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Mina gästers mat
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BISKOP ARBORELIUS
En ängel på ryggen
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Spaghetti med tomtat- och sardellsås
Spaghetti con salsa di pomodorino, acciughe,
capperi ed olive
Grillad fisk Pesce alla brace
Fänkålssallad med apelsin
Insalata de ﬁnocchio ed arance
Semifreddo med vaniljäpplen
Semifreddo di mascarpone e miele con mele in vaniglia

farbror LUCA
Gästfrihet ur en pistolmynning

28

44

56

Pasta med blomkål, krutonger och rostat ströbröd
Linguine con cavolfiori, pane tostato e pan grattato tostato
Grillad, fylld kalkonbröstfilé
Filetto di tacchino alla griglia
Parmesan- och äggpanerad aubergine
Melanzane impanate nelle uova e parmigiano
Fruktgelé med vispgrädde och färsk frukt
Gelatina di frutta fresca con panna

ROBERTO
Den heliga pakten

GRANNARNA PÅ GÅRDEN
Den skjutglade grannen

STAFFAN
Den fasta punkten

68

Rissallad Insalata di riso
Grillade scampi och calamari Frutti di mare alla griglia
Grillad knipplök och sparris Cipolline ed asparagi allo spiedo
Citronpaj i portionsform Crostata di limone

Spenatgnocchi med svamp och ost
Gnocchi di patate e spinaci con funghi e formaggio
Grillade lammkotletter Angello alla brace
Blandade grönsaker i ugn Verdure miste al forno
Färsk frukt i likör- och vaniljlag
Frutta fresca nel sciroppo di liquore e vaniglia

Antipasto 150
Grilltips 156
Register 158
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Grillad polenta Polenta alla griglia
Rosmaringrillad kyckling Pollo alla griglia
Grillspett med rödlök och fänkål
Spiedo di cipolla rossa e finocchio
Päron med zabaione Pere allo zabaione

Pasta med rostade grönsaker
Casareccia con verdure arrostite
Grillad kalvkotlett Costoletta di vitello alla brace
Ärtor med lök, bacon och parmesanost
Piselli con cipolle, pancetta e parmigiano
Kaffekräm med tunt blad av vit choklad
Crema al caffè con foglie di cioccolato bianco

ELLEN & ENZO
Kärleksimmigranten
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Potatiskaka med aubergine, ägg, mozzarella och bacon
Gateau di patate con melanzane, uova, mozzarella e pancetta
Grillad italiensk korv Salsiccia alla brace
Sallad på haricots verts med rostade pinjenötter
Insalata di fagiolini con pinoli rostiti
Vaniljpannacotta med limesockrade jordgubbar
Pannacotta di vaniglia con fragole in zucchero di limetta

Risotto med skaldjur och grönsaker
Risotto alla marinara
Grillad tonfisk Tonno alla brace
Tomat- och zucchinispett på grill
Pomodori e zucchine alla brace
Persikor och jordgubbar i mousserande vin
Pesche e fragole con vino spumante

enzo, GIANCARLO, giuseppe, rino
De italienska vikingarna

Spaghetti med tomatsås och rucola
Spaghetti con salsa di pomodoro e rucola
Grillad entrecôte Bistecca ai ferri
Zucchini med pinjenötter och färska örtkryddor
Zucchine arrostite con pinoli ed aromi freschi
Mascarponekräm med amarettikakor och choklad
Crema al mascarpone con biscotti di amaretti e cioccolato

SANDRO
Vinet med det stora hjärtat

Pastarullar med spenat, ricotta och parmesan
Rotolo di spinaci, ricotta e parmigiano
Grillad fläskkarré Capocollo fresco alla griglia
Tomat- och lökstekt svamp Funghi arrostiti in padella
Lättfryst zabaione med melonsås
Zabaione ghiacciato con salsa di melone

LENA OCH HENNES SYSTRAR
Herrn i huset

80

138

nehåll
primo piatto (Första rätt)

Grillad polenta
Pasta med blomkål, krutonger och rostat ströbröd
Pasta med rostade grönsaker
Pastarullar med spenat, ricotta och parmesan
Potatiskaka med aubergine, ägg, mozzarella och bacon
Risotto med skaldjur och grönsaker
Rissallad
Spaghetti med tomat- och sardellsås
Spaghetti med tomatsås och rucola
Spenatgnocchi med svamp och ost

131
103
61
32
116
48
72
16
84
142

secondo piatto (Huvudrätt, grillad)

Entrecôte
Fisk
Fläskkarré
Italiensk korv
Kalkonbröstfilé
Kalvkotlett
Kyckling
Lammkotletter
Scampi och calamari
Tonfisk

87
20
36
118
104
62
132
144
74
51

Contorno (Tillbehör)

Blandade grönsaker i ugn
Fänkålssallad med apelsin
Grillad knipplök och sparris
Grillspett med rödlök och fänkål
Parmesan- och äggpanerad aubergine
Sallad på haricots verts med rostade pinjenötter
Tomat- och lökstekt svamp
Tomat- och zucchinispett på grill
Zucchini med pinjenötter och färska örtkryddor
Ärtor med lök, bacon och parmesanost

146
23
77
135
107
121
39
52
90
65

dolce (Efterrätt)

Citronpaj i portionsform
Fruktgelé med vispgrädde och färsk frukt
Färsk frukt i likör- och vaniljlag
Kaffekräm med tunt blad av vit choklad
Lättfryst zabaione med melonsås
Mascarponekräm med amarettikakor och choklad
Persikor och jordgubbar i mousserande vin
Päron med zabaione
Semifreddo med vaniljäpplen
Vaniljpannacotta med limesockrade jordgubbar

78
109
148
66
40
92
54
137
24
122



Det finns många anledningar till att vara vän med Sandro.
Först och främst är han en otroligt trevlig person att umgås med.
Att han dessutom är en av världens mest ansedda vinproducenter
gör ju inte saken sämre.

Vinet med
det stora hjärtat
Jag försökte lugna min puls, det var en riktigt hård fight som väntade mig.
Trots att det nu är många år sedan jag avslutade min boxningskarriär infinner
sig ibland känslan från mitt gamla liv, känslan som bäst kan beskrivas som
en fysisk förberedelse inför att nu jävlar smäller det, varpå adrenalinet börjar
pumpa och jag kan känna doften av svett och läder.
Nu var det dock ingen boxningsmatch som det handlade om. Sanningen var
den att jag hade fått i uppdrag att laga mat vid en tillställning då en av världens
främsta vinmakare, Sandro Boscaini, var på besök i Sverige för att visa upp sina
viner. Och det är inte vilka viner som helst. Sandro driver den välkända vin
firman Masi, vars vingårdar har traditioner som sträcker sig ända tillbaka till
Dante Alighieris dagar. Nu stod jag således framför denne vinets gigant med
en tallrik i min något svettiga hand. Jag insåg att om man är expert på vin så kan
man även en hel del om mat. Min pasta skulle med andra ord bli testad av en
man som smakat det mesta och ofta då tillrett av mästerkockar.
Jag satte bävande ner tallriken framför honom. Spänt väntande på hans reak
tion ställde jag mig sedan en bit ifrån och sneglade på honom samtidigt som
hans gaffel åkte ner i pastan och därefter vidare till hans mun. I samma ögon
blick som han stängde munnen lyste han upp i ett stort leende.
”Är det du som har lagat det här?” frågade han.
”Ja”, svarade jag.
”Du lagar ju mat som en napolitansk matrona”, skrattade Sandro. Och från
den stunden hade jag en ny vän.
Nästa gång vi sågs var i Italien; Sandro hade bjudit in mig till en guidad
rundtur på hans vingård. Jag infann mig klockan nio på morgonen och det
blev en rundvandring som kunde ha slutat illa. Den otroligt vänlige värden
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Sandro med vinodlarfamiljen Fedrighi.
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som utstrålade en sådan värme berättade passionerat om sina viner och redan
tio över nio stod jag med mitt första vinglas i handen. Jag tog en klunk.
”Spotta”, sa Sandro.
Men det var omöjligt. Det gjorde alldeles för ont i hjärtat att spotta ut det
fantastiskt goda och dyra vinet. Jag svepte rubbet.
”Det är lugnt, Sandro, jag kommer från Sverige och vi tål lite alkohol”,
svarade jag kaxigt.
Rundturen fortsatte och vid nästa ekfat upprepades proceduren. Jag fick ett
nytt glas med ett ännu godare vin och jag kunde inte spotta den här gången
heller, trots att Sandro insisterade. Ritualen upprepades ett par gånger till
innan jag insåg att källaren var enorm. Jag började ångra mitt skryt om hur
mycket alkohol jag pallade.
Efter ett par timmar hade vi jobbat oss igenom källaren men jag stod fort
farande på benen. Jag log, det behövdes mer för att golva en gammal champ.
”Bravo Paolo”, sa Sandro, ”då fortsätter vi till nästa vingård.”
”Nästa”, upprepade jag frågande med svag röst.
”Ja, vi ska ju prova vin från alla mina odlingar”, skrattade Sandro. ”Och
du pallar ju lite vin, eller hur, Paolo?”
”Ja …”, svarade jag men lät nog inte helt övertygande.
Att Sandro skulle göra vin var inte så självklart som man skulle kunna tro
med den tradition familjen hade. Trots att de producerat vin sedan början av
1700-talet ville Sandros pappa Guido att han skulle studera på universitet och
skaffa sig ett modernt yrke. Men att slita sig från en trehundraårig tradition
var lättare sagt än gjort, och efter sina studier var Sandro tillbaka på vingår
den. Han hade bestämt sig för att göra vin, men på sitt eget sätt.
Guido, som var en slug herre, sa till Sandro att han fick göra som han ville
och gav honom en mindre vingård i Gargagnago, där ett vid den tiden fullstän
digt okänt rödvin producerades. Vinet hade fadern behållit i produktion mest
för att familjen gjort detta vin i trehundra år, och ibland är tradition viktigare
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än pengar. Planen var att sonen till sist skulle tröttna och komma tillbaka till den
stora vingården för att jobba hos sin far. Men Sandro blev kvar och förnyade och
effektiviserade vingården och i dag har Sandros vinproduktion växt om pappans
och det okända vinet, Amarone, är känt över hela världen, tack vare Sandro.
Det var till den vingården vi nu var på väg för ytterligare en provsmaknings
runda, men då hade jag bestämt mig för att trots allt skippa stoltheten och spotta.
Det hjälpte dock inte mycket för Sandro hade ytterligare planer för dagen. När han
låtit mig prova det sista vinet och jag kände mig mer än belåten var det nämligen
dags att hälsa på hos familjen Fedrighi, en stolt lantbrukarfamilj uppe i bergen som
odlat vindruvor åt Sandros familj i generationer. Då jag något utmattad men ändå
glad satt nerpressad mellan de två sönerna och pappa Elio korkade upp deras fin
aste vin, förstod jag att om jag ville behålla hälsan så var det bara att svälja – och
det, måste jag säga, var en uppoffring jag gärna gjorde.
Sent på kvällen då jag kollapsat i min säng, mätt och aningen rund under fötterna,
låg jag och tänkte på Sandro och hans viner. Jag har läst experters målande beskriv
ning av dem och det pratas om silkigt finstämda tanniner, frisk syra och en lång
fin eftersmak. Men efter min dag med Sandro inser jag att hans viner bäst beskrivs
som man kan beskriva honom själv: de har ett stort och varmt hjärta.
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Pa sta med blomk ål , krutonger och rostat ströbröd

4 personer

Linguine con cavolfiori,
pane tostato e pan grattato tostato
En krallig och annorlunda pastarätt. Parmesanosten och krutongerna tillsammans med de små
blomkålsbuketterna ger en mättande primo piatto med mild och rund smak.
Skölj blomkålen och dela den i små buketter.
Koka upp lättsaltat vatten i en kastrull. Lägg ner blomkålen i
kastrullen och låt koka i 3−5 minuter. Passa blomkålen noga, den
ska vara al dente (ha ordentligt tuggmotstånd). Häll av vattnet.
Kantskär formbrödet och skär sedan brödskivorna i små tärningar.
Rosta tärningarna ljusbruna i en torr stekpanna. Häll över krutong
erna på ett fat och ställ åt sidan.
Rosta ströbrödet i en torr stekpanna i 2−3 minuter. Rör flitigt och
passa noga så att det inte bränns vid.
Häll oljan i en kastrull, tillräckligt stor för att rymma hela pasta
rätten. Lägg i chili och vitlök och fräs varsamt på låg värme utan
att det tar färg, ca 10 minuter. Ta upp och kasta vitlök och chili.
Ställ kastrullen åt sidan.

400 g pasta, linguine eller bavette
eller någon annan lång pasta
300 g blomkål
3 skivor vitt formbröd
3 msk ströbröd
1 dl olivolja
2 små torkade chili (peperoncino)
2 hela vitlöksklyftor
2 msk hackad persilja
1 ½ dl färskriven parmesanost
salt
peppar

Bryt pastan i 5 cm långa bitar och koka den al dente i en kastrull
med lättsaltat vatten. Häll av vattnet, men spara ca 1 dl i en kopp.
Ställ kastrullen med oljan på medelvarm platta och blanda snabbt
men försiktigt i en skvätt av det sparade pastavattnet, pasta,
blomkål, krutonger, ströbröd, persilja och parmesanost. Spara
några skedar parmesan till serveringen. Smaka av med salt och
peppar och rör om tills allt är väl blandat.
Servera pastan i djupa tallrikar. Strö över lite parmesan.
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Grill ad, f ylld k alkonbröstfilé

4 personer

Filetto di tacchino alla griglia
Snygg grillpinne med mört och magert kött.
Den saftiga fyllningen i det ljusa kalkonköttet är en skön och god mix.
400 g kalkonbröstfilé
400 g färsk bladspenat
(eller 100 g djupfryst)
10 g lättrostade pinjenötter
2 msk smör
1 pressad vitlöksklyfta
3 finhackade schalottenlökar
2 msk färskriven parmesanost
1 tsk salt
1 ½ krm svartpeppar
grillspett av trä, blötlagda i
minst 30 minuter
olivolja för pensling
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Skölj spenaten väl och skär bort stjälk
arnas grövsta delar. Förväll spenaten
i kokande vatten i 1 minut, och låt rinna
av i ett durkslag. Tinad, djupfryst spenat
ska endast rinna av väl.
Rosta pinjenötterna under omrörning
i en torr stekpanna. Se upp, de bränns
lätt vid.
Smält smöret i en stekpanna. Tillsätt
vitlök och schalottenlök. Fräs löken
långsamt utan att den tar färg, tillsätt
spenat och stek på låg värme i ca 5
minuter. Smaka av med salt och peppar.
Rör ner pinjenötter och parmesanost
och blanda väl.

Tänd grillen.
Skär kalkonfilén i 4 skivor på längden.
Salta och peppra skivorna och fördela
spenatblandningen på dem, men inte
alltför nära kanterna. Vik skivorna på
mitten och fäst ihop med varsin grill
pinne längs varje öppen långsida.
Grilla köttet i 8−10 minuter på varje
sida. Pensla köttet med olivolja under
grilltiden. För att undvika uppflam
mande eldslågor − hantera oljan för
siktigt så att den inte droppar ner på
grillbädden.
Dela varje kalkonpaket mellan grillpin
narna, och servera direkt.

105

106

Parmesan- och äggpaner ad aubergine

4 personer

Melanzane impanate
nelle uova e parmigiano
Aubergine är en av mina grönsaksfavoriter, och den
här rätten kan mäta sig med det mesta som kommer
från grillen. Den är god, matig och perfekt när man
har en vegetarian i sällskapet.
Skölj och skala auberginerna och skär dem på längden i ½ cm
tjocka skivor. Lägg skivorna på en lutande skärbräda, strö över
salt och låt stå i ca 30 minuter, så att den bittra saften rinner ut.
Torka av aubergineskivorna lite lätt med hushållspapper.

2 små auberginer
¼ tsk salt
3 ägg
2 dl färsk- och finriven parmesanost
1 krm svartpeppar
1 ½ dl vetemjöl
olivolja för stekning
3 msk färskriven parmesanost till uppläggning
på serveringsfat

Vispa upp äggen i en skål, tillsätt parmesanost och peppar och
rör om till en ganska trögflytande blandning.
Häll upp mjölet i en djup tallrik.
Värm upp olja i en stekpanna. Doppa först aubergineskivorna i
mjölet och sedan i ägg- och parmesansmeten. Ta upp skivorna
med en gaffel och lägg ner dem i stekpannan. Stek först på
medelhög värme, och när paneringen stelnat något, på låg
värme tills skivorna är mjuka inuti.
Lägg upp aubergineskivorna i lager på ett serveringsfat och
strö parmesanost mellan lagren.
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Fruk tgelé med vispgr ädde och färsk fruk t

4 personer

Gelatina
di frutta fresca
con panna

En fruktig och vacker delikatess att avsluta festmåltiden med. Efter en lång varm dag
eller en middag med het argumentation är det svårt att hitta något godare att svalka
sig själv och gästerna med.
Skölj och snoppa jordgubbarna, eller skölj, halvera och kärna
ur persikorna. Skiva frukten och blanda ner i en kastrull
tillsammans med pressad citron och socker. Koka upp och låt
blandningen sjuda under omrörning i 15 minuter.
Blötlägg under tiden gelatinbladen i kallt vatten i ca 5 minuter.
Ta upp och krama ur dem en aning och låt dem rinna av på
hushållspapper.
Lägg ner gelatinbladen i den varma fruktblandningen och rör
tills gelatinet har löst sig. Passera blandningen genom en sil ner
i en skål och smaksätt med likören. Fördela lika i dessertskålar
eller i glas. Låt svalna och ställ att stelna i kylskåp i 2−3 timmar.

500 g persikor eller jordgubbar
1 citron, färskpressad saft
1 dl strösocker
4 gelatinblad
2 ½ msk limoncello eller annan citruslikör
Till servering

2 kiwifrukter
8 jordgubbar med fästet kvar
vispgrädde

Servera fruktgelén med en klick vispad grädde, skivad kiwi och
hela jordgubbar.
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Bröderna Fedrighi.
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