning som kommer att rulla över landet! Det är 

fantasiskt när man tänker på vilka sociala och hälsomässiga vinster som den 

här rörelsen kan ge. Jag vet att om vi, allmänheten, kan visa regeringen att 

vi verkligen bryr oss, så kommer en massa andra grejer också att börja falla 

på plats.

Skicka vidare-rörelsen är i grund och botten en modern version av hur människor 

förr i tiden, innan alla yrkesarbetade, förde recept vidare från generation till 

generation. Den typen av process är den bästa lärogrund som finns. Hur enkel 

skicka vidare-idén än verkar, så kan den skapa den mest radikala matrörelsen 

sedan kriget, och du kan bli en del av den. Jag skulle inte be om din hjälp om 

jag inte ansåg att det var absolut nödvändigt. Och det här handlar absolut inte 

om att jag ägnar mig åt någon sorts ”behjärtansvärd kampanj” bara för sakens 

skull. Tro mig, jag borde egentligen åka runt i världen och lära mig nya grejer, 

men det här känns mycket viktigare just nu!

På sistone har jag drivit ett projekt i Rotherham i norra England. Varför just 

Rotherham? Jo, den största anledningen var att jag ville träffa några av de kvinnor 

från stadsdelen Rawmarsh (till exempel Julie Critchlow) som blev världsberömda 

när de smugglade in pommes frites och hamburgare till barnen i samband med att 

jag försökte förbättra den engelska skolmaten. Numera har jag alltså träffat Julie 

och lärt känna henne, och hon hävdar benhårt att det inte var hamburgare utan 

mest tonfiskmackor och sallader. Fråga inte mig, jag var inte där! Ett annat skäl 

till att jag valde Rotherham var att dess befolkning stämmer bäst överens med 

det engelska riksgenomsnittet. Så på sätt och vis tänkte jag att om jag inrättar 
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mitt eget matdepartement där och får det att funka, så borde det kunna funka 

var som helst i landet. Jag ordnade matlagningsuppvisningar på stan och drog 

igång kurser där jag bad deltagarna att föra de recept de fick lära sig vidare till 

minst två personer. Det är eleverna från de kurserna som – glada som spelemän 

– syns på bilderna som hör till de olika kapitlen (snyggt jobbat, allihop!).

På de här kurserna fick jag gång på gång bevittna de mest dramatiska, 

inspirerande och enormt känslomässiga omvälvningar hos eleverna, och 

det endast tack vare att jag lärde dem att laga en handfull maträtter. Dessa 

förändringar är helt fantastiska att få vara med om, och de kan ibland äga rum 

inom loppet av bara 24 timmar. Jag vet att det låter snyftigt, men det är sant. 

Och jag snackar nu inte om positiva, mysiga människor som mer än gärna 

ville lära sig om matlagning utan om folk som aldrig hade stått vid spisen eller 

som varit ointresserade av mat i åratal: gruvarbetare, ensamstående mammor, 

pensionärer och stressade pappor … alla sorters människor!

Jag hoppas du ska ha nytta av den här boken oavsett om du är nybörjare eller 

en skicklig kock som gillar enkel matlagning – eller om du köper den i present 

till någon som måste släpas ut i köket under vilda protester. Jag vill också 

att boken, tillsammans med andra insatser som Matdepartementet kommer 

att göra, ska bli den utlösande faktor som får miljontals människor att börja 

laga äkta hemlagad och prisvärd mat. Recepten i boken är tänkta att vara 

så enkla att vem som helst kan följa dem. Jag använder dessutom massvis av 

bilder som visar processen steg för steg. Genom att titta på bilderna kan du 

få upp självförtroendet och börja förstå matlagningens grunder, även om du 

är världens mest ovilliga kock.
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Varför är det viktigt att skicka vidare?

Sanningen är att vi i Storbritannien står mitt uppe i den värsta matkrisen 

någonsin. Och jag kan försäkra att det inte är brist på mat som är problemet 

den här gången utan det faktum att vi får i oss alldeles för mycket av fel sorts 

mat.

Skolmaten har försummats i 30 år, hemkunskapsundervisningen har nästintill 

upphört, gymnastiklektionerna har blivit färre och alltfler av oss kör bil till 

jobbet och har dessutom stillasittande yrken. Dessutom har jag läst att vårt 

älskade Storbritannien idag konsumerar 50 procent av alla färdigmåltider i hela 

Europa. Det här är några av skälen till att Storbritannien – tyvärr – har de 

högsta siffrorna för fetma i Europa. Chockerande nog kommer dagens brittiska 

barn att bli den första generationen som lever kortare än sina föräldrar – inget 

bra facit för ett i-land som ska stå värd för sommar-OS om bara några år! Här 

krävs skarpa åtgärder om det ska bli någon förändring.

Brittisk kokkonst och hälsa ligger mig varmt om hjärtat sedan många år – jag 

tänker på det hela tiden, oroar mig, och varenda dag funderar jag på hur jag 

kan bidra – det här lilla utbrottet är bara toppen av ett isberg. Om du har läst 

så här långt anar du förhoppningsvis vart jag vill komma. Bra käk och goda 

matvanor är inte en klassfråga – oavsett vad man har för budget så kan man 

alltid äta schysst om man bara vet hur man ska laga till maten. Så kom igen nu 

allihop, gå med i min skicka vidare-kampanj.

Men hur ska vi gå tillväga?
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ett viktigt löfte
Du kan göra en insats genom att gå in på nätet och avlägga ett skicka vidare-

löfte. På min hemsida, www.jamieoliver.com, hittar du också en massa 

extramaterial: bilder, filmer och tips som kompletterar den här vackra boken. 

Om du behöver hjälp på traven så kan du gratis ladda ner filmer där jag lagar 

många av recepten. Hemsidan är även en mötesplats – på vårt forum kan du 

få kontakt med andra som håller på att lära sig laga mat, som du kan utväxla 

information med. Så njut av boken, ha kul medan du lär dig recepten och kom 

ihåg att skicka vidare!

denna bok tillhör …………………………………………………

Jag lovar att lära mig ett recept från vart och ett av bokens 

kapitel.

därefter kommer jag personligen att lära ut dessa recept 

till två eller fler av mina vänner och släktingar, på villkor att 

de lovar att göra detsamma.

datum ………………………………………………………….…...

namnteckning …………………………………………………….
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den viktigaste utrustningen

Mycket stor stekpanna 

med teflonbeläggning

Stor grillpanna

Mycket stor traktörpanna 

(av gjutjärn, aluminium 

eller rostfritt stål)

Tjockbottnade kastruller (en stor, 

en mittemellan och en liten)

Bra, rejäla långpannor

Wokpanna

Skålar i olika storlekar

Metalltång

Knivar (kockkniv, tandad 

kniv, skalkniv)

Träslevar

Handvisp

Potatisstöt

Slev

Hålslev

Fiskspade

Slickepott av plast

Potatisskalare

Tjock, robust skärbräda av trä

Liten plastskärbräda

Mortel och mortelstöt

Salladsslunga

Våg

Silar (en grovmaskig, en finmaskig)

Stort durkslag

Stor måttkanna

Rivjärn

Matberedare (Inget märke är 

effektivare eller ger bättre 

garanti än Magimix)

Brödkavel

Konservöppnare

Gr u n d er n a
Köksutrustning

Idag är det billigare än någonsin att köpa köksprylar. Vilket är kanon, för det betyder att alla kan skaffa sig 
en grundläggande utrustning oavsett vad man har för budget. Fram till nu har jag inte riktigt förstått vilket 
stort problem dålig och feldimensionerad utrustning kan innebära. Jag tror att det kan vara en tredjedel 
av förklaringen till varför kokkonsten i det här landet håller den klass den gör. För mig är detta viktigt. Det 
faktum att du kan köpa dig till en tredjedel bättre resultat vad gäller kvalitet och kontinuitet är faktiskt 
rätt häftigt.

Listan nedan innehåller ett absolut minimum av vad man behöver för att bli en välutrustad, effektiv kock. 
Vad gäller saker som knivar, matberedare och skärbrädor av trä är det verkligen värt att spara eller låna 
ihop pengar för att kunna köpa den bästa utrustning man har råd med. Det är mycket bättre att köpa 
tre kvalitetsknivar – till exempel en 30 cm lång kockkniv, en 30 cm lång tandad kniv och en 15 cm lång 
skalkniv – än att skaffa en hel uppsättning dåliga knivar som inte håller länge och som bara gör det svårare 
att hacka och skära. När du köper kniv ska du tänka på att den ska vara lagom tung, att bladet ska vara 
fint och hårt och inte böja sig och att handtaget ska kännas bra i handen.

När jag köper stekpannor till mig själv satsar jag alltid på teflonbehandlade modeller av riktigt hög kvalitet. 
Vad gäller kastruller är det viktigt att de har tjock, rejäl botten, men annars har det ingen större betydelse 
vilken modell man väljer. För allt annat på listan gäller att man kan lägga hur lite eller hur mycket pengar 
man själv vill.
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Basvaror  
att ha i  
skafferiet
Dijonsenap
Grovmalen senap
Engelsk senap
Extra jungfruolja
Olivolja
Solrosolja eller annan 

vegetabilisk olja
Sesamolja
Jordnötsolja
Rödvinsvinäger
Vitvinsvinäger
Balsamvinäger
Vetemjöl
Extra fint mjöl 
Vetemjöl special
Grahamsmjöl
Bakpulver
Torrjäst
Strösocker

Råsocker 
Florsocker
Kakaopulver
Pasta
Konserverade kikärter
Konserverade 

cannellinibönor
Konserverade 

kidneybönor
Konserverade tomater
Konserverad tonfisk
Konserverad kokosmjölk
Oliver (med kärnor)
Sardeller
Couscous
Basmatiris
Råris
Havregryn
Honung
Lönnsirap
Mandlar, hasselnötter 

eller blandade nötter

Blandade frön
Cream crackers
Ekologiska 

buljongtärningar: 
höns-, grönsaks- 
och köttbuljong

Pesto på burk
Currypasta
Soja
Ketchup
Tabasco
HP-sås
Majonnäs

Baskryddor
Flingsalt
Bordssalt
Hela svartpeppar- 

korn
Torkad chili
Muskotnöt
Malen kanel

Torkad oregano
Lagerblad
Fänkålsfrön
Korianderfrön
Spiskumminfrön
Chilipulver
Five-spice
Garam masala
Currypulver
Rökt paprikapulver

Basvaror 
i frysen
Ärter
Bondbönor
Haricots verts
Majs
Frukt och bär
Räkor
Mördeg
Filodeg
Smördeg

i skafferiet

När du väl har blivit smittad av matlagningsbacillen kommer du att vilja bli så duktig som möjligt. Du 
kommer att vilja ha mat som smakar så gott det bara går, och som står på bordet så snabbt som möjligt.

För att klara det behöver du rätt köksutrustning, en hel del övning och ett skafferi som bågnar av bra 
basingredienser. De där stapelvarorna som står i skåpen och väntar på att du ska komma hem och 
använda dem är ruskigt viktiga, för de kan hjälpa dig att få maten att smaka underbart.

Fisk, nötkött eller kyckling kan du förflytta till Spanien, Italien, Marocko eller Kina bara genom att välja 
vissa örter och kryddor som du redan har hemma. Det är det som är så kul med att laga mat.

Det är bra att veta att tomater och tonfisk på burk inte på något sätt är sämre än färska råvaror. Samma 
sak gäller för frysta bär och frysta grönsaker. Frysta ärter plockas till exempel när de är som mognast och 
bevaras på det sättet till dess att du använder dem. Såvida man inte plockar dem i sin egen trädgårdstäppa 
är det svårt att hitta godare och näringsrikare ärter än i frysdisken.

Sensmoralen i denna historia är: använd listan nedan. Köp hem rubbet. Det kostar inte skjortan och 
varorna blir inte dåliga. De står sig fint i skafferiet eller frysen i flera månader. Med de här basvarorna 
hemma kan du hitta på mer spännande saker med maten. Sanningen är att du bör ha tillräckligt mycket 
grejer hemma för att kunna klara dig om du blir insnöad … så ut och fyll på förråden!
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Mat på t ju go  m i n u t er
Eftersom många människor menar att de är alltför stressade och inte har tid 

att laga mat nu för tiden är det inte konstigt att de flesta moderna kokböcker 

innehåller ett kapitel om snabblagad mat. Och här kommer mitt! Ärligt talat så 

är många andra recept i boken också snabblagade – kolla gärna in kapitlen om 

pasta, sallader och snabba kött- och fiskrecept – men här har jag försökt få till 

riktigt snabba måltider som är perfekta att slänga ihop till mellanmål, lunch eller 

middag för en eller två personer. Det är sådana här grejer jag lagar åt mig själv 

när jag kommer hem sent. Jag tävlar alltid med mig själv för att se hur snabbt jag 

kan få maten färdig. Det brukar betyda att det blir en del smällande i köksluckor 

och kylskåpsdörr, men Jools verkar inte ta illa upp så länge vi har mat på bordet 

några minuter efter att vi har kommit hem.

En nybörjarkock bör klara av att tillaga de här recepten på högst 20 minuter. Vid 

varje recept har jag angett hur lång tid det bör ta för en nybörjare. Med lite övning 

blir du snabbare.

Inom alla matlagningstraditioner finns det rätter som med olika variationer kan 

tillagas mycket snabbt. Om man vill ha fräsch, god mat på bordet på kortast 

möjliga tid är det klokt att utnyttja färdigförpackade råvaror av hög kvalitet, som 

förpackade sallader och örter, tunnbröd och tortillabröd, snabblagade köttbitar 

som kycklingbröst och biffar, liksom färska och frysta grönsaker. Med råvaror som 

dessa kan man få superbt resultat på kort tid.

Recepten är inte tekniskt svåra för en nybörjare. Däremot ska mycket hända på 

kort tid – till exempel ska man förbereda och tillaga samtidigt – så organisera 

arbetet väl. Recepten är skrivna så att man kan utnyttja tiden maximalt – medan 

pannan värms upp kan man till exempel hacka och förbereda ingredienserna.
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maCK a meD FjÄriLSFiLÉ 
(15 minuter) 

En fjärilsfilé får man genom att skära en köttskiva horisontellt, så att man sedan kan vika upp den som en 
bok. Det är jättelätt – titta bara på bilderna här intill.

2 portioner
2 stora champinjoner
2 x 200 g oxfilé
en kvist färsk rosmarin
flingsalt och nymalen svartpeppar
olivolja

1 ciabatta
extra jungfruolja
saften av ½ citron
en liten näve vattenkrasse
dijonsenap

Sätt en grillpanna på högsta värme • Torka av champinjonerna och skär av foten så att man kan lägga dem 
på ett plant underlag • Lägg champinjonerna i pannan medan den hettas upp, och tryck till dem • Vänd 
på svamparna när de börjar få fin färg – på så sätt får du fram den ljuvliga, nötaktiga smaken • Klappa 
köttbitarna torra med hushållspapper • Skär horisontellt med långa, varsamma knivdrag, fast inte ända 
igenom, och öppna sedan köttbitarna som en bok • Nyp av rosmarinbladen och finhacka dem • Strö ut 
rosmarin och en generös nypa salt och peppar på en skärbräda, lägg de öppnade filéerna ovanpå och 
tryck till så att kryddorna fastnar på köttet • Ringla lite olivolja över, vänd sedan på köttbitarna och gör 
likadant med andra sidan

Ta upp de färdiga champinjonerna ur grillpannan och lägg dem på ett fat • Ställ tillbaka pannan på värmen, 
lägg i köttbitarna och pressa ner dem • Grilla i sammanlagt 4 minuter om du vill ha köttet genomstekt, 
vänd en gång i minuten • Lägg upp filéerna på ett fat och låt dem vila • Skär ciabattan på snedden och 
lägg bitarna i grillpannan med en tyngd på, till exempel en kastrull, så att brödet får fina grillränder • Grilla 
brödet en minut eller två per sida • Ringla lite extra jungfruolja över köttet och champinjonerna • Pressa 
över lite citron och strö över en nypa salt och peppar • Lägg en köttbit på varje bröd, strö över lite 
vattenkrasse och lägg på en champinjon • Ringla en del av den ljuvliga köttsaften över mackorna så att den 
sugs upp av brödet • Ringla ytterligare lite extra jungfruolja över och servera med dijonsenap till
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