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 Ö 
   STEUROPEISK MAT är inte äcklig!
   Det är ett missförstånd som sitter kvar sedan kommunisttiden 

då det rådde total råvarubrist i den delen av världen. I själva verket är 
det östeuropeiska köket, med alla sina geografiska variationer, alldeles 
fantastiskt gott. Och jag har gjort det till min uppgift att få alla i Sverige 
att förstå detta.

Det östeuropeiska köket är på många sätt likt det nordiska men ändå 
så pass exotiskt att man ska kunna hoppa till av överraskning ibland.  

Jag har vuxit upp med östeuropeisk mat lagad av min mamma Tina, 
som genom åren innan vi flyttade till Sverige hann med att bo i Polen, 
Sibirien, Tadzjikistan och Ryssland. På alla dessa platser har hon plockat 
upp delikata recept som jag anser förtjänar en alldeles egen kokbok. Om 
inte annat så för att jag en gång för alla ska få dem  nerskrivna. På så sätt 
kan min lilla dotter Hannah få glädje av dem när hon själv blir tillräckligt 
stor för att laga mat.

Min ambition med den här boken är naturligtvis inte att få med varenda 
östeuropeisk rätt, därtill är köket för rikt och varierat. Jag håller mig helt 
enkelt till de rätter jag själv ätit som barn eller smakat på under mina 
många resor till öst under åren med Army of  Lovers.

Jag vill också påpeka att det här inte är en bantningsbok. Konceptet 
med att hålla sig slank är ganska nytt i det forna östblocket. Tidigare 
var fett en kapitalvara och det gällde att lägga på sig så mycket som 
möjligt innan det tog slut. Eftersom alla recepten i den här boken är 
gamla klassiker är de ganska rika på smör, grädde, matolja och fett i 
största allmänhet. Man kan ändra lite i proportionerna om man vill men 
jag föreslår ändå att ni har kvar de mängder fett som jag angett till recepten. 
Det blir absolut godast så.

 Dominika Peczynski
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R ysk aubergineröra

 D 
  en här härliga röran kan man ha till mycket. Den passar perfekt som  
  sås till alla sorters kött, kanske främst till lamm, och den är fantastisk 

som pålägg på mackor. Antingen för sig själv eller tillsammans med skinka eller 
korv. Den funkar också alldeles utmärkt att dippa råa grönsaker eller chips i.

Baka en aubergine i ugnen på 190 grader i cirka 30 
minuter tills den blivit mjuk. Ta ut ur ugnen, låt den 
svalna tills du kan ta i den. Skär den i små, små bitar, 
salta och låt stå i några timmar. På det här sättet får du 
bort den lite bittra smak som kan finnas i aubergine 
ibland. 

Värm två matskedar olja i en stor stekpanna och stek 
löken tills den är genomskinlig. Sänk värmen och lägg 
i krossad tomat, tomatpuré och aubergine. Låt puttra 
i 10 minuter tills auberginen är genomkokt. Tillsätt 
ytterligare en matsked olja, citronsaften, lite socker, 
och peppar och eventuellt mer salt. Fortsätt att koka på 
svag värme i 10 - 15 minuter. Servera väl kyld.

INGR EDIENSER :  

* 1 aubergine
* 3 msk solrosolja
* 3-4 finhackade 

 schalottenlökar
* 100 g krossade 

 tomater på burk
* 1-2 msk citronjuice
* Vitpeppar
* Lite strösocker för att 

få bort det sura från 
tomaterna

* Salt efter smak
* Tomatpuré efter smak
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Grön Borsjtj

 B 
  orsjtj behöver inte alls vara knallröd eller rosa och innehålla en massa rödbetor. 
  Det finns andra färger också. Detta är den gröna borsjtjen. Den är precis lika 

populär och lika god som den röda fastän den inte innehåller rödbetor. I likhet med 
röd borsjtj serveras även den gröna med smetana.

Koka upp så mycket vatten som behövs för två buljong-
tärningar. Hacka och bryn löken i en stekpanna tillsammans 
med smör. Tillsätt löken, salt efter smak, den finhackade 
 salladslöken (utan de gröna stjälkarna) och hackad harsyra. 
Skala och tärna potatisen. Koka upp i ungefär tio minuter. 
Sänk värmen och låt småputtra i en timme. Ta bort från 
 värmen. Häll i en serveringsskål och blanda ner smetana eller 
gräddfil. Garnera med gräslök och skivade hårdkokta ägg.

INGR EDIENSER TILL FY R A 
 PORTION ER : 

* 500 g harsyra
* 2 gula lökar
* 2 köttbuljongtärningar
* 2 morötter
* 3 potatisar
* 2 salladslökar
* 1 dl smetana eller gräddfil
* 4 hårdkokta ägg
* Gräslök
* Salt
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Plov

 D 
  en här rätten var min absoluta favorit när jag bodde hemma. Jag har  
  alltid uppskattat att min mamma lagade så mycket varierande mat men 

om jag skulle få välja en rätt av allt hon lagade och äta den varje dag för resten av 
mitt liv så skulle det bli denna. Jag bara äter och äter. Fast jag är mätt. Sen slickar 
jag tallriken ren. Jag äter fortfarande helst just det här när jag hälsar på hemma 
hos mamma. Men jag har aldrig haft receptet själv förrän jag kom på att jag skulle 
göra den här boken och bad henne om det. Den här rätten kommer från Tadzjiki
stan där min mamma tillbringade en stor del av sin barndom och sina tonår. 

Värm ugnen till 200 grader. Strö ut mandeln på 
en bakplåt och rosta i ungefär fem minuter tills de 
är gyllene. Ta ut, lägg åt sidan och sänk värmen i 
ugnen till 180 grader.    

Värm upp solrosoljan i en mycket stor stekpanna 
eller wokpanna. Lägg i allt lammkött och stek i 
cirka sex minuter. Ta upp köttet ur stekpannan 
och ställ det åt sidan. Sänk värmen något och stek 
morötterna i cirka tre minuter. Tillsätt löken och 
stek tillsammans med morötterna tills den är mjuk. 
Blanda ner torkad aprikos och ris. Rör runt i två 
minuter tills riset är täckt med olja.

Lägg köttet i riset och grönsakerna, salta och pep-
pra. Häll över kycklingbuljongen, apelsinjuicen, det 
rivna apelsinskalet och vatten. Koka upp och lägg 
sedan över allt i en stor kastrull eller gryta och ställ 
i ugnen. Baka i ugnen i cirka 40 minuter tills all 
vätska absorberats. Servera med granatäpplekärnor.

INGR EDIENSER FÖR   

8 –10 PERSON ER :

* 50 g skivade mandlar
* 4 msk solrosolja
* 800 g tärnat lammkött
* 2 stora morötter skurna i 

 mycket tunna, korta stavar
* 2 stora gula lökar, tunt skivade
* 75 g torkad aprikos, hackad
* 675 g ris
* 4 ,25 dl kycklingbuljong
* 1 ,5  dl apelsinjuice
* 1 msk rivet apelsinskal
* 6 dl vatten
* Salt
* Svartpeppar
* Kärnor från två granatäpplen
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Vareniki

 V 
  areniki är den ukrainska varianten av pelmeni och pierogi. Man kan fylla 
dem med många olika saker, salta som söta. Den här varianten är en efter

rätt med en härlig söt körsbärsfyllning. Använd samma recept om du vill göra en 
hallon eller blåbärsfyllning. Det blir precis lika gott.

Häll mjöl och salt i en matberedare. Tillsätt äggulorna 
medan bladen snurrar. Tillsätt solrosoljan. Häll sedan 
sakta ner vattnet. När degen bildar en stor boll, ta ut 
den och knåda i några minuter. Lägg degen under en 
kökshandduk och låt stå framme i 30 minuter. Kavla 
ut degen på en mjölad yta så att den blir så tunn som 
möjligt utan att gå sönder. Tryck ut cirklar med något 
runt, som t ex ett stort glas. Vareniki ska vara större 
än pelmeni och pierogi.

Blanda körsbären och sockret. Låt stå tills körs bären 
börjar safta sig. Sila bort bärsaften och ställ den åt 
sidan. Det bör bli ungefär fem deciliter. Fyll varje 
varenikideg cirkel med två körsbär. Vik på mitten och 
fäst kanterna med hjälp av den lättvispade äggvitan 
och en gaffel.  

Häll ner körsbärssaften i en stekpanna och koka upp. 
Tillsätt lite körsbärslikör och koka ner tills hälften 
återstår. Detta kan du sedan använda som sås och hälla 
över dina vareniki. 

Koka upp vatten. När vattnet kokar placerar du för-
siktigt dina vareniki i kastrullen med hjälp av en 
hålslev. När de flyter upp till ytan är de färdigkokta. 
Servera med osaltat smör som får smälta i värmen av 
vareniki samt körsbärssåsen. Du kan också servera 
med smetana och strösocker. 

INGR EDIENSER   

DEGEN :

* 500 g vetemjöl
* 2 stora äggulor 
* 1 msk solrosolja 
* 7-8 msk vatten 
* 1 stor lättvispad äggvita 
* 4 msk osaltat smör
* Salt 

TILL FY LLN INGEN :

* 1 kg urkärnade körsbär
* 120 g socker
* 6 msk osaltat smör
* Lite körsbärslikör
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