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Som krögarbarn var jag inte precis bort-
skämd med helger tillsammans med 
familjen. Det var ju på helgerna som 
mamma och pappa jobbade som mest. 
Därför kunde vår helg lika gärna infalla en 
onsdag eller någon annan dag i veckan. 

I mitt vuxna liv har helgen – fredag, 
lördag, söndag – blivit helig, så var jag än 
befinner mig i världen försöker jag alltid att 
ta mig hem till familjen. 

Helgen är viktig, inte bara för att man 
är ledig utan för att man under några få 
dagar ska synka ihop familjen och samla 
kraft inför kommande vecka. Och här spelar 
maten en stor roll. 

Men en bra måltid handlar inte bara om 
själva maten utan också om en helhet och en 
omtanke kring måltiden. Var äter man? Hur 
äter man? Vem äter man tillsammans med? 
Det är precis lika viktigt som det vi stoppar 
i munnen.

Se till att få med barnen på tåget! Ät 
middag redan klockan tre om de inte 
orkar vara vakna på kvällen. Duka med 
fint vikta servetter och ta en »fördrink« i 
vardagsrummet innan ni sätter er till bords. 
Och man behöver inte uträtta stordåd varje 
dag. Det enkla duger precis lika bra och det 
kan dessutom bli minst lika gott som det 
som tar lite längre tid att laga. 

Jag gillar att damma av gamla begrepp 
och recept som legat till sig och mognat 
genom åren. Därför har jag gett många 
gamla godingar en ny kostym som gör att 
de känns moderna igen. Som den pyntade 
smörgåstårtan, den varma mackan eller den 
bakade potatisen. Alla förtjänar de ett nytt 
liv! 

Tina

äNtLIgEN 
HELg!
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Börja med att fundera över vilken smak som 
dominerar på tallriken – det är faktiskt rätt 
sällan köttet eller fisken – och välj sedan 
dryck efter den råvara som smakar mest.

Välj gärna en dryck från samma region 
som maten kommer ifrån. Vad dricker man 
exempelvis i Mexiko? Där borde man veta 
vad som passar till just mexikansk mat. På 
samma sätt hittar man fantastisk tryffel i 
nordvästra Italien och dessutom en lång 
tradition av vinodling. Troligtvis har de 
en mängd viner som passar denna utsökta 
svamp. 

vin
Försök att spegla måltidens smaker när du 
väljer vin. Om det är mycket syra i maten 
passar det med ett vitt vin med toner av 
citrus (eller kanske bara bubbelvatten med 

en limeklyfta i). Om det röda vinet har 
inslag av svarta vinbär kommer en klick 
svartvinbärsgelé till maten förmodligen att 
lyfta kombinationen. Eller varför inte hälla 
ned en skvätt av vinet i såsen? 

För att matcha till exempel en fet bear
naisesås krävs det ett kraftfullt vin, efter som 
fettet dämpar smakupplevelsen av vinet. 
Egentligen är det ren logik – man vill ju att 
även vinet ska komma till sin rätt. Ett vin 
med mycket sötma dämpar hettan i maten 
och lyfter fram smakerna. Så välj därför ett 
sötare vitt vin till rätter med mycket chili i.

Om vinet känns för strävt till maten så 
kan du prova att salta lite extra på maten – 
det dämpar strävheten. 

Och till sist, till desserter bör vinet för 
att komma till sin rätt alltid vara sötare än 
själva desserten.

Matcha mat och dryck 
Uttrycket »kaka söker maka« gäller även på matbordet och därför ska drycken anpassas 
till maten. I Systembolagets »smakklockor« hittar du lätt drycken med rätt fyllighet, 
syra, sötma, strävhet, beska och fatkaraktär för det du tänker laga. Men se ändå på 
dryckestipsen och matchningarna som en vägledning. Det du tycker smakar gott är alltid 
rätt. Min förhoppning är att du ska våga prova olika kombinationer med råden här i 
bakhuvudet. Ibland får man uppleva magiska möten mellan mat och dryck som gör att 
»ett plus ett blir tre«. Och ju oftare det händer, desto roligare!
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De fem grundsmakerna

SYRA i MATEn tar ner dryckens smak av 
syra, mildrar strävheten och höjer smaken 
av frukt och sötma.

SÄLTA i MATEn dämpar strävheten och 
förstärker smaken av frukt och sötma i 
drycken. 

BESKA i MATEn förstärker dryckens 
beskhet, så undvik därför öl med mycket 
humle och beska och vin med tydlig 
ekfatslagring till mat med beska. 

SÖTMA i MATEn tonar ner dryckens 
fruktighet och sötma och förhöjer syran 
och beskan. 

UMAMi i MATEn (den femte grundsmaken 
– tänk på hur ett ägg eller fi sksås smakar) 
lockar fram metalliska smaker i drycken. 
Undvik därför drycker med mycket strävhet 
och beska, till exempel fatlagrade röda 
viner, och välj fruktigare alternativ. 

Hur väljer jag?

Kraftig och smakrik mat = kraftig och fyllig 
dryck.
• 
Hög syra i maten = hög syra i drycken.
• 
Lättare mat = lättare dryck.
• 
Mörk dessert = mörkt dessertvin (marsala, 
portvin).
• 
Ljus dessert = ljust dessertvin (muscadet, 
sauternes). 
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Välkommen!
På fredagen går luften ofta ur en på ett behagligt 
sätt och då ställer man sig inte gärna och lagar 
något avancerat. Kanske blir det en snabblagad 
middag med grannen, after work med vännerna 

eller fredagsmys med familjen? Avsluta med 
en toddy och somna sedan gott i soffan 

allesammans!
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1. Snabb ostfondue  
med surdegsbröd
Vira lite aluminiumfolie runt träasken så rinner 
osten inte ut i ugnen – ju mognare den är, desto 
mer rinner den.

4 portioner
1 vitlöksklyfta
1 Vacherin Mont d’Or (ca 500 g)
¾ dl torrt vitt vin
surdegsbröd till servering

gör så här:
1. Värm ugnen till 200 grader.
2. Skala vitlöken och skiva den tunt. Gör snitt i 

osten och stick ner vitlöksskivorna. Skeda över 
vitt vin så att det rinner ner i snitten. Sätt in 
osten i ugnen i sin träask med folie runtom och 
baka den i 15–20 minuter.

3. Ta ut och ät osten varm tillsammans med sur-
degsbröd i brytbitar som du doppar i osten – 
det blir som en snabb fondue. Servera gärna 
ett vin på druvan Sauvignon Blanc med lätt 
sötma eller en vanlig lageröl till.

2. Mjuka ostar med 
fikonkompott 
4 portioner

3 dessertostar av valfri sort (jag har valt La Tur, 
 Langres och Selle de Chèvre)

fikonkoMpott:
6 färska fikon
2–3 msk rårörsocker
2 msk balsamvinäger
1 dl gula sultanrussin
3 cl grappa eller whisky 

gör så här:
1. Lägg ostarna på en tallrik eller skärbräda och 

låt dem stå framme i minst 20 minuter och bli 
rumstempererade för att få fram den bästa 
smaken.

2. Skär fikonen i mindre bitar. 
3. Smält sockret på medelvärme i en kastrull tills 

det är gyllenbrunt och karamelliserat. Tillsätt 
fikonen och sedan vinägern och låt koka tills 
sockret smält och fikonen mjuknat. Rör ner 
russin och grappa eller whisky och ställ åt sidan. 

4. Servera kompotten ljummen till ostarna. Drick 
portvin till!

After work
Det vuxna sättet att avsluta veckan på. Man bjuder hem några arbetskamrater eller vänner 
på en drink och några smårätter eller så tar man ett snabbt glas vin på vägen hem. Även om 
många envisas med att fixa till sig innan den spontana utgången så är after work på riktigt att 
gå direkt från jobbet i arbetskläderna. Allt för den rätta AW-känslan! 
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3. Stekt saganaki med tomat, 
granatäpple och sumak 
Sumak är en syrlig krydda som görs av små tor-
kade bär. I stället för sumak kan du ta lite rivet 
lime skal.

4 portioner
2 saganakiostar (à 250 g)
olivolja till stekning 
ca 500 g tomater, gärna olika sorter
1 schalottenlök
1 granatäpple
1 ½ tsk krossad sumak (kan ersättas med 
 rivet skal från 1 lime)
2 msk olivolja
salt, svartpeppar ur kvarn

gör så här:
1. Stek osten gyllenbrun i lite olivolja i en het 

stekpanna i cirka 2 minuter på varje sida. 
2. Dela tomaterna och lägg dem i en bunke. Ska-

la och finhacka schalottenlöken. Kärna ur gra-
natäpplet. 

3. Blanda löken med tomaterna och tillsätt gra-
natäppelkärnor och sumak. Ringla över oliv-
olja och smaksätt med salt och svartpeppar ur 
kvarn.

4. Servera direkt med en frisk svensk äppelmust, 
som matchar syran i rätten, eller en öl med 
citrus toner.

4. Spett med zucchini,  
tomat och prosciutto med 
mynta- & vitlöksdressing
Det går lika bra att grilla spetten på en vanlig ute-
grill, men tänk då på att träspett måste läggas i 
blöt först så att de inte börjar brinna på grillen.

4 portioner
1 medelstor grön zucchini 
1 medelstor gul zucchini 
175 g prosciutto eller coppa (ca 12 skivor)
1 liten burk marinerade soltorkade tomater  
 (ca 150 g)

Mynta- & vitlöksdressing: 
2 vitlöksklyftor
4 msk hackad färsk mynta
4 msk pressad lime
½ dl olivolja
salt, svartpeppar ur kvarn

gör så här:
1. Värm ugnen till 250 grader och grill.
2. Skär zucchinin i tunna skivor, gärna med man-

dolin.
3. Skala och krossa vitlöksklyftorna till dressing-

en. Blanda dem med mynta, limesaft och olja i 
en skål. Smaksätt med salt och peppar.

4. Varva zucchini, skinka och tomater på spetten 
och lägg i en ugnsfast form. Pensla dem lätt 
med lite av dressingen och grilla dem sedan i 
3–5 minuter. 

5. Lägg upp spetten och skeda över resten av 
dressingen. Servera direkt med ett lätt och 
fruktigt rödvin. 
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5. Ugnsbakat libabröd

Libabröd är tunnbröd från Libanon. Det fi nns att 
köpa i välsorterade livsmedelsbutiker.

4 portioner
1 förpackning libabröd
1–2 msk olivolja
havssalt

gör så här:
1. Värm ugnen till 200 grader. 
2. Pensla bröden med olivolja, strö över havssalt 

och rosta dem i ugnen i cirka 7 minuter tills de 
är gyllenbruna och knapriga.

3. Servera med rödbets- och kik ärts röran och/eller 
bön- och avokadoröran med cashewnötter.

6. Rödbets- & kikärtsröra

4 portioner 
1 burk kikärter (ca 400 g)
1–2 kokta rödbetor (fi nns att köpa färdigkokta)
2 msk olivolja
rivet skal och saft från ½ citron
1 msk tahini eller 2 msk rostade sesamfrön
1 tsk malen spiskummin
¾ tsk salt
svartpeppar ur kvarn

gör så här:
1. Mixa allt utom salt och peppar i matberedare 

eller med stavmixer till en slät konsistens. 
2. Smaksätt med salt och peppar.
3. Servera med libabröd.

drYCkEstIPs
Prova ett halvtorrt vitt mousserande vin, gärna 
ett Crémant de Bourgogne eller liknande, till 
brödet och rörorna.

drYCkEstIPs
Prova ett halvtorrt vitt mousserande vin, gärna 
ett Crémant de Bourgogne eller liknande, till 
brödet och rörorna.
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7. Bön- & avokadoröra med 
cashewnötter 
4 portioner 

2 avokador
1 burk stora vita bönor (ca 400 g)
1 dl rostade cashewnötter
3 msk olivolja
rivet skal och saft från 1 lime
1 vitlöksklyfta
½ tsk salt
svartpeppar ur kvarn

gör så här:
1. Dela avokadorna. Ta bort kärnan och gröp ur 

fruktköttet. Mixa sedan allt utom salt och pep-
par i matberedare eller  med stavmixer till en 
slät röra. 

2. Smaksätt med salt och peppar.
3. Servera med libabröd.

8. Heta räkor med smak av 
fänkål och vitlök
Mina tänder är som cementblandare och tuggar 
glatt i sig både popcornkärnor och räkskal. Här 
tar jag bara bort huvudet på räkan och äter resten 
med skal och allt. Jag orkar helt enkelt inte hålla 
på och pilla!

4 portioner 
1 vitlöksklyfta
2 msk olivolja
1 msk krossade fänkålsfrön 
1 tsk chilifl akes 
500 g räkor med skal

gör så här:
1. Skala vitlöken och skiva den tunt. Hetta upp 

oljan i en panna och fräs vitlök, fänkålsfrön 
och chilifl akes.

2. När stekpannan är riktigt varm, lägg i räkorna 
och låt dem steka på hög värme i 1–2 minuter 
så att de blir genomvarma. 

3. Lägg upp på fat och servera direkt.

drYCkEstIPs
En tysk weissbier (veteöl) eller ett Rieslingvin 
med lite sötma och fräsch syra är gott till 
räkorna.

drYCkEstIPs
En tysk weissbier (veteöl) eller ett Rieslingvin 
med lite sötma och fräsch syra är gott till 
räkorna.

drYCkEstIPs
En tysk weissbier (veteöl) eller ett Rieslingvin 
med lite sötma och fräsch syra är gott till 
räkorna.



frEdag frEdag

12.



frEdag frEdag

9.

10.

11.



27

2726

26
fredag fredag

Bakad potatis  
på tre sätt
Du kan baka potatisen på tre olika sätt och med 
folie eller inte – det funkar bra hur du än gör. Ska-
let på en bakad potatis ska vara hårt, knap rigt, 
mörkbrunt och spänt. Låt tänderna och magen 
jobba. Jag sparar alltid skalet till sist och om inte 
barnen äter upp sina skal så äter jag deras också.

4 portioner
4 bakpotatisar

i ugnen: 
1. Värm ugnen till 200 grader. 
2. Nagga potatisarna med en gaffel eller sticka. 

Linda sedan in dem i folie och baka dem i cirka  
1 timme. Använd en sticka för att känna efter 
om de är mjuka.

i Mikrovågsugnen och ugnen: 
1. Nagga potatisarna och kör dem på full effekt i 

mikron i 12–15 minuter beroende på storlek.
2. Värm ugnen till 200 grader. 
3. Baka potatisarna i ugnen i 10 minuter så att de 

får en fin skorpa.

på spisen och i ugnen: 
1. Värm ugnen till 200 grader. 
2. Koka potatisarna i saltat vatten i cirka 30 mi-

nuter. 
3. Linda in potatisarna i folie och baka färdigt 

dem i ugnen i cirka 15 minuter. 

9. Bakad potatis med räkor, 
zucchini och krämigt ägg
4 portioner

4 bakade potatisar (se här intill)
ca 350 g pillade (skalade) räkor
4 ägg
1 rödlök
1 zucchini
1 ½ msk olivolja
rivet skal och saft från ½ citron
salt, svartpeppar ur kvarn
1–2 msk mjukt smör

gör så här:
1. Lägg äggen i en kastrull och häll på kallt vat-

ten. När vattnet börjar koka, sätt då klockan 
på 3 minuter. Häll av det heta vattnet och spola 
äggen i kallt vatten.

2. Skala rödlöken. Riv zucchini och lök på den 
grova sidan av rivjärnet. Lägg det rivna i en 
skål. Blanda med olivolja, cit ron saft och rivet 
skal och smaksätt med salt och peppar.

3. Skär ett kryss i potatisen och tryck till så att 
den öppnar sig. Lägg i zucchinisalladen och 
toppa med räkor och ett varmt ägg. Ovanpå 
det en klick smör.

Bakad potatis
I sandtvättade 90-talsjeans och självlysande skosnören hängde urcoola jag ofta vid 
Knutpunkten (i Helsingborg) på det första haket med bakad potatis. Där beställde jag alltid 
samma potatis med strimlad rostbiff, pepparrotssmör och extra torkad lök. Här får du fyra 
fyllningar för 2010-talet – gör alla och låt var och en välja sin favorit.
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10. Bakad potatis med 
rostbiff , paprikakräm och 
persiljesallad
4 portioner

4 bakade potatisar (se här intill)
300–400 g stekt rostbiff  i bit
1 ask persilja (ca 30 g)
ca 2 dl torkad lök + lite lök till garnering
sallad, t.ex. endiv- eller romansallad

pApriKAKräM:
1 burk stora vita bönor (ca 400 g)
1 dl cashewnötter
2 inlagda pimientos på burk (ca 170 g) 
saften från ½ lime
3–4 droppar röd tabasco

Gör så här:
1. Skär rostbiff en i tärningar. 
2. Mixa bönor, nötter, pimientos och limesaft till 

paprikakrämen med stavmixer eller i matbere
dare. Droppa ner tabasco efter egen smak. Så
sen ska bli röd och krämig.

3. Hacka persiljan och blanda den med den tor
kade löken. Riv salladen i bitar och blanda den 
med persiljan och löken. 

4. Skär ett kryss i potatisen och tryck till så att 
den öppnar sig. Lägg i lite sallad och en rejäl 
klick paprikakräm. Toppa med rostbiff  och 
torkad lök.

11. Bakad potatis med lyxiga 
ostar, valnötter och selleri & 
dillsallad
4 portioner

4 bakade potatisar (se här intill)
2 dl valnötter + ½ tsk salt (till rostningen)
2 påsar mozzarella (à 125 g)
100–150 g roquefortost 

seLLeri & DiLLsALLAD:
2 stjälkar blekselleri
1 ask dill (ca 30 g)
saften från ½ citron
2 msk olivolja
salt, svartpeppar ur kvarn 
 

Gör så här: 
1. Rosta valnötterna gyllenbruna med saltet i en 

torr stekpanna på medelvärme. Skaka pannan 
lite under tiden.

2. Skär sellerin på snedden. Hacka dillen grovt. 
Blanda selleri och dill med citronsaft och oliv
olja. Smaksätt med salt och peppar.

3. Skär ett kryss i potatisen och tryck till så att 
den öppnar sig. Smula ner ostarna och låt dem 
smälta ihop lite. Lägg på salladen och toppa 
med valnötter.

dRYCKEsTIPs
Ljus öl är gott till de bakade potatisarna. Varför 
inte en svensk lager eller en mexikansk majsöl?

FREdag
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