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En resa i mat och händelser

1979 - 2005.

Lite om maten under Pelles

och Roblns uppväxtår



Hej läsare av Pappas mat.  

Detta var den första boken jag skrev kring familjen och släkten. 

Året var 2012. 

Boken, eller snarare skriften, är behäftad med ett antal 

nybörjarfel när det gäller layout, sid-referenser och annat. 

Bland annat så tillhör ingrediensrutan på sidan 28 Omeletten 

på sidan 30. 

Ändock tycker jag att den kan ha ett värde som tidsdokument 

för kommande generationer.  

Originalfilen till boken är försvunnen, så jag har scannat in ett 

pappers-exemplar, och utgått från det.  

Skriften har fått ett ISBN-nummer och är upplagd på KB, 

Kungliga Biblioteket. Detta innebär bland annat att denna 

ingress tillkommit samt att en sista sida är tillagd, så att 

skriften motsvarar de krav som finns på en ”bok”.  

Att lägga upp en bok/skrift på KB gör att staten tar ansvar för 

tekniken och gör den sökbar och åtkomlig för kommande 

generationer på kb.se. Sök gärna efter mina andra böcker på 

KB.  

 

Stockholm dec 2019 

Lars-Anders Rolfhamre 
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1*^

Kära Robin och Pelle

Min förhoppning är att detta
häfte med recept ska komma er

till glädje och att ni tar med er de
mattraditioner som ni vuxit upp

med, gör (om) dem till era egna
och för dem vidare.

Liljeholmen december 2012
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Förord
I april 2010 var jag på en kurs i "Att ge ut en bok själv". En kurs
som gav mycket inspiration och många idéer om hur jag skulle
kunna göra för att fylla mitt nya liv med mening när jag var utan
fast johh.

Väl hemma på kvällen slog jag en signal till Pelle. Han stod då i
affären och visste inte vad han skulle ha till middag.

- Currykyckling, föreslog jag för jag visste ju att det var en av hans
favoriträtter.

- Men ska man inte ha höna till det, frågade han.

- Jomen visst, men höna går inte att få tag på numer, så det går lika
hra med kyckling. Och det går snahht och enkelt också. Hönorna
drivs så hårt numer att det inte anses ekonomiskt att ta hand om

hönorna som människomat. De skickas därför utomlands för att

malas till djurfoder. I saluhallarna kan man om man ha tur hitta
en höna till överpris.

Allt eftersom vi pratade vidare, bland annat om den kurs jag just
avslutat, så kom Pelle med förslaget:

- Skulle inte du kunna ge ut en bok med all mat du lagade under
tiden jag bodde hemma.

- Bra idé, tyckte jag och hjärnan satte igång. Det här är ju något
som jag verkligen känner för och när det dessutom blir efterfrå
gat så blir det ju så extra mycket roligare att lägga ner arbetet.

- Skicka mig ett mail allteftersom du kommer på de recept som du
vill ha med, bad jag honom.

Vid ett senare tillfälle intervjuade jag Pelle om vilka rätter han
förknippar med sin uppväxt. Ett 25-tal rätter kom direkt. Dess-
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utom fick jag höra ett antal minnen som är förknippade med rätt-
terna. Robin hade inte samma möjlighet att delge sina minnen,
men förhoppningsvis finner du också glädje i boken. Självklart
har jag en del egna minnen som jag har kompletterat recepten
med.

Det var ju inte bara min mat som var central. Även mormor Elsas
och farfar Görans mat stod högt i kurs.

Pelle intervjuade mormor Elsa och skrev ner hennes recept. Och
farfar Görans recept finns också med. Till och med gammel
farmor Stinas ostkaka finns med i och med att jag fick ett brev
från henne 1983 där hon berättade om hur hon gör ostkaka, och
då pratar vi om Hälsingeostkaka!

Jd(| Oth M ldt

Maten har alltid varit min stora passion, och under åren när
ungarna, Pelle (född -79) och lillebror Robin (född -86), bodde
hemma så var det jag som stod i köket. Det gav mig både inspira
tion och glädje. Jag har kommit så långt att jag kan tillstå att jag
är en jäkligt duktig amatörkock.

Under de lite tyngre åren med många sjukdomar hände det ofta
att alla fick önska sig varsin rätt. Robin, som oftast låg i feber,
fick en god glasshake, Pelle fick pannkakor, Agneta något vegeta
riskt och själv fick jag något som passade mig för stunden. Ibland
lekte jag restaurang och skrev menyer som familjen fick välja från.
Ibland gick jag in och presenterade menyn innan jag serverade.
Stundtals fick familjen spader på mig och mina presentationer,
men för mig var det viktiga steg i vardagen för att klara den (sjuk-
domsjstress som vårt liv då bjöd på.

Det är inte många som har en energigivande hobby som, med
familjens fulla stöd, får bedrivas flera gånger per dag. Visst hände
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det att det blev mikrade köttbullar med snabbmakaroner också

när tid och energi saknades, men det hörde till undantagen.

Recepten

Jag hade glädje att lära bägge ungarna att köra bil. Det var
fascinerande att inse hur många delmoment det är att köra en bil,
delmoment som med tiden sitter i ryggmärgen och som utförs
automatiskt. Dessa delmoment ska läras ut steg för steg, vilket
båda ungarna gjorde på bästa sätt.

Det är lite samma sak med matlagning. Mycket av känslan sitter
i mina fingrar, vilket leder till att recepten i denna samling inte
alltid är exakta. För att underlätta har jag dock försökt uppskatta
mängderna i varje recept, så att de ska bli lite mer hanterliga. Det
händer ibland att jag tar ett stöd i ett recept om det är så att jag
ska använda någon ny teknik eller ett ge mig in på ett nytt om
råde, men i övrigt får fingertoppskänslan styra.

Samlingen består av en blandning av de rätter som jag serverat
under tiden i Haninge, de rätter som mormor Elsa bjudit på och
de rätter som farfar Göran bjudit på. Även Sivs "Svinbulla" fick
hänga med på slutet. Det bästa receptet är förstås gammelfarmor
Stinas ostkaka.

Jag har valt att skriva recepten i ni-form för att rikta mig direkt
till Pelle och Robin.

Låt er väl smaka!

Liljeholmen julen 2012.
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De maträtter som jag
lagade ofta

I ur

De här recepten är på känn. Hur mycket vätska som ska i avgörs
av konsistensen som inte ska vara för hård, utan det ska gå lätt
att kavla ut. Ni får ut ca 12 bitar. Kavla jättetunt med både vanlig
kavel och med kruskavel. Har ni ingen kruskavel kan ni nagga
tätt med en gaffel.

Prova er fram med olika blandningar med mjöl resp vätska. Det
kommer alltid att bli gott även om det kommer att bli annorlunda.
6 dl mjöl avgör storleken på degen. Mängden vätska avgörs av
konsistensen. Hjorthornssaltet skapar en sprödhet i brödet.

Använd gärna en baksten. Se "Mormors tunnbröd (hårt, gott)" på
sidan 43.

2 dl korn

2x2 dl dinkel, durum, rågsikt,

10 gr jäst

^h. tsk hjorthornssalt

Salt

Kryddor (skall bara anas, tar lätt överhanden)

Lite olja

Ljummen vätska (vatten, mjölk, youghurt, öl...)

»  250 grader. Grädda högt upp i ugnen. Gärna med bara övervärme.

Gräddningstid 2.45-3-3.15 minuter. Lite längre först sen kortare när
plåtarna är varma
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Kokt curryhöna
Denna rätt har alltid varit en av mina egna favoriter. "Förr i
tiden" fanns det alltid en höna att köpa. Hönan är mindre fet än
kycklingen och har en lite annan mer distinkt vSmak. Men nu är
det svårt att få tag i en höna. Det sägs att hönorna drivs så hårt att
lägga ägg, så när de blir pensionerade så finns det inte så mycket
kvar av dem och de sänds bort för att brännas upp. Men vill ni
prova skillnaden, gå till någon av hallarna för där brukar det fin
nas hönor att köpa.

Familjen tyckte oftast också att curryhönan var god. Robin
och Agneta ville inte ha så stark curry som Pelle och jag, så vi
kryddade lite extra efteråt.

En sak som går att prova sig fram till är vilken curry som ska
användas. Traditionellt används "svensk" gul curry, den som
normal säljs som curry på kryddhyllan. Men det finns massor
av andra varianter att prova. På senare år har vi funnit den Röda
Thaicurryn, vilken vi tycker är toppengod.

Rätten serveras på tallrik med en portion ris i vilken en grop ska
grävas. I gropen läggs sedan en .stor slev med curryhönan.

En kyckling/höna

Rotsaker

1 msk smör

3 msk mjöl

Ris

Salt

Curry
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»  Grovstycka fågeln

»  Koka den i vatten så att det precis täcker fågeldelarna. Lägg gärna
I några bitar rotsaker, t ex morot, palsternacka, rotselleri. När köttet
lossar från benen är fågeln klar

»  Ta ur fågeldelarna och lägg på ett fat så att de svalnar

»  Lägg en ren gammal kökshandduk i ett durkslag och sila kokvattnet

(som nu blivit en fin hönsbuljong)

»  Ta bort allt kött från de nu svalnade benen och skär I halvstora bitar

»  Smält smöret I en kastrull och vispa i mjölet. Vispa till det blivit tjockt,

dock utan att det bryns

»  Häll på hönsbuljongen lite i taget och vispa till en jämn sås. Fortsätt
häll på till dess ni får den konsistens ni vill ha

»  Krydda med salt och curry. Beroende på grundsmaken på höns
buljongen kan det behövas en extra hönsbuljongtärning. Smaka av.

Det ska vara en tydlig grundsmak på såsen, både från buljongen,
curryn och saltet

»  Lägg i alla kyckllngbitar i såsen och värm på

Servera med kokt ris.

Risotto

Risotto på mitt vis tillkom för länge sedan när det var bråttom.
Rätten är superenkel. Salt fläsk, jasminris och en burk majs.
Varken mer eller mindre. Det blir en fin avvägning mellan
majsens sötma, fläskets sälta och risets fina smak. Pelle hade en
förkärlek att ha på en stor mängd remouladsås på rätten. Prova
gärna det också;-)

Jasminris

Majs

Stekta fläsktärningar
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» Sätt på riset efter instruktionen på paketet

» Tärna fläsket och stek det ganska hårt

»  Ta av det färdigkokta riset, blanda i de avrunna fläsktärningarna och
en liten burk majs

Smörgåsbord
Till jul och till påsk hade vi ofta
smörgåsbord i vanlig mening. Detta
var något som Robin alltid tyckte
mycket om. Jag gissar att det var dels
ett snyggt upplägg och dels möjlig
heten att både se maten tydligt och
att kunna välja helt fritt som var det
som lockade.

För att glädja Robin under sjukperi-
oderna hände det att vi gjorde smör- s \
gåsbord av den "vanliga" maten. Det ■
handlade om att dela upp bestånds-'
delarna sä mycket som möjligt och

.  1 ... 1 1 1 . fl - Vad tänker Robin på? Ett smör-
att varie beståndsdel av maten rick sin

1 -1 11 gasbord?egen skal eller rat.

Så, vill ni glädja någon en vanlig vardag när ni har lite extra tid,
ta fram en massa skålar och fat och lägg upp maten. En skuren
tomat i en skål, lite rivna morätter på ett fat, den stekta korven
på ett annat fat, spruta upp lite senap i ett litet glas, och sä vidare.

Den glädje detta ger överväger flera gånger det lilla extraarbete
det är med disken efteråt.



Pappas mat I 11

"Gubbe på tallriken"
Ett annat sätt att glädja, framför allt Robin, var att lägga upp

Fantasi

Mer fantasi

maten på ett roligt sätt.

Två korvskivor kan bli ögon. Lite senap ögonfransar. Potatismos
blir håret. En skuren morot blir mun. Lite ketchup blir öron.

Varför inte dela på en potatisbulle i roliga former och bygga en
figur, tåg, bil eller något annat på tallriken.

Det är bara er fantasi som är gränsen för hur ni kan glädja någon
annan, och därmed också er själva.

En standardrätt framför allt på fredagarna. Alltid lika gott tyckte
hela familjen. Rätten tillkom när vi tröttnade på Flintasteken på
grillen. Servera Ramsdalsburgaren mellan två formfranska med
saltgurka emellan.

Ren nötfärs

Salt

Peppar

»  Ta och forma hamburgare av köttfärsen

» Stek eller grilla hamburgarna på lägre värme så att det blir genom-
stekt utan att bli brända
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Brunnslock

Dessa bullar rönte stor uppskattning. Dels deras storlek (det är
viktigt att bara ta ut 18 (!) st bullar på hela degen, dels deras myck
na fyllning och slutligen att de var gräddade "nästan" klart så att
mitten nästan blev degig. Det sista är en träningssak.

Brunnslocken, eller dasslocken som några kallade dem, fanns
med på alla familjens sammankomster. Oftast fick både Tariks
styvpappa Björn och min syster Lena med sig bullar hem till dem
som inte kunde komma.

På något av Pelles barnkalas färgade jag degen röd med
hushållsfärg. Mycket uppskattat.

En viktig sak för att få stora bullar är, när degen är utkavlad på
bordet, att kavla från kortsidan. Det ska bli 7-8 varv deg när ni
rullat ihop degen.

r

r

r
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•  50 gr jäst

•  5 dl fingervarm mjölk

•  100 gr smält smör

•  tsk salt

•  1 dl socker

•  13 dl vetemjöl (780 gram)

•  Ev 1-2 msk kardemumma

Fyllning:

•  100 gr rumsvarmt smör

•  2 msk kardemumma

•  2-4 msk kanel

•  1 dl socker

Garnering:

•  Ett uppvispat ägg

•  Ev pärlsocker

»  Smält smöret i en kastrull

»  Häll på den kalla mjölken och värm mjölken fingervarm

»  Häll mjölken över jästen som smulats i en bunke

»  Blanda alla torra ingredienser, men spar lite av mjölet till dess du ser

konsistensen på degen, och häll över degvätskan

»  Knåda degen jämn och fin

»  Jäs 30 min eller till dubbla storleken

»  Kavla hela degen till ca 1/2 cm tjock långsmal platta

»  Smeta på smör-socker-kardemumma-kanel-blandningen och rulla
från kortsidan
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» Skär degen på mitten, Skär varje del nästa på mitten igen. Dela nu in jn
de fyra deiarna i 4 resp 5 delar

»  Lägg på plåt och Jäs 30 min

»  Pensla med uppvispat ägg och strö ev över pärlsocker ^

» Grädda på 225 grader i 5-10 min

r
En lika enkel som underbar rätt. Pelles och min älsklingsrätt. De
andra i familjen tog gärna något alternativ som jag också gjorde. P
Bäst gjorde den sig som grillad en vacker sommarkväll. '

»  Tina ett paket med fryst makrill

» Ta försiktigt isär filéerna

»  Lägg på ett halster, salta och grilla, eller stek i stekpannan

»  Servera med potatis och något mer

Fläskpannkaka är en fin vardagsrätt. Mättande och omtyckt. En
tjockpannkaka kan göras enligt flera principer. Det är antalet ägg
som avgör. En del tar ett ägg till 1 liter mjölk, andra som jag, tar 5
ägg. Har det då blivit en omelett? Avgör själv.

Servera med lingonsylt. Ingen direkt smalmat, men underbart
gott.
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En ordentlig bit rimmat fläsk

11 mjölk

1-5 ägg

4-5 dl vetemjöl

Va tsk salt

»  Skär fläsket i små bitar

»  Lägg allt I långpannan och stek fläsket hårt i ugnen

»  Häll över pannkaksmeten i långpannan och grädda. Fläskets salta
ister tas upp så fint av pannkakan

Flintastek

Standardmat som serverades i hammocken i Ramsdalen

på helgerna när vi kunde grilla. Flintasteken har en mycket
speciell krydda som är jättegod i början, men som snart klingar av i
"godhet". Det är en billig mat. Köttbiten är en enkel bit skinkstek
inbäddad i flintakryddan.

Agneta och jag tröttnade fort men ni ungar tyckte om det under
lång tid. Numer kan jag inte med den grillkryddan alls.

En stor bit Flintastek

»  Lägg flintasteken på grillen utan att det blir för hög värme. Köttbiten
ska vara helt genomstekt

Polsk (?) konserverad köttgryta
Galne Gunnar låg i det lilla industriområdet i Brandbergen. Och
där kunde man göra fynd.
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Galne Gunnar var en lågpriskedja ägd av Hennes & Mauritz,
som sålde småsaker, kläder och konserver. Den första butiken
öppnades 1988. Antalet kulminerade i 17-18 stycken butiker,
men till slut lades de 14 sista butikerna ned år 2000. En av

anledningarna som angavs vid nedläggningen var att butikerna
försvann i det mycket större antalet H&M-butiker.

Inköparna på H&M kom ofta över partier av billiga varor, som
inte stämde med det koncept Hennes & Mauritz butiker hade.
Företagets media- och reklamansvarige Lars-Johan Jarnheimer
skapade då Galne Gunnar. Förebilden var den amerikanska
elektronikkedjan Crazy Eddie, som gick i konkurs 1989.

1988 var du Robin så pass dålig att du behövde kontinuerligt stöd
hemma. Agneta hoppade av sin karriär. Vi levde på min lön och
ett mindre vårdnadsbidrag. Men du fick ett fantastiskt stöd i din
mor. Och semester ville vi ha på något sätt.

Vi hamnade på Lysingsbadet i Västervik i 3 veckor. För att få råd
med det gällde det att snåla på maten. Pä Galne Gunnar sålde
de polska konserver med köttgryta. De smakade hyfsat gott när
vi provade så jag åkte dit och köpte 20 burkar till en billig peng.
Jag kommer ihåg blickarna från kassapersonalen och de andra
kunderna i kassakön när jag radade upp burkarna.

I reklambladet i Västervik fanns kuponger som gällde för en
Skogaholms delikatesslimpa och en cider. Vi samlade på oss ett
antal reklamblad och turades om att gå in i olika affärer. Först
gick Pelle in och hämtade en ranson, sen jag och sen Agneta. På
så sätt gick vi igenom ett antal affärer och hade bröd och god
dricka i tre veckor.
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Röda såsen

Röda såsen är en specialitet från min mormor Karin. Hennes
recept skiljer sig dock från det recept jag använde.

När gästerna väl smakat har de velat ha receptet.

I all sin enkelhet är det en gravlaxsås utan dill och till denna till
sätter jag vanlig ketchup.

Röda såsen är underbar på julskinka eller direkt på en rostad
macka eller på vörtbröd.

Vill ni ha en lite smalare variant går det bra att byta ut hälften av
oljan mot vatten.

1 msk vinäger

1 msk socker

3 msk vanlig senap

1 dl olja

1 krm salt

0,5 krm vitpeppar

Peppar

Vanlig ketchup

»  Blanda alla ingredienser utom ketchupen i en hög smal behållare

» Mixa kraftigt med den mixerstav

»  Häll i lika mycket ketchup som mängden av den mixade blandningen,
dvs det ska bli dubbelt så mycket när det är klart

Lappskojs i husvagi
En suveränt enkel mat som görs snabbt. Pulvermoset bör man
köpa av en bättre kvalitet. Nyckeln till det goda är Salta biten
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som strimlas så mycket som möjligt. Serveras med goda rödbetor.
Pelle ville dock ha lingonsylt till sin portion.

Pulvermos

En burk salta biten

Salt

Smörklick

Peppar

Rödbetor

r

» Koka 4 portioner pulvermos av bättre sort

» Strimla ner innehållet av en burk Salta biten

» Smaka av med smörklicken, salt och peppar

En vanlig rätt på köksbordet. Själv ät jag gärna både två och tre
portioner till middag. En aptit som syntes på figuren.

Servera med vanlig spagetti, ketchup och strö parmesan ovanpå.

3 hg köttfärs

Lök

Tomatburk, gärna en med färdig chilismak

1 buljongtärning

»  Fräs lök

»  Tillsätt nötfärs och stek tills allt det röda i köttet försvunnit

»  Tillsätt en burk krossade tomater och en buljongtärning

»  Smaka av
r
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Sockerkaka - banan och mjuk pepparkaka
Det här är ett standardrecept på sockerkaka. Ni kan ändra smak
sättning till i stort sett vad som helst. Prova er fram och hitta er
nya favorit.

Ät kakan naturell, med grädde, glass eller vad du nu tycker är gott.

2 ägg

3 dl socker

1,5 dl kokande vatten (1 dl om ni har lingon i)

75 gr smält smör

2 tsk bakpulver

3 dl vetemjöl (3,5 om du haft i lingon ovan)

Smaksättning (mjuk pepparkaka)

1 dl lingon (kan uteslutas)

2 tsk kanel

1 tsk mald ingefära

1 tsk mald kardemumma

1/2 - 3/4 tsk mald nejlika (3/4 mer om du vill ha extra ka
raktär)

Smaksättning (banankaka)

•  2 mosade bananer

»  Vispa ägg och socker vitt

»  Blanda I kokande vatten (1 dl om ni har lingon i), smält smör

»  Blanda I den smaksättning du vill ha

» Vispa i 2 tsk bakpulver och vetemjöl
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»  När du häller I smeten i den smörade och bröade formen, tänk på att

inte hälla i allt. Du vill ju ha lite att slicka också

» Grädda i 175 grader i ca 40-45 minuter. Kakan ska vara torr inuti.

Kolla med en sticka. Varning för att ha i den för länge. En torr socker

kaka ärtrist

Lussebullar var alltid populärt. Hela familjen tyckte det var bäst
om jag gjorde lusselängder, för då var det lättare att grädda dem
lite mindre. För det var det som var vitsen, att grädda så att
kärnan var nästan(!) färdig, för då blev den lite kladdig och extra
god.

Det är kesellan som gör att brödet blir extra saftigt.

Ett gammall tips är att lösa upp saffranet i några teskedar sprit ett
tag innan det hälls i degen. På så sätt får ni ut mer smak.

r

2 dl mjölk

Vi g saffran (1 pkt)

75 g mjukt smör eller margarin

25 g jäst

1 dl kesella

1 ägg

2 krm salt

•% dl socker

ca 9 dl vetemjöl

uppvispat ägg till pensling

pärlsocker

» Värm mjölken till fingerljummet {max 37 grader)
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»  Häll mjölk, saffran, smöret i klickar, smulad Jäst, kesella, ägg, salt och
socker i en skål och blanda

»  Arbeta in så mycket mjöl som behövs för att få en smidig deg

»  Jäs degen övertäckt cirka 40 minuter

» Sätt ugnen på 200 grader.

» Stjälp upp den jästa degen på en arbetsbänk och knåda den

»  Dela degen i tre delar och rulla ut varje del till en avlång korv

»  Fläta korvarna till en längd

»  Jäs brödet cirka 30 minuter

»  Pensla med uppvispat ägg och strö pärlsocker på längden

»  Grädda längden cirka 20-25 minuter i nedre delen av ugnen. Kolla
med en mattermometer att tempen stannar på ca 90 grader där brö

det är som tjockast

G.

Receptet kommer från Moster Lydia, min mormor Karins syster.

• 1 dl socker

• 1,5 dl potatismjöl (eller havregryn eller kokosflingor)

• 3 dl vetemjöl

• 150 g smör eller margarin

»  Sätt ugnen på 200''C

»  Rör samman matfett och socker

»  Tillsätt potatismjöl och vetemjöl

»  Forma degen till runda kulor och lägg dem på smord plåt eller bak

plåtspapper

»  Platta till dem med en gaffel
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»  Grädda mitt i ugnen ca 10 minuter

S-kakor

S-kakor var en av farmor Guns signum. Pelle fick gärna hjälpa
till. Det var dock lite problem med fokus ibland när det var dags
för Finlandsfärjorna att lämna Värtahamnen. Färjorna syntes
från köksfönstret och Pelle hade fullt sjå med att hinna med att
både se båten lämna kajen och att spritsa kakor. Om det inte var
Finlandsbåten som drog uppmärksamheten så var det farfar Gö
ran som trollade fram 5-kronor bakom Pelles öra.

3 dl vetemjöl

3 dl potatismjöl

1 dl socker, drygt

1 msk vaniljsocker

200 gram rumstempererat smör

»  Rör samman matfett och socker

»  Tillsätt vaniljsocker, potatismjöl och vetemjöl

»  Spritsa degen som "S" på en smord plåt eller bakplåtspapper. Om ni

inte har en sprits så rulla tunna korvar och forma dem på det sätt ni
vill. Smaken är toppen i alla fall

»  Grädda i 200 grader i ca 10 minuter eller tills de blir aningens bruna

I'

Pannkakor i alla dess former var uppskattade. Det var snabb
varianten av tunnpannkaka som serverades på några minuter,
till pannkakstårtor, ugnspannkaka med eller utan fläsk, plättar
eller någon annan form. Farfars plättar med lite extra ägg i var
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de bästa. Enligt farfar Göran skulle plättarna INTE stekas i smör
utan i margarin, för då blev det mycket godare.

Varje gång det var dags med skolutflykt gjorde jag pannkakor på
kvällen, sockrade dessa och la dem i kylen, klara att stoppas in
i packningen på morgonen, tillsammans med den obligatoriska
tetrapacken med jos. En morgon kom jag på att jag missat att
steka nya pannkakor, men som tur var fanns det frysta pann
kakor. Jag tog fram dessa och stoppa ner dem i packningen. De
skulle ju hinna tina innan det var lunchdags. Det jag missade var
att det var mitt i vintern så när Pelle var hungrig så var de lika
frysta som på morgonen.

En vanlig portion med pannkakor var 5-6 st tunnpannkakor för
att Pelle skulle bli mätt. Robin åt lite mindre. Oftast fick jag steka
i både pannkakslaggen och vanliga stekpannan för att hinna med.

Det hände allt som oftast att Pelles kompis Mats Alsmyr åt hos oss
och då gick det åt ännu fler. Mats var en ivrig pannkaksätare. På
Mats egna födelsedagar var det alltid pannkakstårta som gällde.

Standardreceptet jag använder (och fortfarande använder) är
'TO/5/5/nypa". Dvs 10 dl mjölk, 5 ägg, 5 dl mjöl och en nypa salt.

Som jag skrev om "Fläskpannkaka" på sidan 14 ska man vara
medveten om att det finns olika skolor när det gäller antal ägg.
Jag har alltid tagit 5 st på 1 liter mjölk. En del kallar detta för en
omelett. Andra vill ha bara ett ägg till samma mängd mjölk. Det
kallar jag för snålhet. Hitta er egen relation till äggen. Det är bara
er egen gom som kan avgöra.

Ska de stekas i smör eller margarin? Prova och bestäm själva.
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Glasshake

En av Robins favoriter, speciellt under alla sjukdagar var glass
shake. En del näring och lätt att äta, ibland med tjockt sugrör.
Också gärna garnerat med någon frukt och paraplysugrör för att
göra det hela lite roligare.

r

Mjölk

Vaniljglass

Banan

»  Mixa allt ordenligt och servera i ett stort glas

Makaronipudding
God snabbmat till vardags. vServeras med mycket tomatketchup.
Oftast var det nog Agneta som gjorde denna rätt.

Makaroner, gärna Gammaldags

Rökt korv (eller skinka eller något annat gott)

Lök

Peppar

3 st ägg

3 dl mjölk

0.5 tsk salt

1 krm svartpeppar

1-2 dl riven ost

»  Koka makaroner

»  Skär en rökt korv I småbitar

»  Blanda tillsammans med lökbitar, som gärna får vara stekta
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»  Vispa Ihop ägg, mjölk, salt, peppar och ost

»  Lägg allt i en smord ugnsfast form och häll över äggstanningen

»  Grädda mitt i ugnen i 30-40 minuter i 200 grader tills äggstanningen
stelnat och makaronilådan fått guldgul färg

Rabarberkompott
Farfar Göran bjöd gärna på en underbar laxaladåb. (Se sidan 7).
Efter den blev det oftast rabarberkompott med mjölk till efterrätt,
när säsongen så tillät. Pelle var inte alltid så förtjust i rabarber-
kompotten då den la sig, som han tyckte, som en beläggning på
tänderna.

400 gram rabarber

1 dl socker

0,5 dl vatten

»  Skölj och skär rabarberstjälkarna, först på längden och sedan i 4 cm
långa bitar.

»  Lägg rabarbern I en kastrull med socker och vatten

»  Koka upp och sjud på svag värme tills de mjuknar, ca 5-7 minuter

»  Låt svalna och ställ sen kallt

Blodpudding har alltid varit en favoriträtt i famil
jen. I all sin enkelhet. Det som gör rätten lite spe
ciell är Pelles vilja att ketchup på i stället för ha
lingon. OCH!!! ketchupen skulle ligga på rätt
ställe på tallriken. La jag ketchupen fel vägrade
han att äta. Så var det bara.

En envis liten Pelle
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När Pelle blev lite "äldre" blev han klokare (?) och övergick till
lingonsylt som tillbehör.

Potatisbullar

Färdigköpta frysta potatisbullar. En både snabb och god mat
tyckte ni. Att steka dem i stekpannan var bäst, sen kom de ugns-
stekta. Sist var det de mikrolagade, vilka accepterades vid tids
nöd, men inte annars.

Ugnsstekt lamm med rosmanr'
En av de stora festrätterna. Detta lamm gjorde jag efter förlagan
tjälknöl. Vitsen med att inte krydda köttet är att låta köttet få
behålla sin helt naturliga smak. Det är såsen och dess kryddning
som lyfter hela rätten.

Servera steken skivad med sås och pressad potatis

En fryst lammstek, med eller utan ben.

Vitlök

Rosmarin

Salt och peppar

Grädde

»  Ta den frysta lammsteken och stoppa in den i en stekpåse. Krydda

inte! Stoppa in i ugnen på 75 grader. Låt den stå där i 5-8 timmar så
att den tinar så pass att ni kan stoppa in en ugnstermometer

»  Tänk på att spetsen på ugnstermometern ska stanna i den tjockaste
delen, dock inte nära benet, då benet leder värme och termometern

visar fel

»  Fortsätt ha steken i ugnen till dess att termometern visar på 48 gra
der (mycket rosa) eller 52 grader (Ijusrosa)
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» Ta ut steken

» Skär försiktigt hål på ett av påsens hörn och häll all köttvätska i en
kastrull

»  Häll i lika mycket grädde i kastrullen som är det är köttvätska

»  Krydda med salt, peppar, krossad vitlök och rosmarin. Smaka av. Det

ska vara en stor svulstig smak

»  När steken svalnat kan den benas utför att bli enklare att tranchera

Grillade kokta revbensspjäll
Grillade kokta revbensspjäll gjorde jag första gången på tidigt 80-
tal när vi bodde i radhuset. Vi hade inte så mycket pengar och
ville bjuda grannarna på middag. Extrapris på revbensspjäll och
tillbehör gjorde att vi tillsammans med Gunnel, PM, Kerstin och
Lennart fick en riktigt god sommargrillmiddag.

Vitsen med att koka revbenen först och låta dem svalna i spadet
över natten, är att det går att grilla dem snabbt, men framför allt
för att köttet blir så fantastiskt mört och saftigt.

Servera revbensspjällen varma med hasselbackspotatis och
någon god sås, kanske en färdig barbecuesås. Eller varför inte
Pelles variant med ostgratinerade ananasskivor. De kan också
serveras kalla ex. till vickning eller picknick

1,2 - 2 kg tjocka revbensspjäll (beroende på hur mycket kött
de har på sig)

6 vitpepparkorn

2 lagerblad

1 tsk salt

1 tsk torkad ingefära eller en halvstor bit färsk ingefära
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»  Lägg revbensspjällen i en stor kastrull. Täck med vatten och koka upp
under lock

»  Skumma med en slev

» Tillsätt salt, lagerblad, Ingefära och vitpeppar och låt revbensspjällen
koka på låg värme i minst 1 timme. Kolla att köttet "faller av" benen

»  Låt revbenen svalna av i spadet, t ex över natten

»  Grilla revbenen innan servering så att de får fin yta runt om. Antingen
på grillen 3-4 minuter på varje sida eller i ugn på max värme någon
kvart

Sidfläsk

Att grilla sidfläsk är i sig inget speciellt. Men det är snarare histo
rien kring detta i vår familj som gör den lite speciell.

TV-shoppen sålde ett tag en grill med stående grillelement, dvs
kolen fanns i en box som stod upp. Det som skulle grillas stod
vertikalt invid kolen. En lysande idé då fettet från köttet eller
fläsket inte kunde rinna ner i glöden och brinna, utan rann ner i
vattenbehällaren under.

2 ägg

1 msk vatten

Salt och peppar

Valfritt:

2 msk grädde i stället för vatten

1 tomat

1 liten lök

lite korvrester

ost

vad som helst annat.
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Detta var ett av de tidiga åren när vi tog vår gamla husvagn och
tillbringade ett antal veckor på Västerviks camping Lysingsbadet.
Till saken hör att jag lyckades backa med bilen och köra över gril
len där den låg på gräset. Efter en del bucklande fick jag nästan
fason på den igen, men den fungerade och det var det väsentliga.

Thomas Franzon, grannen med bilarna och den asfalterade
gräsmattan i Ramsdalen, Haninge, var i Västervik på somrarna.
Vi ville bjuda honom och hans familj på grillmiddag. Pengar var
det dåligt med men extrapris på både fläsk och öl var det gott om.
Vi köpte en stor bit salt fläsk, skar det i tjocka skivor och grillade.
Till det serverade vi hårt bröd med smör, billigt öl, vattenme
lon och olika sorters senap: västervikssenap, skånsk och vanlig.
Succé!

Blandningen av det salta, vattenmelonen och knäckebrödet "gifte"
sig perfekt tillsammans med den kalla ölen.

Denna rätt har jag sedan serverat många gånger under somrarna.

Pelles och Robins älsklingssallad. I all sin enkelhet.

Tomater

Rödlök

Vinegrätt (3 delar olja och 1 del (balsam)vinäger

Salt och peppar

»  Skiva tomaterna tunt

»  Skiva rödlöken tunt

»  Blanda tiii vinegrätten

»  Lägg upp fint på ett fat och ringla vinegrätten på
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Omelett

En snabb omelett var ofta något som Robin tyckte om. Den gick
dessutom mycket snabbt att fixa till när hunger stod på tröskeln.

»  Knäck äggen i en bytta

»  Tillsätt vätskan

»  Rör (I) sönder äggen (vispa inte)

»  Stek på låg värme i en stekpanna med lite smör I och rör sakta under

tiden

»  Klart.

» Om ni vill göra omelettn lite matigare så fräs upp tomat, lök, korv, ost
eller vad ni nu vill ha, för att sedan hälla på äggstanningen och göra
som ovan.

Robin med en baguette på Riddarholmen

augusti 2004
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Farfar Görans, farmor Guns
och

gammelfarmor Stinas recept

Q.
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Er farfar Göran (Olof Göran Rolfhamre 1926-2006) hade ett
stort intresse för matlagning i hela sitt liv. Er farmor Gun (Karin
Gunnel Ingegerd Rolfhamre 1926-1998) gjorde också god mat.
Dock blev hon ganska tidigt sjuklig så Pelle och Robin hann inte
äta så mycket av hennes mat. Men bland annat kakbaken med
Pelle finns kvar i minnet.

Farfar Göran hade en gammal korg i vilken han placerade sin
lagade mat och åkte runt till sina barn Lena, Katarina och mig,
så att vi alla med våra barn kunde glädjas åt hans kokkonst. Den
gamla korgen hade så småningom gjort sitt och ersattes med en
röd korg. Denna röda korg har jag ärvt och använder den nu i
samma syfte, dvs jag tar med mat i den när det är dags för visiter.
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Gammelfarmor Stinas ostkaka

Min farmor Stina (Anna Kristina Larsson 1889-1998),

alltså er farfar Görans mamma, levde största delen av sitt liv på
Rolfhamre och var husmor för ett stort bondhushåll. Man (min

farfar Lars), fem barn, pigor och drängar skulle ha lagad mat tre
gånger om dagen + kaffe med bröd. Det är så man blir proffs på
riktig tgod och närande mat. Och alltid med Gud närvarande

Nu har vi kommit till en delikatess. Farmor Stinas ostkaka.

Något vi ofta fick och fortfarande får i Ljusdal. På somrarna
kan man beställa den i Hembygdsgårdens
kafé.

Den hälsingska ostkakan har mycket lite
med motsvarande från Småland att göra.
Enkelt uttryck skulle man kunna likna
den hälsingska ostkakan med en osaltad :
Haloumi på komjölk.

Recepten till ostkakan finns här i form av
farmor Stinas eget brev till mig 1986. Med
"helmjölk" menas mjölk som kommer
direkt från kon. Vi stadsungar har svårt
att fä tag på sådan, sä vi kan ta det som
heter "Gammeldags mjölk" och ev hälla i
lite extra grädde.

Skär ostkakan i centimetertjocka vskivor.
Lägg dem omlott i en smord ugnsform
och häll på grädde så att det täcker bot
ten. Grädda i 200 grader till dess ostka
kan liksom smält lite och fått en lätt brun

skorpa.

Farmor Stina klättrar över

staketet på Nore

r
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Ostkakan ska serveras med en kraftig saftsås med mandelflarn i
och grädde. Vi gjorde saftsåsen pä Funs sockerfria hallonsaft. Ska
man göra det på farmors vis ska det vara svartvinbärssaft, och
inget annat.

Underbart för själen om inte helt för vikten, men å andra sidan är
den en raritet så den blir inte serverad så ofta.

Torsdagen d. Z'?/'? I'? 23 '

Kära Ni alla!

Nu kommer recept på kakan.

XO ( kelmjölkj tag av till redning, Z kg vetemjöl vispas upp ,
cirka X I mjölk.

Z msk ostlöpe.

Värm mjölken till 50 o C. eller som Jag gör. Håller kinden intil
kastrullen, då mjölken är lika varm som min kind, lyft av fr
spisen, rör i redningen o käll i ostlöpet. Rör sedan sakta eftey
botten men sakta till det börjar ysta. Får stå orört omkring
en knapp timme eller det syns när vassian skiljer sig fr osten.

Tag upp ostmassan i en gles bandduk väl urvriden i kallt
vatten.

Får rinna av. Lägges så i smord form, mjöla den lite svagt
också. Ugn på 300 gr. Vatten i en långpanna. Ställ dit
formen då allt är bett. Efter en stund då det blivit brun skorpa
på kakan, tag dä av den med en gaffel. Ciör så två ggr. om
kakan år stor. När du tagit av skinnet två ggr. Så tag formen
ur pannan o sätt den på botten i ugnen för att grädda efter.
Pen då ska böjt sig ocb vara färdig o då åter fått färg.

Men nu kan Pu prova med S I mjölk o då X bg mJÖl samt
mindre ostlöpe också. På kan Pu grädda den utan att taga
av skinnet så många ggr, kanske bara en gång ocb inte det en
gång.

Lycka till

J^^^^ä{snin^a^til^^Jl^^^arm<^
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Laxpudding
En annan av farfar Görans paradrätter. Lille Pelle ville gärna ha
lingonsylt till den också.

3-400 g lax som blivit över från dagen innan (blanda gärna na
turell lax, rimmad och rökt, allt efter vad som finns)

8-10 medelstora kokta potatisar

purjolök

ca 1 dl hackad dill

3 ägg

4 dl mjölk

14 kryddmått svartpeppar

salt

»  Sätt ugnen på 225 grader

»  Skär fisken i små bitar

»  Skiva potatisen och purjolöken

»  Lägg ett lager potatis i botten på ett ugnssäkert fat. Lägg på lax, dill,
peppar och salt. Varva, potatis överst

»  Vispa samman ägg, mjölk och svartpeppar. Häll äggblandningen i fa

tet

»  Grädda i ca 30-40 minuter

»  Servera med smält smör



Pappas mat | 35

Plättar

Så fort något av barnbarnen skulle komma vankades det plättar, en
av farfars paradrätter.

- Plättar ska stekas i margaren, INTE i smör, hävdade farfar med
emfas.

Barnbarnen blev serverade små högar med plättar. Antalet plättar
i var hög var lika med antalet plättar i en lagg. Plättarna lades upp
på tallriken var och en för sig. Lite blandsylt, gärna farfars egen
Drottningsylt, lades i mitten för att sedan vikas ihop i "4 kanter"
som barnen sa.

Sen var det en tävling om hur många barnen kunde äta!

2 st ägg

1 tsk salt

3 tsk socker

6 dl mjölk

4 dl vetemjöl

1 msk margarin

sylt
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Laxaladåb

Ytterligare en av farfar Görans paradrätter. Aladåben gjordes i en
rund sockerkaksform med hål i mitten. Ytterkanten på formen
garneras med lämpliga grönsaker: tunna skivor tomat eller gurka,
räkor, morotsslantar eller vad som nu passar.

Lag:

Laxfilé (med skinn) 800,0 gram

Räkor

Vatten till lag 1,0 liter

Salt 1,0 msk

Vitpeppar (hel) 10,0 korn

Dill 1,0 knippe

Morot 1,0 st liten

Tomater

Citron 1,0 skiva

Gelatinblad 10,0 styck

Skala och "slanta" (skiva) morötterna.

Koka upp lagingredienser utom gelatin i en stor kastrull.

Ta bort skinnet från laxen och skär laxen i ganska stora bitar. Lägg ner
dem i lagen. Låt koka i cirka 7 minuter

Blötlägg gelatinbladen i kallt vatten

Lyft ur laxen försiktigt och lägg på ett fat

Skiva tomaterna så tunt som möjligt, Lägg skivorna utmed innerkanten

på sockerkaksformen. (När du häller upp aladåben innan serveringen
så kommer tomatskivorna att vara en dekorativ yttersida på aladåben)

Varva laxbitarna, de skalade räkorna, dillen och morotsslantarna i

sockerkaksformen utan att rubba tomatskivorna
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»  Sila lagen. Ta upp gelatinet och låt det lösas upp i lagspadet

»  Häll den varma lagen över laxen. Ställ laxen i kylskåp I minst 30 minu
ter tills gelén stelnat. Låt gärna stå över natten

Serveras med kokt potatis och farmors inlagda gurka (se sidan
7) och räkor. Lite extra skalade räkor får gärna ligga i hålet i
aladåben som blir efter sockerkaksformen. En romsås (majonnäs,
creme fraiche och röd kaviar) är också superbt till. Blanda och
smaka av med salt och peppar.

När ni blir lite vanare, använd hela er fantasi och dekorera både

insidan på aladåbformen och den färdiga aladåben med vad ni
vill. Det ska vara en fröjd att titta på den på bordet med alla sina
olika färger.

Farmors inlagda gurka
Farmor Guns inlagda gurka är känd i hela familjen. Jättegod till
nästan vad som helst.

Färsk gurka

1-2-3-lag (=1 del ättika, 2 delar socker och 3 delar vatten)

Persilja finhackad

»  Skala gurkan

»  Skiva gurkan med osthyveln. Ju tunnare desto mer farmor

»  Blanda 1-2-3-lagen och den finhackade persiljan

»  Lägg ner gurkan och blanda ordentligt

»  Låt stå över natten
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Mormor Elsas recept
Er mormor Elsa (Elsa Dah

lin född 1926) är och har

alltid varit en underbar

skapare i köket. Hennes
mat var något vi längtade
efter. Framför allt var det på
julen när det dukades upp
i matrummet med finaste

porslin. Maten stod upp
dukad på matbordet i köket
och vi gick och hämtade det
vi ville. Det var köttbullar,

kalvsylta, leverpastej och
mycket annat. De flesta av
recepten finns här.

Pä påskarna var det lika
dant, men då var det på
landet. De färdiggarne-
rade ägghalvorna och den
skurna laxen stod på
marmorbordet på verandan och väntade på att få komma in i
köket.

De flesta måltiderna avslutades dels med en lätt fruktsallad, ibland

i sällskap med en sabayonnesås, för att balansera helheten och
därefter kaffe med kakor i lädersittgruppen.

Mormo var alltid mycket bestämd med att skulle diska själv efter
middagen.

- På så sätt kan jag gå igenom kvällen för mig själv, som hon säger.

f

Pelle och mormor Elsa på Pelles masterexa-

mensmiddag 15 maj 2004
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Mormors sherrysill
Denna sill fanns alltid på mormors julbord och oftast även på
påskbordet på landet.

2 urvattnade sillfiléer

2 msk ättikssprit (12%)

2 msk olja

2 dl tomatjos

3/4 dl socker

6 krossade svartpepparkorn

1 msk sherry

»  Skär sillen I lagom bitar

»  Blanda resten av ingredienserna och slå över sillen

»  Låt stå i kylen över natten

Mormors köttbullar

Mormors köttbullar är bäst. Jag var inte ens i närheten med mina.
Det som var speciellt med mormors köttbullar var att hon ofta
blandade 50% älgfärs i sina plus att hon använder kryddpeppar.

Prova er gärna fram och blanda olika mängder fläskfärs,
nötfärs och viltfärs. Fläskfärsen, som är lite fetare, ger en mjukare
köttbulle. Här finns inga fel, bara er egen gom som får avgöra.
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3 hg köttfärs

1 skiva mörkt knäckebröd, t.ex. Husman

1/2 gul lök (finhackad)

lägg

Salt + peppar och några korn kryddpeppar

»  Krossa och blötlägg brödet och låt stå 5-10 min

»  Blanda alla ingredienser (rör inte för mycket) och låt stå några minuter

»  Rulla till bollar och stek i margarin och olja

f ̂ i! P (. tiii' i-L pS l| Il d is* s ^;

Vill ni ha en lite lyxigare gratäng, blanda mjölk och grädde eller ta
bara grädde. Den rivna osten sätter också prägel. Prova allt ifrån en
mild Greve till en stark Västerbotten eller Parmesan.

Fast potatis

Mjölk

2 vitlöksklyftor (finhackade - inte pressade)

Riven ost

Salt + peppar

»  Skala potatisen och skär i skivor (3-4 mm)

»  Lägg i kastrull och täck med mjölk, koka i ca 5 min

»  Blanda i vitlök, ost, salt och peppar

»  Häll över i en smord form, strö över resten av osten

»  Grädda i 250 grader i 30-40 min tills potatisen är mjuk

»  Titta till ibland och tillsätt mjölk om torr
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Mormors skorpor

125 g margarin eller smör

2,5 dl mjölk

1/2 dl socker

500 g mjöl (1,5 dl graham och resten vetemjöl)

lägg

30 g färsk jäst (vanlig)

2 tsk vaniljsocker

100 g hasselnötter (grovhackade)

1/2 dl bakpulver

1/2 tsk salt

»  Smält smöret, slå I mjölken, värm till fingervarmt

»  Slå vätskan över jästen som smulats I en bunke

»  Tillsätt alla ingredienser (mjölet sist)

»  Knåda degen jämn och fin

»  Jäs 40 min I rumstemperatur

» Arbeta degen försiktigt och dela i tre delar

»  Rulla till längd, lägg på en plåt och platta till längderna lite grann

»  Jäs ca 30 min

» Grädda på 200 grader i 20-25 min (20 i varmluftsugn) i mitten av
ugnen. Täck med bakplåtspapper när längderna är lagom bruna

» Ta ut och svalna av. Skär upp i skivor

»  Rosta I 250 grader tills det är färg på båda sidorna

» Sänk till 100 grader i en timme med en glipa i ugnsluckan
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Plåten kan med fördel stå kvar i ugnen över natten.

Mormors kanelbullar

100 g rumstempererat smör

2,5 dl mjölk

3/4 dl socker

25 g färsk jäst (vanlig)

1/2 tsk bakpulver

1 tsk krossad kardemumma

lägg

8-9 dl vetemjöl (vanligt)

Smör, socker och kanel blandat

»  Värm mjölken fingervarm, klicka I smör och häll över Jästen som

smulats i en bunke

»  Blanda alla torra ingredienser och häll över degvätskan

»  Knåda degen jämn och fin

»  Jäs 30 min

»  Arbeta degen försiktigt

»  Kavia tiii ca 1/2 cm tjocklek, smeta på smör-socker-kanel-blandningen
och rulla ihop tiii en rulle

»  Skär i 1-11/2 cm skivor

»  Jäs 30 min

»  Grädda på 225 grader i 5-10 min
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Mormors tunnbröd (hårt, gott)
Detta tunnbröd bakades alltid till alla stora helgerna. Oftast fick
jag en påse med mig hem. Underbart tunnbröd.

När ni bakar tunnbröd är det underbart om ni har en baksten i

ugnen. Ni kan endera välja att köpa en baksten i "fina" affären för
600:- eller så går ni till trädgårdsaffären och köper t ex granitplatta
40cmx40cmx3cm för en l/I5-del av priset. Tvätta stenen och sen
kan ni använda den livet ut!! Tänk på att stenen måste förvärmas
45-60 minuter innan ni lägger på första tunnbrödet. Det är ju den
starka hettan underifrån som gör skillnaden.

5 dl mjölk (grön/mellan)

10 g färsk jäst

11 dl lantmjöl (4 sorter) + 3-5 dl extra till utbakningen

1/2 tsk salt

1/2 tsk anis

1/2 tsk fänkål

»  Stöt anis och fänkål i mortel

»  Smula jästen I en bunke, ljumma och tillsätt mjölken

»  Tillsätt salt och kryddor, häll i mjöl

»  Arbeta degen (för hand) till en lös deg

»  Strö över lite vetemjöl och Jäs i minsten 1 timme

» Arbeta ihop degen på arbetsbordet (eller i bunken), använd 3-5 dl mjöl

till utbakningen

»  Dela i bitar (-20 stycken - en halv näve (I mormors storlek) stora)

»  Sätt ugnen på 275 grader
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»  Kavla med slät kavel först och sedan med kruskave! till ca 25 cm i

diameter, borsta av mjöl

»  Lägg kakan på het plåt och grädda tills brun I kanten

»  Svalna av på tidningspapper. Stapla med tidningspapper mellan varje
kaka

Provsmaka med lite smör på :-)

Mormors gravaile la»
Mormor använder standardblandningen, dvs lika delar socker och
salt. Här kan ni variera blandningen allt eftersom ni blir mer vana.
Men tänk på att saltet är konserverande, så mindre än en tredjedel
salt bör ni inte ta. Och det måste vara NaCL, dvs vanligt hushålls
salt. Annat salt är inte konserverande.

r

1 kg laxfilé (mittbit) - två bitar

1 msk krossad vitpeppar

1/2 dl salt

1/2 dl socker

1 dl finhackad dill

»  Blanda socker, salt, dill och peppar

»  Stryk in blandningen över, under och mellan bitarna

»  Lägg Ihop med köttsidorna mot varandra

»  Strö över resten av blandningen och täck med plast

»  Lägg gärna en tallrik som lock på, med en tyngd på, så att sidorna
pressas Ihop

»  Ställ i kyl 11/2 - 2 dygn, vänd ett par gånger
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»  Pensla med ägg och pärlsocker

»  Grädda på 175 grader i 10 min.

»  Skär i sneda bitar innan längderna svalnar

Mormors vitlöksströmming
The one and only! En av höjdpunkterna på jul- och påskbordet.

Tips - blanda allt utom fisken först, smaka av och, när ni är nöjda,
lägg i fisken.

Håller ca en vecka i kyl.

1 kg orensad strömming eller 600 g filé

1 msk dijonsenap

3 msk lättmajonnäs

2-3 pressade vitlöksklyftor

1,5 dl gräddfil

1,5 creme fresh

1 msk krossad dragon

Salt och peppar

»  Rensa strömmingen och filéa den

»  Låt strömmingen rinna av i en sil tills den är torr och fin

»  Blanda alla ingredienser i en skål och låt stå i kyl över natten, rör om
ibland
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Mormors gravade strömming
1 kg orensad strömming eller 600 g filé

1 dl ättikssprit

3 dl vatten

1 1/2 msk salt

10 vitpepparkorn (krossade)

1 knippa dill

»  Rensa strömmingen och filéa den

»  Blanda allt i en burk

»  Låt stå ca 12 timmar i kyl (tills fiskköttet är helt vitt), rör om ibland

Mormors chokladkakor

Pelles älsklingskakor

200 g smör (rumstempererat)

1 1/2 dl socker

2 tsk vaniljsocker

1/2 dl kakao

4 dl vetemjöl

1 tsk bakpulver

Ägg och pärlsocker

»  Rör ihop smör, socker och vaniljsocker

»  Blanda i kakao, vetemjöl och bakpulver, blanda ihop med händerna

»  Dela i sex delar och rulla ut till längder (smala)

»  Lägg tre på en plåt och platta till med händerna (kakorna flyter ut)
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Mormors svampomelett
Att koka upp mjölken och låta den svalna är ett gammalt trick för
att få omelettn att vattna sig mindre. En del säger att kvaliteten på
vår mjölk numera gör att det inte behövs. Prova er fram själva.

Omelett;

4 ägg

4 dl mjölk

Salt och peppar

Stuvning:

Svamp

1 msk smör

3 msk vetemjöl

Ev. lite matlagningsgrädde

»  Koka upp mjölken och låt den svalna

»  Vispa i äggen i kastrullen

»  Rör om och häll i en smord ugnsform

» Värm 175 grader i ugn till stelnat (20-25 min)

»  Fräs svampen I smör

»  Fräs (separat) smöret och vetemjölet och låt puttra ett tag

»  Häll I svampen och ev grädde, låt puttra ett tag

»  Häll stuvningen över omelettn och servera
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Mormors leverpastej
Också en höjdpunkt på julbordet. När vi inte hade möjlighet att
fira julafton med mormor och morfar fick vi åka och hämta lever
pastej, kalvsylta och sill hos dem dagen innan.

1 kg lever (helst kalv, annars gris eller ungnöt)

Mjölk

1/4 kg späck

4 ägg

30 g vetemjöl

20 g potatismjöl

1/3 1 vispgrädde

1/2 gul lök (finhackad)

6 anjovisfiléer (använd lite av spadet för smaksättningen)

2 msk konjak eller madeira

1 kryddmått "4 kryddor"

Salt och peppar

r

»  Låt levern ligga i mjölk (så det täcker) över natten i kyl

» Ta upp levern och torka av, skär I stora bitar

»  Fräs löken I smör utan att bryna

» Mal späcket 2-3 gånger genom fina skivan i köttkvarn

» Mal därefter levern, späck, lök och anjovis 2-3 gånger (genom fina
skivan i köttkvarn)

» Vispa ihop resten av ingredienserna och tillsätt lite i taget under

omrörning

» Tillsätt salt och peppar

»  Slå över i en smord lång brödform, men inte ända upp till kanten

»  Täck med folie och grädda i vattenbad, 175 grader i ca 11/2 timme
(prova med sticka om färdig)
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Mormors hastbullar

Dessa bullar var underbart goda som nybakade. De ska absolut
ätas samma dag som de bakas. Dagen efter är de inte alls lika
goda.

Var det bråttom att fixa något gott till kaffet var detta receptet
som gällde. Mitt rekord är på 20 minuter från det att gästerna
ringde ocb sa att de var på väg till dess att bullarna var klara
för servering. Jag satte först på snabbuppvärmningen i ugnen och
gjorde sen degen i en matberedare. Alla ingredienser i samtidigt,
blanda, baka ut, lägg på fyllning, rulla och lägg på plåten och in i
ugnen, som under förberedelsen hunnit få rätt värme.

7 1/2 dl vetemjöl

4 tsk bakpulver

1 1/2 dl socker

150 g smör eller margarin

(1 msk kardemumma)

3 dl mjölk

Fyllning:

50 g smör eller margarin

2 msk socker

1 msk kanel

Pensling och garnering:

•  uppvispat ägg

•  pärlsocker
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Rör samman mjölet med bakpulver och socker. Tillsätt matfettet och

finfördela det till en grynig massa.

Tillsätt mjölken och arbeta raskt ihop allt till en deg

Ställ ca 24 muffinsformar på bakbordet. Fördela degen i formarna och
ställ dem på bakplåt

Rör samman matfettet med socker och kanel till fyllningen

a) Gör en fördjupning mitt i bullarna och klicka ner lite fyllning i dem.
Täck igen med degen så att bullarna ser hela ut

b) Eller kavla ut bullarna på vanligt sätt, bred på blandningen och rulla
och skär

Pensla med uppvispat ägg och strö över pärlsocker

Grädda mitt i ugnen (250 grader) ca 10-12 minuter eller tills bullarna
har fin färg och känns torra

Låt bullarna svalna på galler under bakduk. De smakar bäst nygräd-
dade
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Siv Forss (Lindberg) bullar
"Svinbuila

Siw Forss (Lindberg) bullar var något extra goda.

Vid ett tillfälle fick vi en stor påse full med nya
bullar som färdkost på väg till Västervik men
husvagnen. Vi stannade vid en rastplats utmed
E4an och riktigt frossade i bullar och saft.

"Ja det där med bullarna var inget märkvärdigt.
Jag tog receptet från mjölpaketet och så strödde
jag på vaniljsocker i stället för kanel, busenkelt!"
berättade Siw i Facebook i oktober 2012.
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Mat är kärlek
Lar5-Ånders2012

December 2012

n



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




