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Jerusalems kök. Mat utan gränser.Jerusalems kök. Mat utan gränser.
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Första bilduppslaget: Här står jag framför den libanesiska 
gränsen på den isra eliska sidan. Platsen heter Rosh Hanikra, 
eller Ras il Naqoura på arabiska. Skylten visar hur långt det är 
till Beirut och Jerusalem från platsen där jag står. Namnen på 
Beirut och Jerusalem står översatta på engelska, hebreiska och 
arabiska men det arabiska namnet AlQuds är istället transkri
berat till det hebreiska namnet, Urshalim. 

Andra bilduppslaget, vänster: Hästarna som betar i hagen är 
arabiska fullblod och i bakgrunden syns byarna Abu Snan och 
Kafr Yasif.

Tredje bilduppslaget, vänster: Från Ras il Naqoura får man en 
fantastisk utsikt över Galileens kustremsa och Medelhavet.

Fjärde bilduppslaget: Akko, staden där min pappas familj kom
mer ifrån, benämns redan i det Gamla Testamentet och är en av 
världens äldsta städer. Min farmor föddes i staden och bodde 
där tills hon gifte sig med min farfar och flyttade till Mazra’a. 
Bilderna på uppslaget är från den gamla delen av Akko.
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Shakshuka är namnet på en maträtt som ursprungligen kom
mer från Nordafrika. Det är en gryta som består av tomatsås, 
chili, koriander och ägg som får koka upp i tomat såsen tills 
de blir klara. Shakshuka betyder också mix eller att skaka om 
och på många sätt exemplifi erar det maten som växt fram 
i Jerusalem. Staden har alltid varit en mötes plats och en 
smältdegel för olika kulturer. Ibland har det kokat upp fi nt 
och ibland så har det, för att uttrycka det milt, kokat över. 
Ibland har äggen blivit för hårdkokta.
 Jerusalem är ett centrum för tre världsreligioner, juden
dom, kristendom och islam. En mötesplats för människor 
från hela världen och ett kök som på många sätt speglar det, 
men det är också en plats där man lever sida vid sida men 
ofta utan att mötas. Platsens betydelse gör också att tillsy
nes enkla maträtter, som hummus eller falafel kan få helt 
otrolig betydelse. Maträtterna handlar inte alltid om maten 
i sig, utan om identitet och tillhörighet. Mycket av det som 
äts i Jerusalem och runt om i Palestina och Israel är inte på 
något sätt unikt för Mellanöstern i stort. Däremot så har den 
moderna konfl ikten mellan palestinier och israeler skapat en 
nerv kring maträtter som gör att de skapar starka känslor.
     Palestiniernas och israelernas historia har på många sätt 
gått parallellt, där den israeliska sidan vann och den pales
tinska förlorade. Gränsdragningar innebär per automatik 
också frågor om äganderätt, inte bara vad gäller land utan 
också maträtter. Vissa maträtter är laddade med mycket po
litik och symbolik. För palestinierna så har maten blivit det 
sista man har kvar som identitetsmarkör och om en falafel 

FÖRORD – BORTOM JERUSALEM
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blir israelisk så försvinner också palestiniernas tillhörighet 
till själva landet.

Mitt intresse för att laga mat började när jag flyttade hem
ifrån. Innan dess handlade maten för mig mer om själva 

atmosfären matlagningen skapade. 
Jag hjälpte alltid till i köket men 
endast med att diska. Jag tror inte 
att jag hackade en lök förrän jag 
flyttade hemifrån, men all tid i köket 
som diskare hade ändå någon effekt 
på mig. Jag måste undermedvetet ha 
noterat min pappa som ofta använde 
tre stekpannor för varje rätt och 
rörde sig som ett yrväder i köket och 
skapade kaos samtidigt som maträtt 
efter maträtt blev klar. Mina vänner 
sa alltid att vårt hem luktade mat och 
det stämde säkert. Om det var någon
ting vi hade hemma så var det mat. 
Mina bröder och jag behövde aldrig 
fråga om någon kompis fick komma 
över och äta. Det lagades alltid mat 
till några personer extra.

Många av recepten i den här boken är 
mat som vi brukade äta hemma i Sve

rige och när vi på sommarloven besökte vår släkt i Palestina. 
Klassiska rätter som: mana’ish, shawarma, baba ganouj och 
baklava. Oliver och avrunnen yoghurt med massa za’atar och 
olivolja. Nybakade pitabröd. Vattenmelon. Maten var alltid 
det stora samtalsämnet från att man vaknade tills att man 
gick och lade sig på kvällen.

Bilden ovan: Man använder sällan 
skärbräda utan skär gärna direkt  
i handen.

Bilden till höger: Färsk grön söt
mandel äter man gärna tillsammans 
med lite salt.
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Det finns en lång tradition i Palestina av 
att plocka vilda örter och växter.  
Min faster Husnye visar mig hur man 
plockar olika växter. 
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Växten till vänster är sinarye och äts på våren när den fortfarande är mjuk.  
Det är stjälken man äter och den är full med vätska. När mina farbröder  
var små och ute på äventyr åt de dessa när de blev törstiga.

Shakshuka_inlaga_170907.indd   37 2017-09-08   11:11



• 
S

H
A

K
S

H
U

K
A

 •

38 38

• F
A

T
T

O
U

S
H

 •
Elet (cikoria)

Grön mandel

Shomar, vild dill 

Khobezi (malva)

Hommeda, ingår i 
familjen skräppväxter
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Jag minns att min farmor alltid brukade sitta på verandan. 
Hon höll som oftast ett öga på vägen och oss barn som lekte. 
En av hennes första frågor efter »god morgon« var alltid vad 
vi ville äta till lunch eller till middag och beroende på svaret 
så bad hon min farfar att gå och handla det som behövdes. 
Min farfar hade en cykel som såg ut att ha varit med sedan 
engelsmännens tid och den tog han överallt. Han skaffade 
aldrig körkort, men cyklade överallt. En gång stoppade en 
polis honom och sa att han hade cyklat för fort på motorvä
gen. Ibland fick vi följa med honom när vi sa att vi ville äta 
molokhia. En bit utanför byn hade han ett litet odlingsland 
där han odlade okra, molokhia, spenat, squash och en massa 
annat. Om det inte fanns tillräckligt av det hemodlade så tog 
han cykeln till Akko och handlade på marknaden.
 När det var dags för mat ropade min farmor högt så att 
alla i huset kunde höra. Alla kusiner kom ner, de farbröder 
som var hemma, deras fruar. Om vi skulle på utflykt bruka
de min farmor steka ägg till oss och fylla i pitabröd. Eller 
mana’ish om vi hade tur. Inpackade i små plastpåsar tillsam
mans med några smågurkor och någon frukt.
 Min farfar tyckte om allt min farmor lagade med ett un
dantag: koriander. Han avskydde koriander så till den grad 
att han inte ville ha den i hemmet. Däremot så tyckte han om 
stark mat och till lunch brukade han alltid äta chili som min 
farmor rostat i ugnen i lite olivolja. Mina bröder, våra kusi
ner och jag brukade tävla om vem som vågade smaka. Ibland 
vågade vi ta en tugga och sedan brukade vi springa omkring 
som yra höns och skrika efter vatten.
 På 1990talet var det fortfarande vanligt att palestinska 
försäljare från Västbanken och Gaza kunde åka förbi i byn 
med en stor pickup eller mindre lastbil med varor. Min 
farmor var en mycket duktig förhandlare och en dag råkade 
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Friterad potatis, se recept s. 130

Skhug, se recept s. 76
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Inlagd majrova,  
se recept s. 133

Tahinisås,  
se recept s. 74
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Mellanöstern är själva epicentret för debatten kring 
fala fel, vem som gör godast och vem som äger mat
rätten. Ursprungligen kommer falafel sannolikt från 
Egypten. Därefter har den spridits och den görs på an
tingen kikärter eller bondbönor eller en blandning av 
de två. Om du äter falafel ute finns det några saker som 
kan ge en indikation på om den är bra eller inte. 

Falafel ska friteras på beställning. Det finns inget som 
heter vitsås, utan det ska vara tahinisås eller taratour. 
Därefter skiljer sig kryddningarna åt väldigt mycket. 
Vissa vill ha den väldigt grön och då tillsätter man 
mycket färska örter. Då brukar falafeln bli mörkare 
i färgen efter fritering. Man kan också skippa alla 
färska örter och bara använda torkade. Då får den en 
mer gyllenbrun färg. I Mellanöstern brukar falafeln 
vara ganska enkel. Ingredienserna i en falafel i bröd är 
falafel, några skivor tomat, lite pickles och några färska 
myntablad och massa tahinisås.

Det viktigaste är att använda blötlagda kikärter, inte 
kokade. Det går inte att göra falafel med kokade kikär
ter. Och använd helst en kvarn för malningen, det ger 
bästa resultat. Hålskivan ska vara 3–4 ½ millimeter, ju 
finare hålskiva, desto slätare blir falafeln men också 
mindre krispig. Kör du på 4 ½ millimeter så kör gärna 
smeten två gånger för rätt konsistens. Det går också 
bra att använda matberedare, man var försiktig så att 
du inte gör smeten helt slät.
 När du ska göra bollarna finns det olika tekniker. 
Det enklaste är att ha en falafelportionerare som finns 
att köpa i nätbutiker. Annars går två skedar lika bra.

6 portioner 

FA L A F E L

500 g blötlagda kikärter

3 gula lökar

2 hela vitlökar

1 knippe koriander

1 knippe persilja

1 salladslök

4 msk malen spiskummin

1 msk torkad koriander

2 chilifrukter

1 msk salt

1 dl vatten

1 tsk bikarbonat 

2 liter olja till fritering

D U  B E H Ö V E R

1 kvarn eller matberedare

1 djup kastrull för fritering  
eller en fritös

hålslev eller sil

T I L L  S E R V E R I N G

pitabröd, se recept s. 52

Jerusalemsallad, se s. 124

skhug, se s. 76

friterad potatis, se recept s. 130

pickles, se recept s. 133

tahinisås, se recept s. 74

Falafel
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Tips! Om du vill spara en del av falafelsmeten så 
håller den i några dagar i kylskåp. Den går alldeles 
utmärkt att frysa in också.

GÖR S Å H Ä R: 

Blötlägg kikärterna i vatten över natten, eller 9–12 

timmar. Tänk på att de sväller nästan tre gånger sin 

storlek, så ha i mycket vatten. Låt kikärterna rinna av 

i ett durkslag.

Skala och hacka lök och vitlök.

Sätt igång kvarnen och mata den med lite kikärter. 

Varva med lök, vitlök och färska kryddor. När allt är malet, 

blanda ner de torra kryddorna, vattnet och bikarbonat. 

Bikarbonat gör att falafeln sväller upp vid friteringen.

Hetta upp oljan till 185° i en djup kastrull. Oljan ska 

bubbla så fort falafeln går i, men inte för häftigt, då är 

den för varm. 

Gör bollarna. Använder du skedar, så ta en sked smet 

och skopa smeten från den ena skeden till den andra och 

lägg försiktigt ner falafeln i oljan. Lägg i några falaflar i 

taget och vänta i några sekunder innan du rör runt så att 

de inte går sönder. Använd gärna en hålslev eller en sil 

när du plockar upp falafeln. Den ska vara gyllenbrun och 

ytan ska vara lite hård. Lägg på en bit hushållspapper och 

servera så snart som möjligt.

Välj rätt olja! 

En neutral olja ger inte smak 

åt det som friteras och exempel 

på neutrala oljor är solrosolja, 

jordnötsolja eller rapsolja. 

I många Medelhavsländer 

friterar man också i olivolja, 

och om det är nyttigt eller inte 

går åsikterna isär. Olivolja har 

en förhållandevis låg rykpunkt 

(190°) men det är sällan man 

behöver fritera i högre tempe-

raturer än så. Jag tycker om att 

blanda i lite olivolja i rapsoljan 

när jag friterar potatis. Det ger 

en härlig smak!

Titta på oljan när du fri terar. 

Den ska aldrig börja ryka och 

olika oljor klarar olika höga 

temperaturer. Börjar det 

skumma mycket om den så 

ska du kasta den. Luktar eller 

smakar den härsket är oljan 

förstörd. Använd inte oljan, 

men kom ihåg att inte slänga 

den i vasken. Vänta tills oljan 

har kallnat och häll den använda 

oljan i en tät behållare och 

återvinn den eller släng med 

soporna.
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GÖR S Å H Ä R:

Blötlägg kikärterna i minst 8 timmar, eller över natten. 

Låt kikärterna rinna av i ett durkslag och häll dem i en 

stor kastrull. Fyll på rejält med vatten, tillsätt bikarbonat 

och låt koka upp. Sänk sedan temperaturen lite så att det inte 

stormkokar. 

Under kokning så kommer det bildas ett vitt hårt skum. 

Ta bort det med en sked allt eftersom. Skalen till kikärterna 

kan lossna och under kokning, lyft bort dem som kokat upp 

till ytan med en hålslev. Smaka för att kolla om kikärterna är 

klara, det tar 1–1 ½ timme. De ska vara helt mjuka och kännas 

ungefär som färdigkokt potatis. Häll av det mesta av vattnet 

men spara några deciliter till mixningen. Lägg eventuellt 

undan några deciliter hela kikärter för garnering. 

Lägg resten av kikärterna i en matberedare och mixa i 

några minuter. Tillsätt cirka 1 deciliter kokvatten. Fördelen 

med att mixa varma kikärter är att det är lättare att få kikärts

purén len. Låt svalna till cirka 37°.

Skala vitlöksklyftorna och tillsätt dem och låt matberedaren 

jobba i några minuter så att det blir helt slätt. Ha i tahini och 

mixa. Tillsätt citronsaft och mixa en stund till. Den gör så att 

hummusen fluffas upp. Smaka av med salt.

Servera genom att skopa upp hummus mitt på en tallrik. 

Smeta ut den över hela tallriken med en cirkelrörelse. Häll på 

olja, toppa eventuellt med kikärter och pressa över lite citron. 

Ät tillsammans med tomat, skivad rå lök och pitabröd. Och 

en kopp myntate.

4 portioner

H U M M U S

200 g torkade kikärter

1 tsk bikarbonat

5 vitlöksklyftor 

2 dl tahini

saft från 1 citron 

salt 

1 dl raps- eller olivolja

T I L L  S E R V E R I N G

tomat

skivad rå lök

pitabröd, se recept s. 52 

myntate

Hummus
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Spenat heter sabanekh på arabiska och den här spenat
grytan är en av mina favoriträtter. Min farmor gjorde 
alltid den till mig.

GÖR S Å H Ä R:

Skala och hacka lök och vitlök. 

Fräs löken och bryn kycklingen i olja i en traktörpanna eller 

gryta med lock tills kycklingen slutar avge vätska, det tar cirka 

15 minuter. Häll på vatten så att kycklingen täcks och koka 

upp. Sänk värmen och låt puttra, ta bort skummet med en sil. 

Salta och koka tills kycklingen är klar, cirka 20 minuter.

Rosta pinjenötterna i en torr panna tills de får färg. Ta av 

från värmen. 

Skölj riset ordentligt och låt rinna av i en sil. Smält smöret 

i en kastrull, häll i riset och stek en stund. Tillsätt pinjenöt

terna. Blanda runt och tillsätt sedan så mycket vatten som 

risförpackningen anger. När det börjar koka, sänk värmen till 

det lägsta och sätt på lock. Koka i cirka 10 minuter.

Kontrollera att kycklingen är klar och tillsätt spenaten 

och koka en liten stund tills spenaten mjuknar, 5–10 minuter. 

Tillsätt eventuellt lite mer vatten. Smaka av med salt.

Servera tillsammans med riset.

Spenatgryta och ris  
med pinjenötter

4 portioner

S P E N AT G R Y TA

2 gula lökar

7 vitlöksklyftor

1 hel styckad kyckling, ca 1 kg,  
eller motsvarande mängd lårfilé 

olivolja till stekning 

vatten

1 tsk salt 

200 g färsk spenat

R I S  M E D  P I N J E N Ö T T E R

1 pkt pinjenötter, à 40 g

1 dl basmatiris per person

1 msk smör
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