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Recept för framtiden

Med denna kokbok lyfter vi fram ett inte bara 
ett flertal goda recept, utan också lika många 
spännande och framgångsrika entreprenörer. 
Det finns många naturliga kopplingar mellan 
en bok om matlandet Sverige och den bredare 
näringspolitiken. Vi vet att nya recept behövs 
för att skapa det företagarklimat i världsklass 
som Sverige behöver för att möta framtidens 
konkurrens.
Vi behöver skapa bättre förutsättningar för 
att starta, driva, utveckla och generations- 
skifta småföretag. Det uppnår Sverige genom 
Företagarlinjen. De tre viktigaste frågorna är:

Sverige behöver ett lägre skattetryck!

Sänk arbetsgivaravgifterna rejält med fokus 
på småföretagen. Lönekostnaderna är den helt 
dominerande kostnaden och avgör i hög grad 
konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. 

Sverige behöver en flexiblare arbetsmarknads-
modell!

Övergången till ett kunskapsbaserat närings-
liv med fler småföretag och en snabbt växande 
tjänstesektor ställer höga krav på rätt kompe-
tens på rätt plats. Bästa kompetens och inte 
år på jobbet måste istället få styra. 

Sverige behöver ett enklare regelverk!

Ett bra företagsklimat förutsätter enkla regler 
som fungerar som stöd och inte hinder. Företa-
gare ska inte belastas med byråkrati och långa 
handläggningstider för nödvändiga tillstånd. 
Det är småföretagen som drabbas värst av 
regelbördan. 
Så följ med Företagarlinjen på en resa 
genom mat- och entreprenörslandet Sverige 
mot framtiden! 

Nio av tio nya 

jobb har under det 

senaste decenniet 

tillkommit i de små 

företagen. För att 

klara sysselsättning 

och tillväxt behövs 

fler nya och 

växande företag. 
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Ost med tryffel, 
Peter von Corswant, Stafva Gård

Patrik von Corswant, gotländsk matambassadör, driver familjeföretaget 
Stafva Gård. Han säger att ”vi blandar gamla anor och nya vanor. Det gäller 
att ta rätt på solens energi och omvandla den till hållbara produkter där 
solen får blomma ut.”

Man bedriver jord- och skogsbruk och 16 personer är anställda. Ett 20 tal 
köttdjur slaktas per vecka, och det högklassiga köttet säljs under varu-
märket Ejmunds Gårdskött. Gårdsmejeriet är ett av Europas modernaste. 
Ett 10-tal ostar och smör produceras. Exklusivast är Stafva Grott Blå som 
lagras i Lummelundagrottan.

På gården växer tryffel. Den gottländska tryffeln har rykte om sig att vara 
en av världens främsta. Alldeles nytt är 20 000 lökar av saffranskrokus 
som är norra Europas första saffransodling.

Stafva bedriver viltjakt och är en del i smakresor. Man har såväl gårds-
butik som gårdsrestaurang, och mejeriet är byggt så att besökarna kan se 
hur produktionen och lagringen går till. 

Patrik konstaterar att ”vi fokuserar på marknadsorientering och innova-
tion Vi förenar det lilla och exklusiva med verksamhet i större omfattning.”

För Patrik är det enkelt att ge ett lockande recept. ”Ta en god bit bröd och 
bred på vårt smakrika smör. Redan det ger en stor smakupplevelse”.

Ta en Stafva Vit ost och klyv den vertikalt.

Ta färsk tryffel som är tvättad och skivad och lägg på ytan.

Lägg ihop osten igen och plasta in och lägg i kylskåpet.

Låt ligga till nästa dag.

Låt osten ligga i rumsvärme någon timme.

Drick saft av aroniabär eller starkvin av druvan Muscatel.

www.stafva.se
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Det gäller att ta rätt på solens energi och 
omvandla den till hållbara produkter 
där solen får blomma ut.”

PETER VON CORSWANT
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Grillad Vätteröring 
Maria Carlén, Carléns Fisk och Vätterkräftor

På Vätterns västra strand, i Nätebäcken ligger Carléns Fisk och Vätter-
kräftor. Företaget drivs av Maria & Anders Carlén.
Maria berättar att ”i vår fisk- och skaldjursbutik finns ett urval av Vätterns 
och havens delikatesser. Anders fiskar den mesta av fisken själv. Vi har 
certifierat oss enligt Närfiskat och kan garantera ursprunget på våra pro-
dukter.”
Populär är Carléns servering där gästerna kan äta allt ifrån laxtallrikar 
till stora räkmackor med handskalade räkor. Man kan få ett gott glas vin 
till maten, berättar Maria. Företaget har ungefär 10 anställda på sommar- 
halvåret.

4 personer

600 g öringfilé
1 dl rapsolja
1 dl pressad citron
1 tsk salt
½ hackad rödlök
½ krm chiliepulver
½ dl hackade örter, t ex dill, persilja och dragon
Citronpeppar

Sikromsås:
2 dl cremefraiche
½ dl finhackad dill
½ hackad rödlök
50 g sikrom
Salt, vitpeppar

Blanda ihop marinaden, skär fisken i portionsbitar och lägg i marinaden 
2-8 timmar. 
Blanda ihop ingredienserna till såsen. Låt den stå kallt minst två timmar.
Grilla laxen på svag värme, högst 3-4 minuter på varje sida.
Servera till en blandad sallad och kokta färskpotatis.
Ett torrt vin av druvan riesling passar perfekt.

www.carlensfisk.se
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Det räcker inte med att vara fiskare utan egen förädling, 
gårdsbutik och servering behövs, säger Maria. ”Vi filear fisk, varmröker 
och gör goda såser. Vi har allt ifrån Sik, Abborre, Gös till Röding 
Öring och Lax. Samt våra goda Vätterkräftor som jag kokar. Allt sker 
för hand, på gammalt vis.”

MARIA CARLEN
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Grillsnäcka av lamm 
Jan-Anders Jarebrand, Örtagård öst

Jan-Anders Jarebrand driver en gård i Öster-Övsjö i Jämtland. Här görs 
drycker av björksav, blåbär, hjortron, skogshallon, lingon, svartvinbär, röd- 
vinbär, kråkbär, rabarber, havtorn, tranbär, jordgubbe respektive rönn-
bär. OstConfiture är en unik skuren marmelad. Ketchup och vinäger av 
skogens bär, inlagda rönnbär, och fjällbjörksolja är andra produkter.Jan-
Anders konstaterar att ”mest innovativt är nog att vi torkar och smaksät-
ter de urpressade bären med egen honung och säljer dem som Jämtländ-
ska russin. Vi har öppnat restaurang som heter Vin & Bin. Vi serverar 
bara mat från trakten.”

ca 15 st
1 kg lammfärs
5 gr vitpeppar
5 gr torkad rosmarin
18 gr salt
ca 6 m fjälster av naturtarm 
18-21 mm fjällbjörk

Vinegrette
1 msk finhackad scharlottenlök
2 msk fjällbjörkvinäger
1 msk fjällbjörkolja
3 msk rapsolja
2 tsk honungsalt och peppar

Blanda ihop alla ingredienserna, salta och peppra efter smak. 
Kör sedan ihop det hela med en mixer till en såsig konsistens.

Ungsrostade rotsaker
0,5 kg kålrot
0,5 kg morot
0,5 kg palsternacka
0,5 kg rotselleri
0,5 kg gul lök
1 hg honung
10 gr grovsalt
10 gr kanel

Rensa rotsakerna, skär och läggpå en plåt och grilla tills dom färgas i kanterna.
Drapera den smältna honungen över rotsakerna, strö på rikligt med grovsalt 
och pudra med kanel.Björkripa är perfekt till denna rätt. 
Ett mustigt och kryddigt rött vin passar utmärkt.
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Aivo Gurpi 
Anna-Marja Kaddik, Aivo Ren

Anna-Marja Kaddik är en av delägarna i företagen Skajrie och Aivo Ren. 
Skajrie, som betyder ”där bäckar möts”, är ett turistföretag, som bland 
annat. erbjuder måltider. På menyn gravad fjällröding, gurpi, suovas, 
renskav, lingonsoppa, hjortron och hemlagad färskost.

Anna-Marja säger att ”vi berättar om den samiska kulturen. Vi lyfter fram 
renen, maten, slöjden och naturen. Vi sitter på renskinn i kåtan med elden 
sprakande i mitten och äter samisk mat. Folk ser det som så exotiskt att 
sitta i en rökig kåta.”

I Aivo Ren arbetar Anna-Marja med att slakta, stycka och förädla renköt-
tet. ”Jag gillar helt enkelt att karva i kött. Mitt nyaste påfund är en varm-
rökt variant av den traditionella Gurpin, lättrökt renkorv. Aivo kallar 
jag den och mest populärt är kryddning med kvanne respektive enbär. 
Det händer oerhört mycket med samiska måltidsprodukter nu, och många 
förvånas över vilka matskatter vi har.”

En utmaning för såväl den samiska turismen som förädling av mat och 
måltider är att lära sig vad kunden vill ha. ”Samer är vana att ta hand 
om renar och inte om turister. Det är ofta svårt för en same att förstå vad 
som är exotiskt. Vi utgår från kund och marknad. Genom att har rätt 
prisläge när vu de kunder vi vill ha. Alltför många entreprenörer tar för 
lite betalt och lockar fel kunder.”

Anna-Marja vill bjuda på det enkla men smakrika.

Ta ett mjukt tunnbröd eller glödkaka, gahkku som samerna kallar det för.

Lägg på skivor av Aivo Gurpi varmrökt renkorv med kvanne och enbärssmak.

Drick en kraftig öl med rejäl beska, eller en italiensk amarone.
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Pilgrimsmussla ”i skalet ur elden” 
Magnus Nilsson, Fäviken Magasinet

Öster om Åreskutan ligger Fäviken Magasinet, som av White Guide ut-
nämnts till ”årets värt en resa 2010”. Kökschefen Magnus Nilsson säger 
att ”vi utgår från självhushållet på svunna tiders fjällgårdar. Råvarorna 
ska komma från Jämtland och Tröndelag, men helst från gården.”

Recept 6 portioner

6 st färska pilgrimsmusslor i skal, riktigt stora. 
Ska ligga i rumstemperatur i minst tre timmar innan tillagning.
Vacker grön och väldoftande mossa
Ett fång torr björkved samt några pinnar färsk kluven granved av finare dimen-
sion

1, Blötlägg mossan. Låt björkvedsbrasan brinna ner till glöd. 
2. Borsta och rengör musslorna. Öppna dem och skrapa ur hela innanmätet. 
 Ta loss den stora vita slutmuskeln och eventuella romsäckar. Putsa muskeln  
 så att den är helt ren och förvara i rumstemperatur. Lägg allt rens från 
 musslan i en liten kastrull och värm den sakta tills det precis börjar sjuda. 
 Häll upp vätskan i en bunke genom en sil.
3, Borsta och rengör skalen invändigt och låt dem torka. Lägg musslan i den   
 skålformade skalhalvan, slå på lite av musseljuicen och lägg på locket. 
 Placera mossan på ett serveringsfat.
4, Lägg den färska granveden direkt på glöden och ställ omedelbart musslorna 
  direkt ovanpå. Lyssna nu noga och när du hör den första bubblan fräsa till   
 inne i musslan, lyft då av dem. Ställ skalen på mossan och låt vila tre minuter. 
  Musslan skall vara nästan rå men ljummen. Buljongen skall vara varm  
 och smaka färskt hav och rök.

Drick mjöd, gärna det egna från Fäviken.

www.favikenmagasinet.se



13

Pilgrimsmussla ”i skalet ur elden” 
Magnus Nilsson, Fäviken Magasinet

Öster om Åreskutan ligger Fäviken Magasinet, som av White Guide ut-
nämnts till ”årets värt en resa 2010”. Kökschefen Magnus Nilsson säger 
att ”vi utgår från självhushållet på svunna tiders fjällgårdar. Råvarorna 
ska komma från Jämtland och Tröndelag, men helst från gården.”

Recept 6 portioner

6 st färska pilgrimsmusslor i skal, riktigt stora. 
Ska ligga i rumstemperatur i minst tre timmar innan tillagning.
Vacker grön och väldoftande mossa
Ett fång torr björkved samt några pinnar färsk kluven granved av finare dimen-
sion

1, Blötlägg mossan. Låt björkvedsbrasan brinna ner till glöd. 
2. Borsta och rengör musslorna. Öppna dem och skrapa ur hela innanmätet. 
 Ta loss den stora vita slutmuskeln och eventuella romsäckar. Putsa muskeln  
 så att den är helt ren och förvara i rumstemperatur. Lägg allt rens från 
 musslan i en liten kastrull och värm den sakta tills det precis börjar sjuda. 
 Häll upp vätskan i en bunke genom en sil.
3, Borsta och rengör skalen invändigt och låt dem torka. Lägg musslan i den   
 skålformade skalhalvan, slå på lite av musseljuicen och lägg på locket. 
 Placera mossan på ett serveringsfat.
4, Lägg den färska granveden direkt på glöden och ställ omedelbart musslorna 
  direkt ovanpå. Lyssna nu noga och när du hör den första bubblan fräsa till   
 inne i musslan, lyft då av dem. Ställ skalen på mossan och låt vila tre minuter. 
  Musslan skall vara nästan rå men ljummen. Buljongen skall vara varm  
 och smaka färskt hav och rök.

Drick mjöd, gärna det egna från Fäviken.

www.favikenmagasinet.se



14

Sommarsoppa 
Sutip Austad, Austad Gård

Austad gård utanför Stenungsund drivs av Sutip Austad som är uppväxt 
i Thailand. Hon odlar 180 olika sorters svenska och asiatiska grönsaker 
och kryddor. På förpackningarna står det ”garanterat utan EU-bidrag”.

Sutip konstaterar att ”kvalitet är en självklarhet och mina krav på kvalitet 
innebär att jag har krav på mina kunder. Jag besöker dem för att se till 
att de behandlar mina produkter på rätt sätt. Kunderna måste förbeställa 
sina veckobehov för kommande säsong senast 1 mars, så att jag kan så efter 
marknadens behov.”

Sutip säger att ”utsökta produkter är lökens, kinakålens och spenatens 
blommor. Miniatyrer som spröd rödbetsblast, krispiga mangoskott, vitkåls- 
huvuden stora som tennisbollar, miniatyrmorötter och sallatssorter i mini- 
format är efterfrågade.”

Sommarsoppa, 4 – 6 personer 
 
1 l buljong 
50 gr. köttfärs 
1 vitlöksklyfta (pressas) 
50 gr. vattenkrasse eller sallad 
salt och peppar (efter smak) 
 
Blanda köttfärsen med salt och peppar. Pressa i vitlöksklyftan. 
Forma köttfärsdegen till små frikadeller. Koka upp buljongen, 
lägg ned frikadellerna ock låt koka ca. 5 min. 
Lägg vattenkrasse eller sallad i en sopptallrik, 
häll över buljongen med några frikadeller. Servera med bröd.
Drick vit gewurztraminer från Alsace.

Man lär sig genom praktisk erfarenhet och det är 
viktigt att våga göra det ingen annan gör. Det allra viktigaste 

är att förstå marknaden, locka marknaden och 
föra en ständig dialog med kunderna. 

Jag samverkar ofta med Sveriges bästa kockar. 
Och strunta i bidragen!”

SUTIP AUSTAD
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Sommarsoppa 
Sutip Austad, Austad Gård

Austad gård utanför Stenungsund drivs av Sutip Austad som är uppväxt 
i Thailand. Hon odlar 180 olika sorters svenska och asiatiska grönsaker 
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Sivans hårdost

Svenska hårdostar är en skatt, vilket Sivan Johansson utanför Vara insett 
Sivan är en ostlegend, som bl.a. tillägnats boken ”Sivan och hennes ostar”.

Sivan besöker mejerier och väljer ut de ostar som kan utvecklas.”Jag kän-
ner och knackar på ostarna och går in med min ostborr för att ta ut ett 
prov som jag luktar och smakar på. Jag tar en ostbit som får smälta i 
munnen och sen sväljer jag. Smaken måste vara bra. När jag sväljer osten 
måste det vara en len känsla hela vägen ned. Känner jag att det sticker i 
halsen så är det sporer i osten, och den går inte att lagra.”

Hon lagrar 20–25 ton ost per år i sitt bilgarage på gården. De lagrade 
ostarna säljs i den egna ostkiosken på torget i Vara. Nu finns Sivans 
exklusiva ostar också på ett antal restauranger och i ett fåtal ostdiskar 
landet runt. 

Sivan konstaterar att ”det är underligt att inte mejerierna själva fattar 
hur en riktig ost ska smaka. De kallar ost som är tio till tolv månader för 
extralagrad, men det är först när den är mellan arton och tjugo månader 
som den får en riktigt lagrad karaktär.”

Dottern Sofia har nu engagerat sig i företaget och verksamheten går över 
i en femte generation. Sivan säger att ”mina ostar ska njutas som de är 
och jag har 40 sorter. De äldsta ostarna är tio år gamla. De bästa svenska 
ostarna är Svecia, Herrgård, Grevé och Prästost. Enkilos julostar är 
också roliga att lagra. En favorit är Billingeost som lagrats 37 månader. 
Boxholms gräddost som är femtio månader är en annan favorit.”

Drick ett fruktigt och smakrikt rött vin, gärna av druvan cabernet 
sauvignon eller syrah/shiraz. 
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Spendrups

Jens Spendrup är vd i Spendrups och ordförande för Företagarna från och 
med 2010. Spendrups är ett genuint familjeföretag som drivits av familjen 
Spendrup i fyra generationer. Förutom bryggeriverksamheten på fastlan-
det driver Spendrups även det lilla Gotlands bryggeri i Visby.

Jens Spendrup konstaterar att ”de stora frågorna i dag är den om jobben och 
hur Sverige skall klara den globala konkurrensen. De stora kända svenska 
företagen har inte bidragit till ökad sysselsättning i landet på årtionden. 
De nya jobben måste därför skapas i nya företag och det förutsätter att 
fler vågar satsa på en karriär som företagare. Det blir ingen utveckling 
utan fler företagare. Släpper vi loss företagandet så våras det för Sverige! 
Och fler företag behövs även för satsningen på Sverige det nya matlandet.”

Jens säger att ”i Visby kan vi utveckla nya ölsorter med små volymer. Blir 
något öl populärt kan vi sedan ta hem det till fastlandet och göra större 
volymer. Samverkan mellan det lilla och det stora är mycket fruktbart.”
Johan Spendrup, son till Jens, är bryggmästare på Gotlands bryggeri. Han 
berättar att ”vi arbetar med standardbrygder som vi alltid har i sortimen-
tet, men också med specialbrygder och säsongsöl. Vi har allt från vete- 
öl till olika överjästa öl av typen ale. Vi har också spriten Gotland Bittar, 
som är kryddad med 30 örter, de flesta från Gotland. För mig är öl inte 
bara en dryck. Öl innebär också goda möten, inte minst i måltiden.”

Wisby klosterölsgravad biffrad med senapssås på Gotlands Bittar, 8-10 pers

1 kg väl hängmörad biffrad 
4 msk salt
4 msk socker
1 msk grovkrossad svart peppar
1 flaska klosteröl

Putsa biffen. Blanda salt,socker och peppar i en skål och gnid in köttet med 
blandningen.Låt stå ute i rumstemperatur i någon timme. Häll över ölen så att 
den täcker. Köttet kan också läggas i en plastpåse med ölen.

Vänd då och då på köttet i marinaden. Efter ca 3 dygn är köttet klart och tas upp 
och torkas av. Skäres i tunna skivor och serveras på en skiva klosterbröd alterna-
tivt kavring.

TILL SÅSEN:

1 äggula
1 dl matolja
1 msk socker
2 msk fransk senap
1 tsk salt
Worcestersås
Riven pepparrot, gräslök
persilja några droppar GOTLANDS BITTAR
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för oss är det viktigt att kunna 
kombinera vår stora verksamhet 
med vårt lilla bryggeri i Visby. Här 
kan vi utveckla nya ölsorter med 
små volymer. ” 

JENS SPENDRUP
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Astrakan fiskgryta 
Ola Johansson, Kiviks ål- och laxrökeri

Ola Johanssons är fiskare i skånska Kivik. Han berättar att ”när fiske- 
kvoterna blev allt mindre insåg jag att det var viktigt att inte bara fiska 
utan att också förädla och sälja själv. Är 2003 öppnade jag Kiviks ål- och 
laxrökeri med egen butik.”

Ola säger att ”jag är mycket engagerad i arbetet för att få tillbaka ålen. 
Den fiskare som inte aktivt tar ansvar för ett hållbart fiske, har ingen 
framtid. Allt fler söker sig till oss, eftersom de vet att vi har hög kvalitet 
och tar ansvar för fiskets fortlevnad.”

Ola berättar att ”allt från rökt sill och lax till färsk fisk lockar. Våra inlagda
sillar är oerhört populära och bygger på recept som funnits i familjen i gene- 
rationer. De recepten håller vi hemliga.”

4 personer

600 g laxfilé, gärna stjärtbiten
1 bit rotselleri (ca 100 g), tärnad
1 morot, tärnad
1 palsternacka, tärnad
1 rödlök, hackad
1,5 msk smör
3 dl grönsaksbuljong
2 msk mjöl
1 dl creme fraiche
3 dl grädde, lättvispad
2 msk äppelcidervinäger
1-2 äpplen, tärnade
Salt, peppar
Strimlad purjolök eller hackad persilja till garnering
Tillbehör: gott bröd

Skär laxen i bitar, ca 2x2cm. Fräs rotselleri, morot, palsternacka och lök i smöret 
Låt puttra i 10-15 minuter, eller till att rotsakerna blivit lagom mjuka. 
Lägg ner fiskbitarna och låt det koka upp. Blanda sist ner äppelbitarna 
och låt allt bli genomvarmt. Smaka av med äppelcidervinäger, salt och peppar, 
Slå upp i skålar och garnera med purjolök eller persilja.
Drick ett torrt fylligt vitt vin av chardonnay eller viognier.

www.kiviksalochlax.se
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Allt från rökt sill och lax till 
färsk fisk lockar. Våra inlagda 
sillar är oerhört populära”.

OLA JOHANSSON
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Rökt laxsandwich med äppel/pepparrotssallad 
Claes Wernersson, Qvänum Mat Malt

Claes Wernersson, matlandetambassadör, driver Qvänum Mat&Malt mel- 
lan Skara och Vara. En bondgård har omvandlats till restaurang, bryggeri, 
destilleri och B&B.

För Claes är ”lycka att leva med årstiderna. Att vänta på vårens första 
sparris, nässlor och rabarber. Att plocka egna hallon på sommaren. Äpp-
len och valnötter på hösten. Vi har en fantastisk kvalitet på råvarorna i 
Sverige. Sverige är ett långt land med stora regionala skillnader. Vi behö-
ver visa på skillnaderna mellan exempelvis Bohuslän och Västergötland 
både vad gäller mat och kultur.”

I bryggeriet bryggs ca 400 liter öl i varje sats. Ni finns flera öl av typen 
Ale och Havreöl. I en vacker 150-liters kopparpanna bränns bland annat 
QvänumCacao, Qvänum Humle, Qvänum Krondill, Qvänum Äpple samt 
en QvänumGrappa på vindruvor från Kvänum.

Det är viktigt att arbeta med olika aktiviteter, säger Claes. ”Givetvis är 
det populärt att prova våra egna drycker, men också att laga mat tillsam-
mans är mycket efterfrågat. Sen älskar jag choklad och håller ofta chok-
ladprovning, gärna i kombination med dryck.”

1kg varmrökt lax
3st äpplen
1 isbergssalladshuvud
3dl tjock yoghurt
2 msk honung
pepparrot efter smak
sandwichbröd 1 st pp
1 knippe dill till pynt

Skär laxen i kuber. Skär salladen i strimlor. Strimla äpplena, blanda med sallad, 
yoghurt och honung. Smaka av med riven pepparrot och salt och peppar.
Skär bröden . Stek dem i lite smör. Lägg en klick sallad på varje bröd. 
Toppa med laxkuben. Ett öl av Aletyp blir perfekt.

www.qmm.se
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Vi har en fantastisk kvalitet på råvarorna 
i Sverige. Sverige är ett långt land 
med stora regionala skillnader.” 

CLAES WERNERSSON
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Nävgröt 
Lennart Svahn, Stöpafors Kvarn

Lennart Svahn arbetar med personlig utveckling och ledarskap i vild-
marksbyn Eden. Han är också känd som mjölnaren som år 2010 nådde en 
andraplats i grötkoknings-VM i skotska Carrbridge.

Lennart driver Stöpafors kvarn i Värmland, och berättar att ”jag tävlade 
med skrädmjölsgröt i VM, det vill säga nävgröt. En del ironiserar över 
Gröt-VM, men det drog 4 000 till en by som till vardags har 708 invånare. 
Nu planerar vi att arrangera NM i grötkokning i Stöpafors.”

Skrädmjöl är gjort på rostad havre. ”Rostningen görs på en panna över 
eld. Jag smakar på kärnan och den ska vara spröd och ha en fint rostad 
doft och smak. Av skrädmjöl lagas den värmländska specialiteten näv-
gröt som äts med fläsk och lingonsylt. Traditionen är att den ska vara så 
stabbig att gröten kan ätas direkt ur näven. Skrädmjöl är glutenfrittt och 
går att använda till smakrikt hårdbröd, spröda drömmar, frasiga våfflor 
och mycket annat. Det är roligt när en gammal tradition som var nära att 
glömmas bort, får en ny betydelse och når nya marknader.”

Lennart säger att ”jag trivs bäst vid den gamla kvarnen som går i sin 
egen takt. Jag producerar 55 ton skrädmjöl och säljer nävgröt för 10 mkr 
kr per år. Traditionella produkter ses av en del som töntigt, men det går 
att utveckla till bra affärer.”

Koka upp 6 dl vatten och 1 tsk salt,

slå över 5 hg skrädmjöl så det täcker vattenytan. Rör ej.

Stampas med grötkäpp eller träsked

När allt vatten ångat igenom är gröten färdig att servera,

med stekt fläsk, flott och lingonsylt.

Drick ett mustigt öl till.
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En del ironiserar över Gröt-VM, 
men det drog 4 000 till en by som 
till vardags har 708 invånare. 
Nu planerar vi att arrangera NM 
i grötkokning i Stöpafors.”

LENNART SVAHN
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Dövestads plommonspäckade fläskkarré 
Linda Nilsson, Dövestads Gårdsbutik

Linda Nilsson, 22 år, är charkuterist på familjeägda Dövestads Gårdsbutik 
utanför Oskarshamn. Gården har egna djur och erbjuder upplevelser som 
öppen gård och fester med gårdens grillbuffé.

Linda säger att ”mathantverk är en livsstil. Bättre liv kan inte jag ha. Jag 
kan ärligt berätta för kunden var djuret har bott och att jag har förädlat 
köttet här till en kvalitetsprodukt som jag är stolt över. Och detta skapar 
förtroende hos kunderna. Jag är engagerad i Eldrimners nätverk Genera-
tion Mathantverk och ger rådgivning om att vara ung företagare.”

4 personer

800g benfri Dövestads Fläskkarré
12 st kärnfria katrinplommon
Bommulsgarn
2 tsk salt
1 bit färsk ingefära
2 krm svartpeppar
Såsen:
1 äpple
2 morötter
1 gul lök
4 katrinplommon
4 dl vatten 
2 msk soja
3 msk äppelmos
Ev. lite grädde
1 msk vetemjöl el. maizena

Gör ett hål rakt genom köttet och fyll det med kärnfria plommon. 
Bind upp steken med garnet. Massera in salt, peppar och riven ingefära. 
Skär äpple, morötter och lök i bitar. Lägg steken på grönsaksbitarna 
i en ugnssäker form. Stek i ugnen (225 grader) tills stektermometern visar 
85 grader. Fyll på med lite vatten vid grönsakerna så du får en sky till såsen.

Sila skyn från ugnsformen i en kastrull. Vispa ner 1 msk mjöl eller maizena och 
låt koka försiktigt i ca 5 min, rör ner soja, äppelmos och grädde efter tycke och 
smak, samtidigt som karrén får vila en stund innan den skärs upp.

Serveras med kokt potatis, sås, äppelmos och heminlagd gurka. 
Drick gärna ett öl av typen ale.
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Jag kan ärligt berätta för kunden 
var djuret har bott och att jag har 
förädlat köttet här till en kvalitets-
produkt som jag är stolt över”.

LINDA NILSSON
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Lönnsirapsgrillad lammfilé 
med sommarprimörer, smörstekta 
babykantareller och kyndelvinägrett 
Göran Amnegård, Blaxta vingård

Utanför Flen ligger Blaxta, världens nordligaste vingård. Här har Göran 
Amnegård blivit internationellt berömd för sitt söta isvin, som görs genom 
att druvorna sitter kvar på vinrankorna tills det blir sju grader kallt. Ge-
nom att pressa de frysta druvorna får man ut en koncentrerad söt must.
Göran konstaterar att ”det är tack vare de många soltimmar som Sverige 
har, liksom samspelet mellan varma dagar och kalla nätter, som en unik 
aromrikedom utvecklas i våra växter.”

4 personer

8 lammfilé
4 msk lönnsirap
4 cherry tomater
4 sparris
4 minizuccini
100 gram babykantareller
4 små morötter
8 sockerärtsskidor
15 kvistar kyndel
1 lime
peppar och salt

Marinera lammköttet med lönnsirap, peppar salt och lite kallpressad rapsolja 
i 2-3 timmar i kyl.
Tag 10-11 kyndelkvistar och kör i mixer med 6 msk olivolja (eller kallpressad 
rapsolja) och blanda med 2 msk saft av lime, salt och svartpeppar.
Stek kantarellerna på svag värme med 2 msk smör. Salta till behag.
Sjud primörerna i lättsaltat vatten i 3-4 minuter. 
Stek lammfiléerna på medelhög värme ca halv minut på vardera sidan.
Servera gärna med bakad tomat.

Dryckesförslag. Blaxsta Merlot prestige 2008 eller milda röda viner av merlot 
eller cabernet sauvignon.

www.blaxstawine.se
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På vår gårdsrestaurang kan man äta unika produkter 
som sallad på vilda växter med kallpressad skogshallonolja 
och, ankbröst med puré på maskrosens rot. Sådana 
produkter går det att ta bra betalt för.”

GÖRAN AMNEGÅRD
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Ostpaj med laxrom 
Peter Mosten. SAV

När Peter Mosten fick i uppdrag att hitta söknyckeln över ett omfattande 
arkiv, fann han ett recept på mousserande björksavsvin från en svensk 
bok tryckt 1785. Han fångades av receptet och kunde efter femton års 
experiment presentera en världsunik ekologisk dryck som hyllas världen 
runt. På vårarna tappas det sav ur björkar som växer på kalkrika marker 
runt Storsjön i Jämtland. Saven får jäsa till ett vin, för att sedan tappas 
på flaskor där en andra jäsning sker under två år. Den mousserande 
drycken heter Sav™.

Vinet har en unik smak, med fin brödighet, mild friskhet, rik fruktighet 
med toner av fläder och päron, en angenäm beskhet och tydlig karaktär 
av just björk. Moussen är elegant och krämig. 
Företaget har nu fem anställda och flera produkter finns i tankarna, såväl 
alkoholfria drycker som björksprit. För många förknippas björk med energi, 
kraft och hälsa.

Vinet är utsökt tillsammans med sushi, rökt fisk, rökt renkött, mörk 
choklad, ost och mycket annat.

1 pkt fryst kavlad smördeg
4 st ägg
2 dl vispgrädde
½ dl crème fraiche
½ dl Sav™
1 dl riven västerbottenost
1 st silverlök
1 msk smör
efter smak citron, salt & svartpeppar

Kavla ut smördegen och klä små formar, ca 10 cm i diameter, med smördegen. 
Sätt i frysen. Mjukstek löken i smöret. Mixa ägg, grädde, lök och creme fraiche 
samt Sav™ i mixer. Smaka av med citron, salt och svartpeppar. 
Häll direkt i formen och sätt in i ugnen på 120 grader till smeten stelnat. 
Detta tar ca 20-25 minuter. Toppa med laxrom och drick Sav till.

http://sav.se
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Låg upplösning på 
denna, kollas!
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Tartar på Smålandsälg 
Per Bengtsson, restaurang PM & Vänner

Restaurang PM & Vänner startade 1992 och hör till restaurangeliten. 
PM utnämndes 2010 av White Guide till ”årets bästa restaurang utifrån 
matupplevelsen, som är i internationell mästarklass”. Med tanke på att 
PM ligger i Växjö finns det anledning att höja på ögonbrynen. Det går att 
driva en krog av världsklass även i en mindre stad år efter år.
Här kan man äta ängssyra, granskottsolja, rallarros och bönegröt på 
bondbönor med sidfläsk. Man har ett eget växthus och här finns singelko- 
ost, ost från en enda ko från Agnes gårdsmejeri.

Tartar på Smålandsälg 
med knäcke, märgemulsion, porsaska, pepparrot och krasse

Börja med knäckebrödet.
125 g grovt rågmjöl
125 g rågsikt
125 g grahamsmjöl
8 g jäst
10 g honung
190 g kallt vatten
8 g salt

Lös jästen i vattnet och blanda i resten, använd degblandare, låt degen gå i 5 min 
på medelhastighet. Täck över degen och låt den vila en ½ timme 
Dela degen i 6 delar och kavla ut en del i taget, kavla ut till 2–3 mm tjocklek 
och stansa ut 4 rundlar med en diameter på 4 cm, strö på lite flingsalt och baka 
på 160 grader i 12-13 min. Låt svalna och sätt åt sidan.

Resterande deg kavlas ut och bakas i 160 grader i 15-16 min, så har man ett gott 
knäckbröd.

Till märgmajonäsen, ta 75 g oxmärg och smält i en kastrull på låg värme tills allt 
fett har lösts upp, sila och låt svalna till en temperatur på 20 grader. Ta en äggula 
och vispa ihop med en 1/3 tsk salt och 4 droppar rödvinsvinäger, vispa sen i 
oxmärgsfettet droppvis till en god och tjock majonäs.

Till porsaskan, ta 10 g porsknoppar, plockad senvinter/tidligt vår och torka dom 
i varmluftsugn på 80 grader 1 h. Bränn dom med en gasolbrännare försiktig så 
dom förkolnar utan att dom fattar eld. Mortla knopparna och sikta. 

Ta 80 g putsad älgkalvryggbiff och skrapa med sked och forma 4 små råbiffar 
i samma storlek som knäckebrödet. Lägg råbiffen på knäckebrödet, sen lite 
majonäs, riven pepparrot, smörgåskrasse och aska. 

Perfekt till denna rätt är ett vitt vin gärna av österrikes fina druva Grüner Veltliner. 
De flesta runt hundralappen och över är utsökta.
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Vi är stolta smålän-
ningar, vår matfilo-
sofi bygger på SKOG, 
ÄNG och SJÖ och vi 
vill visa vad vårt 
fantastiska landskap 
kan erbjuda. Vi blan-
dar traditioner med 
moderna tekniker”

PER BENGTSSON
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Siksallad 
Johanna Spolander, Kukkolaforsen

Kukkolaforsen ligger vid Torne älv, norr om Haparanda. För drygt 20 år 
sedan startades Kukkolaforsen Turist & Konferens av Margit och Svante 
Spolander. I dag tar barnen Mathias och Johanna allt mer över verksam-
heten.

Johanna Spolander berättar att ”vår finaste råvara är siken som simmar 
i den strida forsen utanför våra fönster. Vi håvar upp fyra till fem ton per 
år. Fisket sker från tillfälliga spänger, pator, mitt i forsen. Siken röks, 
gravas steks eller halstras över öppen eld. Sikrommen är utsökt. Populär 
är dopp i kopp som består av rökt sik, gravad lax och potatis som doppas i 
en skål med skirat smör och lök.”

Lokala råvaror dominerar. Johanna konstaterar att ”folk tror inte att det 
går att odla här uppe, men vi har sol dygnet om på sommaren. Så mycket 
sol med varma dagar och svala nätter ger aromrika växter. Våra tomater, 
jordgubbar och mandelpotatis är helt enastående i sin smakrikedom”.

Förutom mat, boende och konferenser är upplevelser viktiga produkter, 
med allt från forsränning till bastuupplevelser i världsklass. Johanna säger 
att ”vår marknadsföring bygger på mun-till-munmetoden. Vi arbetar med 
nya media som Facebook och Twitter. Traditionella annonser använder vi 
mycket sällan. Vi är en viktig arbetsgivare i bygden med 8–30 anställda 
beroende på säsong.”

4 dl gräddfil
2 dl majonäs
2 gula lökar
750 g rensad rökt Kukkolasik
(sikrom & dill) 

Hacka löken och bena ur siken. 
Blanda alla ingredienser och garnera med exempelvis sikrom och lite dill.

Drick ett ljust öl med rejäl beska. 

www.kukkolaforsen.se



35

Siksallad 
Johanna Spolander, Kukkolaforsen

Kukkolaforsen ligger vid Torne älv, norr om Haparanda. För drygt 20 år 
sedan startades Kukkolaforsen Turist & Konferens av Margit och Svante 
Spolander. I dag tar barnen Mathias och Johanna allt mer över verksam-
heten.

Johanna Spolander berättar att ”vår finaste råvara är siken som simmar 
i den strida forsen utanför våra fönster. Vi håvar upp fyra till fem ton per 
år. Fisket sker från tillfälliga spänger, pator, mitt i forsen. Siken röks, 
gravas steks eller halstras över öppen eld. Sikrommen är utsökt. Populär 
är dopp i kopp som består av rökt sik, gravad lax och potatis som doppas i 
en skål med skirat smör och lök.”

Lokala råvaror dominerar. Johanna konstaterar att ”folk tror inte att det 
går att odla här uppe, men vi har sol dygnet om på sommaren. Så mycket 
sol med varma dagar och svala nätter ger aromrika växter. Våra tomater, 
jordgubbar och mandelpotatis är helt enastående i sin smakrikedom”.

Förutom mat, boende och konferenser är upplevelser viktiga produkter, 
med allt från forsränning till bastuupplevelser i världsklass. Johanna säger 
att ”vår marknadsföring bygger på mun-till-munmetoden. Vi arbetar med 
nya media som Facebook och Twitter. Traditionella annonser använder vi 
mycket sällan. Vi är en viktig arbetsgivare i bygden med 8–30 anställda 
beroende på säsong.”

4 dl gräddfil
2 dl majonäs
2 gula lökar
750 g rensad rökt Kukkolasik
(sikrom & dill) 

Hacka löken och bena ur siken. 
Blanda alla ingredienser och garnera med exempelvis sikrom och lite dill.

Drick ett ljust öl med rejäl beska. 

www.kukkolaforsen.se Vår finaste råvara är siken som simmar i den 
strida forsen utanför våra fönster.”

JOHANNA SPOLANDER



36

Naturella ostron 
Per Karlsson, Everts Sjöbod

Matjournalister från hela världen vallfärdar till Västkusten. Där finns 
världens bästa skaldjur, särskilt ostron och hummer. De svala vattnen gör 
att de växer sakta, blir fasta och mycket smakrika. Per Karlsson är fis-
kare i Grebbestad med företaget Everts Sjöbod och Matlandsambassadör 
för Bohuslän. 

Per är också upplevelseproducent med hummersafari, ostronprovning, fis-
ke- och båtturer. ”Att sälja hummer kostar 700 kr per kilo i butiken, men 
att sälja en hummersafari där gästen är med och fiskar, tillagar och nju-
ter av sin hummer ger en intäkt på 6.000 kr per kg. Att skapa produkter 
där vi möter slutkonsumenten är vår framtid.”

Per är tillsammans med yrkesfiskarna i norra Bohuslän initiativtagare 
till varumärket Njord där man värnar om kvalitet och ett hållbart fis-
ke. ”Det är samverkan som gör att vi kan fortsätta vår utveckling att bli 
ett besöksmål för internationella turister som vill ha måltidsupplevelser i 
högsta världsklass”.

Per Karlsson konstaterar att ”Grebbestads fantastiska ostron med sin in-
tensiva och fruktiga smak ska ätas naturella, och även tuggas på. För att 
känna den eleganta smaken ska man inte ens ha på citron. Den naturliga 
smaken är salt och fuktig som en kyss Och vår fantastiska hummer ska 
bara kokas och inte förstöras av olika anrättningar.” 

Till ostronen passar carnegie porter-öl eller den egna Ostronakademien 
Blanc de Blancs Grand Cru som kan beställas på systembolaget (nr 82901). 
Till hummern finns Svenska Hummerakademien Brut Rosé (nr 82815). 
Grebbestad bryggeri gör ett hummer-öl.

www.evertssjobod.se
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känna den eleganta smaken ska man inte ens ha på citron. Den naturliga 
smaken är salt och fuktig som en kyss Och vår fantastiska hummer ska 
bara kokas och inte förstöras av olika anrättningar.” 

Till ostronen passar carnegie porter-öl eller den egna Ostronakademien 
Blanc de Blancs Grand Cru som kan beställas på systembolaget (nr 82901). 
Till hummern finns Svenska Hummerakademien Brut Rosé (nr 82815). 
Grebbestad bryggeri gör ett hummer-öl.

www.evertssjobod.se
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Rågbröd med kaffe 
Ann Klensmeden, Åsbergets gårdsmejeri

Ann Klensmeden driver Åsbergets Gårdsmejeri i östra Jämtland. Företaget 
sysselsätter fyra personer. Förutom att göra ost har man en sommarres-
taurang. En stor del av osten säljs till konsumenter på gården och olika 
marknader. Ann berättar att ”att ha direktkontakt med kunderna är 
mycket stimulerande. Men det roligaste är att stå vid grytan och utveckla 
ostarna.”

Klassiker är blåmögelostar av både get och komjölk. Nyheter år 2010 är 
”Victoria och Daniel”, en specialdesignad komjölksbaserad ost respekti-
ve ”Eyjafjallajökull” som är en färskost på komjölk som innehåller apri-
kosbitar, kokos och björkaska utvändigt, med lava av mörkgult havtorns- 
pulver. En liten produktion finns av ost på älgmjölk.

Ann konstaterar att” i många andra länder skapar de små lokala produ-
centerna efterfrågan och står för de smakmässigt mer komplexa ostarna, 
och samverkar med större industriella producenter som säljer bra ostar 
i stora volymer. Det är en fin symbios. Vi är två gårdar som samverkar 
med MILKO som lånat ut varumärket till sedan länge nedlagda kittosten 
Våloloffen. Kanske MILKO också tillverkar den igen. Det vore jättekul.”

Jämtland har förutsättningar att utveckla kombinationen mellan måltid 
och turism. ”Då måste vi vara många gårdsproducenter och många gårds-
restauranger. Det är viktigt att vi stöttar framväxten av nya producenter.”

Ta en rejäl skiva av ett hembakat rågbröd med farin och sirap i.

Bred på smör toppa med några skivor av Vålåloffen.

Till detta dricker man gott, hett svart vanligt enkelt kaffe!
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Sverige – det nya 
matlandet i Europa

Sverige är ett unikt måltidsland. Vi är långt 
och variationsrikt med många klimatzoner 
som ger råvaror av olika karaktär. Det 
svenska ljuset, allt från mörker och norrsken 
till midnattssol är exotiskt och lockande. 
Måltidens Sverige erbjuder en stor varia-
tionsrikedom. 
Vår främsta styrka är råvarorna som är 
extra aromrika och av världsklass. Klimatet 
ger råvarorna så mycket smak att det inte 
behövs några smakförstärkare. Den rika 
smaken beror på många soltimmar, men 
också på växlingarna mellan dagens värme 
och nattens kyla.

De djur som betar av dessa aromrika grödor 
tycks få en extra fin smak. Fisk och skaldjur 
som växer sakta i våra svala vatten, blir 
också mycket smakrika. Vår rena miljö och 
natur, för att inte tala om viltet i skogarna 
och den svenska djurhanteringen, stärker 
oss som måltidsland. Att Sverige är ett 
mångfaldens land där nära 20 procent av 
svenskarna har en utländsk bakgrund 
visar att vi är ett välkomnande land.

Utan bra mat och måltider är det svårt 
att locka dagens kräsna turister. Alla 
turister måste äta och dåliga måltider är 
det som retar turisterna allra mest. Många 
turister har som ett av sina viktigaste mål 
att söka måltidsupplevelser, helst med en 
lokal prägel. Att svenska kockar tävlar inter-
nationellt med stor framgång, och att flera 
svenska krogar har internationell mästar-
klass, visar att vi har bra restauranger. 
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Turisterna lockas inte bara av restauranger, 
utan också av måltider utomhus under vand-
ringen eller fisketuren, för att inte tala om 
besök hos småskaliga producenter och att 
kunna köpa lokala produkter i affären.

Regeringen har en vision att Sverige ska 
bli det nya matlandet i Europa. En vision 
som handlar om god mat, upplevelser i 
världsklass och en levande landsbygd. Detta
skapar fler jobb och tillväxt genom satsningar
på mat- och livsmedelsproduktion i kombi-
nation med turism. Visionen har resulterat 
i en handlingsplan med fem fokusområden: 
offentlig mat, primärproduktion, förädlad 
mat, matturism och restaurang. En nationell 
kommunikationsstrategi ger inspiration till 
utvecklingsarbetet. Nordiska Rådets projekt 
Ny Nordisk Mat stöttar också detta arbete.

Hur går vi vidare?

För att bli Europas nya matland, måste mat, 
måltid och turism arbeta hand i hand. Den 
lokala maten och måltiden lockar turister, 
och turisterna är viktiga kunder för de lokala 
entreprenörerna.

Vi har många styrkor. Unika är våra ceremo-
niella måltider under högtider som jul och 
midsommar. I mångfaldens samhälle kan 
Ramadans avslutning och det persiska nyåret 
bli nya svenska måltider som lockar.

Turisterna vill äta lokal mat. En fortsatt 
kombination av traditioner och nytänkande 
behövs. Svenskarnas intresse för influenser 
från internationella kök har varit stort allt 
sedan 1600-talet. Med den mångfaldens land 
vi är, har vi all anledning att inte fastna i 
vad vi tror är traditionell svensk mat.
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Västkustens hummer och ostron är redan 
internationellt berömda. Fler produkter kan 
få denna status. Svenska metoder som att 
röka, grava, torka och lägga in är interna-
tionellt kända. Smörgåsbordet är typiskt 
svenskt och har ett gott internationellt rykte. 
En verklig skatt är konditorikulturen med 
småkakor.

Det pågår en snabb utveckling med lokala 
livsmedel. För att utnyttja den variations- 
rikedom Sverige har, behövs det en tydlig 
lokal identitet i produkterna och måltiderna. 
Helt avgörande är det att maten smakar bra.

Samverkan mellan små mathantverkare och 
industrier behövs. Mathantverkarna utgör 
spjutspetsen och samverkan med industrin 
leder till bättre distribution, marknadsföring 
och försäljning. Samverkan mellan produ-
center, gårdsbutiker och livsmedelsaffärer är 
också viktigt.

Turister vill resa dit man känner att de pengar
man betalar stöttar den lokala utvecklingen. 
Man vill inte bara äta utan också uppleva, 
allt från utomhusmåltider till att lära sig 
göra ost eller korv. Det är viktigt att utveckla 
säljbara måltidsupplevelser.

Med hjälp av entreprenörerna kan Sverige bli 
det nya matlandet i Europa. Vi har kommit en 
bra bit på vägen, men mycket arbete återstår.

Producerat av Propan AB 
Stockholm 2010
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I denna kokbok lyfter vi fram ett inte bara ett 
flertal goda recept, utan också lika många 
spännande och framgångsrika entreprenörer. 
Sverige som det nya matlandet i Europa är en 
spännande och fullt realistiskt vision – om bara 
rätt förutsättningar för företagande och företa-
gare kan skapas. Men den visionen borde inte 
stanna vid matlandet Sverige. Samma ambition 
måste gälla för företagsklimatet i Sverige i stort. 

Det finns många naturliga kopplingar mellan 
en bok om matlandet Sverige och den allmänna 
näringspolitiken. Vi vet att upplevelseindustrin, 
där mat och turism är tunga inslag, blir allt 
viktigare. Vi vet att globaliseringen och den 
snabbare strukturomvandling gör småföretagen 
och därmed entreprenörerna allt viktigare. Vi 
vet att nya recept behövs för att skapa det före-
tagarklimat i världsklass som Sverige behöver 
för att möta framtidens konkurrens.

Kokboken är resultatet av ett samarbete mellan 
Företagarna och Urban Laurin ägare till kon-
sultföretaget Urban Laurin AB. Han arbetar med 
inspirerande föreläsningar och workshops, gör 
analyser och skriver böcker. Hans specialiteter 
är entreprenörskap, mat, måltider, turism, 
bygde- och destinationsutveckling samt inte-
gration och mångfald. 

www.urban-laurin.com


