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INNEHÅLL

SAKER VI LÄRT OSS AV DET HÄR NUMRET

Sniglar från Vingåker, larver från Orsa, svart kaviar
från Småland och alger från Fjällbacka – vi har provat
framtidens mat och den smakar utmärkt. Lika god
är kokkonsten på gastrohotellen i veckans guide.

1.

2.

SÅNG OM SYRSOR

Jan Ekholm

Redaktör SvD Resor

SMAKFULL HELG

Storbritannien är bäst i världen på gastropubar med rum och Michelinstjärnglänsande landsortshotell. Men i väntan
på en resa dit finns tröst på nära håll.
Inom en timme från Stockholm hittar vi,
minst, åtta småhotell med ambitiösa kök.
Som vår favorit Villa Anna mitt i historiska Uppsala. Den generösa bostad som
brukspatron Ekman gav till sin dotter
1876 är måhända inte lika lantligt rustik
som sina brittiska motsvarigheter, men
köksmästare Markus Erikssons kreationer skulle inte skämmas för sig i brittiska
gourmetbyar som Ludlow eller Tavistock.

Äntligen, skulle man kunna säga. Långt efter andra europeiska länder
är det nu tillåtet att sälja insekter som livsmedel i Sverige. Goda nyheter
för den svenska branschorganisationen Insektsföretagen, vars medlemmar heter spännande saker som Cricket Express och Global Bugs.
Vi firade de nya reglerna med en proteinbar från Eat:em innehållande
32 syrsor, sex kakaobönor, nio mandlar, två dadlar och kokosolja. Gott!
Dessutom innehåller syrsor dubbelt så mycket järn som spenat.

FOTO: VILLA ANNA

3.

EN SOMMELIER
I MATKASSEN
När take away-beställningen avrundas med frågan om det önskas
en flaska vin till maten tror vi först
att någon skojar. Men nej, kontinentala Malmö är först ut i landet
med att tillåta restauranger hemleverans av alkohol tillsammans
med mat. Motståndarna har varit
många, men häromveckan klubbades förslaget igenom till stor glädje
för stadens hårt pressade krögare.
”Som att få en sommelier i matkassen”, säger krögaren Linda
Pieplow. Och vem vill inte ha det?
FOTO: ALAMY
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 SvD.se
Följ SvD Resor på Facebook
Var med och få tillgång till
samtliga våra cityguider
facebook.com/perfectguide

Sundbyholms Slott, ca 1 h från Stockholm.
3-rätters middag & interaktiv
mordgåta med 2 glas vin,
logi & frukost:
27/3, 10/4, 17/4, 23/4, 24/4, 28/5.
fr. 2090 kr/person och natt
MED AVSTÅND I LUFTIG LOKAL

Nyhetsbrev från
SvD Vin & Mat

Mordsupé på
Sundbyholms Slott

www.sundbyholms-slott.se/weekendpaket

ket:
Påskpa tea &
ernoon

aft
iddag!
slottsm
016-42 84 00

info@sundbyholms-slott.se

svd.se/vin a

albatros.se | 08–52 50 38 68

ÖPPET
KÖP
Reis med hjerte, hjerne & holdning

Med förbehåll för tryckfel och utsålda avgångar
ANNONSKOD: SVD

Boka nu!

Albatros erbjuder öppet köp på alla
resor som bokas innan 30. april 2021
För oss är det viktigt att du som resande känner dig trygg med att boka
dina resor hos oss. Därför erbjuder vi nu dig som Albatrosresenär möjligheten innan 60 dagar efter din beställning att få pengarna tillbaka
om du skulle vilja avboka din resa. Du kan även välja att fritt omboka
till en annan valfri resa.

3 veckor med halvpension på 4-stjärnigt hotell
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Spanska Solkusten med bra hotell & halvpension
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Långtidssemester i
Andalusien
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Andalusien har Europarekord i solskenstimmar och bjuder dessutom på
spännande kultur och historia. Vi provsmakar det lokala vinet i Picassos
hemstad Málaga, besöker Ronda med den vackra bron och den vita byn
Mijas som bjuder på fantastiska vyer över kusten. Du kan dessutom boka
utflykter till Gibraltar, de mysiga städerna Nerja och Frigiliana och
Andalusiens huvudstad, Sevilla.
Följande utflykter ingår • Stadsvandring i Málaga • Utflykt till den
vackra vita staden Mijas • Utflykt till Ronda
Boka extra utflykter: Brittiska kronkolonin Gibraltar • Andalusiens
huvudstad Sevilla • Córdoba med moskén • La Mezquita • Nerja och
bergsbyn Frigiliana • Utflykt till Granada
Allt detta får du: Skandinavisk reseledare • Flyg t/r • Transport till och från
flygplatsen i Málaga • Utflykt till Málaga • Utflykt till Mijas • Utflykt till Ronda
• Boende på hotell i delat dubbelrum • Halvpension • Skatter och avgifter

22 dagar | Stockholm/Köpenhamn 30/10, 2/11, 5/11 2021

14 998 kr
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Låt dig förföras av Lissabonkustens behagliga
klimat, Portugals fascinerande förflutna och unika
viner och gastronomi. Allt i en underbar kombination
av utflykter, storstadspuls och fritid i ett behagligt
tempo. Vi bor på trevliga Hotel Pestana i kustorten
Cascais, och härifrån ger vi oss ut på gemensamma
utflykter, men har även tid till äventyr på egen hand.
Här får du chansen att njuta av din resa – och inte
minst av livet - i lugn och ro.
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Upplev Jerusalem, Genesarets sjö, Nasaret, Tel Aviv
och Döda havet Med Västbanken, bl.a. Betlehem och
Qumran.
Vi utforskar bibliska platser som Genesarets sjö,
Nasaret och Betlehem. I Jerusalem – som är helig
för tre världsreligioner – tar vi oss upp till toppen av
Oljeberget, ser Klagomuren och Knesset. Vi utforskar
Födelsekyrkan i Betlehem, tar linbanan till Herodes
klippfästning Masada, ser grottorna i Qumran - där de
berömda Dödahavsrullarna hittades - och tar ett dopp
i Döda havet.

Allt detta får du: Svensk reseledare • Flyg t/r • Utflykter,
transport och entréer enligt program • Boende på bra
hotell i delat dubbelrum • Frukost alla dagar • 3 middagar
på hotellet • 1 middag på restaurang • 1 lunch dag 6
• Lunch på lokal restaurang på landet • Skatter och avgifter

Allt detta får du: Svensk reseledare • Flyg t/r • Utflykter och
transporter enligt program • 4 nätter på hotell i Jerusalem i
delat dubbelrum • 1 natt på hotell i Tiberias i delat dubbelrum
• 2 nätter på hotell i Tel Aviv i delat dubbelrum • Halvpension
• Skatter och avgifter

8 dagar | Stockholm 6/9 2021

8 dagar | Stockholm 3/10 2021

Från

11 998 kr

Från

19 998 kr
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Res långsamt utmed Lissabonkusten. Med utflykter
till Lissabon, Sintra och Cabo da Roca.

Israel – Kanaans land
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I hjärtat av Portugal
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4-stjärnigt hotell

4,8

G
IN

GÄ
ER

N

GÄ
ST

Från endast
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19 dagar med förlängning

Khmerernas rike – Thailand,
Kambodja och Vietnam
Följ i spåren av khmerernas stolta högkultur genom
Thailand, Kambodja och Vietnam. Inkl. Angkor Wat
och kryssning på Mekongfloden.
Från Thailands myllrande huvudstad beger vi oss i en
värld fylld med magi och mystik. Vi ser hur livet levs på
vattnet i Tonle Sap-sjön, dyker ner i Phnom Penhs förflutna och tar vi oss ut till den fantastiska tempelstaden Angkor Wat med tuk-tuks. On-line föredrag den
24. marts kl. 15. Anmäl dig på albatros.se
Allt detta får du: Svensk reseledare • Flyg t/r • Utflykter enligt
program • Boende i delat dubbelrum • Frukost varje dag
• Lunch dag 3-5, 7-8 och 10-13 • Middag dag 2, 9 och 13
• Skatter och avgifter

15 dagar | Stockholm, Göteborg/Köpenhamn
t.ex. 25/9, 2/10, 30/10, 2/11, 18/11 2021, 1/2, 8/3 2022
Från endast

20 998 kr
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PÅ TALLRIKEN MALIN MENDEL

”I INDIEN SES POTATIS SOM EN DELIKAT GRÖNSAK”
Av MARI JANSON

Malin Mendel flyttade till Indien för matens skull, tar helst en
krogrunda i Bombay och drömmer om en dekadent thalikrog.

VEM?

■ Malin Mendel
är SVT:s Indienkorrespondent
och bekant från
serien ”Världens sämsta
indier” med
David Batra.
Hon har också
släppt flera
kokböcker om
indisk mat.

1. Vilken Stockholmskrog besöker
du oftast?
– Whippet Lab för avslappnad
atmosfär och ljuvliga smårätter,
Shanti Soft Corner för traditionella currygrytor och Saravana
Bhavan för autentisk sydindisk
mat.

6. Bästa mat- och dryckeskombinationen?
– Kall ljus öl till nötter som är
rostade med spiskummin och
chiliflakes, i väntan på ett mjukt
och mörkt rödvin till en mustig
gryta.
7. Bästa smaksättare?
– Färsk koriander eller slätbladig
persilja med citronzest. Rostade
nötter och en smörklick piffar
också upp en rätt.

2. Ditt livs mest minnesvärda
måltid?
– Kan inte peka ut en av de hundratals måltider jag fått hemma hos
indier. Rik som fattig bjuder ofta
på lunch eller middag, och med
hjälp av kryddor trollas helt
fantastiska smaker fram med
enkla råvaror.

8. Din idol kommer på middag,
vem är det och vad bjuder du på?
– Kamala Harris är cool.
Hennes mamma kommer från
södra Indien, men jag tror inte
hon hinner åka dit så ofta, så jag
skulle bjuda på sydindisk mat
som dosa, en pannkaka på ris
och linsmjöl, ihop med linsgrytan sambar och koriander- och
kokoschutney.

3. Ditt första matminne?
– När jag var liten bodde vi i
Lahore i Pakistan. Vi brukade gå
till en restaurang som serverade
chicken shashlik-spett och fluffigt basmatiris blandat med
ärtor och små bitar av stekt ägg.
Samt varma naanbröd. Jag
kunde inte förstå hur något
kunde vara så gott. Jag älskade
maten i Pakistan, det var den som
ick mig att börja jobba i Indien.

9. Det mest oaptitliga du ätit?
– Haggis, fylld fårmage. Man får
whisky för att hälla över rätten,
men det var enbart genom att
hälla whiskey i mig själv som jag
kunde äta den gråa geggan.

4. Vilket slags krog drömmer du
om att få öppna?
– En sydindisk krog med enorma
thali-tallrikar, en dekadent känsla
av fornstora dagar med en rejäl
bar, vackra golv och långsamma
fläktar i taket.

10. Världens bästa matstad?
– Bombay. Här bor människor
från hela Indien och de har tagit
med sig sin matkultur. Att kunna
äta frukost från Kerala, lunch
från Bengalen och middag från
Rajasthan samma dag är coolt.

5. Vad är hemligheten med din
spagetti bolognese?
– Mycket finhackad lök som
steks länge i olivolja, gärna med
paprikakrydda och finhackad
chili. Färsen ska vara kravmärkt,
annars får det bli vegofärs. Tomater av bra kvalitet. Det är viktigt att såsen kokar länge, minst
30 minuter. Pastan ska behandlas på en italiensk donnas vis:
tas direkt från kastrullen till såsen utan att hällas i durkslag.

4.

8.

11. Mest underskattade råvaran?
– Potatis. I Indien behandlas
den som en delikat grönsak och
då finns det inga gränser för
hur god den kan bli.
12. Din paradrätt?
– Paneer-gryta i en tomatsås
som är kryddig och len på samma gång.

FOTO: ALAMY

5.

13. Ditt bästa husmorstips?
– Smaka av, salta, ta en nypa
socker om det behövs. Och snåla
inte på fettet.

10.

2.
FOTO: PEXELS

7.

6.

FOTO: ALAMY

1.
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NYHETER
Melissa och
Mike Brown på
familjegården
Gemtree har
gjort biodynamiska viner
sedan 2007.

Biodynamisk pionjär
DET KRÄVS detektivarbete för att

hitta biodynamiska viner i Systembolagets sortiment. Men den som
söker ska finna – bland annat ett
par utmärkta shiraz från australiska Gemtree. Familjegården i
MacLaren Vale drivs av paret
Mike och Melissa Brown som
ställde om till biodynamisk odling
2007 och därmed blev något av
pionjärer i Australien. Målsättningen är att kunna överföra
marken i bättre skick till nästa
generation – samt skapa stor-

slagna viner med tydlig ursprungskaraktär. Vi bad Mike
Brown att berätta om de fem
största utmaningarna för en biodynamisk vinmakare.
ÖVERTYGA PAPPA. Jag är tredje

generationen vinmakare och när
jag efter ett hälsoretreat förklarade för pappa att jag ville göra
biodynamiskt vin var han övertygad om att jag skulle sätta gården i konkurs. Men det gick bra,
vi var tidigt ute med biodynamis-

ka viner i Australien och fick
mycket uppmärksamhet.
HA TÅLAMOD. Det tar tid för jor-

den att återhämta sig från traditionell odling. I vårt fall tog det
tio år innan vi fick fram de viner
vi verkligen ville ha. Dessutom
måste man räkna med att skördarna initialt blir mindre.
BLI VÄN MED OGRÄSET. Biody-

namisk odling kräver ett annat
tänk gällande ogräs. De är inte

I sagans värld
VI HÅLLER tummarna för att

Vandringsleden Ruta de Pedra en Sec.

FOTO: ALAMY

Hållbara Mallorca
ALLT FLER turistdestinationer

siktar på en grönare framtid.
Däribland Mallorca, som redan
för fem år sedan introducerade
sin turistskatt vars intäkter går
till miljöskydd och restaurering
av kulturarv. Under våren drar
man igång ett flertal nya initiativ
med målsättningen att turismen
efter corona ska vara mer hållbar. Ett viktigt steg togs igår då
ett förbud mot engångsartiklar i
plast trädde i kraft. Med andra
ord, inga fler sugrör, bestick, glas
eller mini-schampoflaskor i

plast. Vattenflaskor i plast har
dock ännu inte fasats ut.
Vidare satsas stort på cykling.
Ön har insett att cykelturism är ett
sätt att förlänga säsongerna och i
Palma med omnejd ska man senast 2023 ha byggt ut sitt nuvarande, 90 kilometer långa nätverk
av cykelvägar till det dubbla.
Vandring och landsbygd är en annan prioritet, och vi ser redan
fram emot att ge oss ut på nyrestaurerade leden Ruta de Pedra en
Sec, som i 16 mil slingrar sig genom makalösa landskap.

Danmark öppnar sina gränser
snart. För vi vill inte gärna missa
sommarens invigning av ett av
landets största museiprojekt –
H.C. Andersens Hus i Odense.
Med utgångspunkt i Andersens
magiska sagovärld är ambitionen att skapa en ny typ av museum, som med hjälp av ljud, ljus
och bild ger besökaren en konstnärlig helhetsupplevelse av författarens universum.
– Tanken är inte att återberätta
historierna utan snarare
förmedla igenkänning. Vi använder Andersens tvetydighet som
utgångspunkt för hur vi formar
trädgården, husen och
utställningarna, säger museidirektören Torben Grøngaard
Jeppesen. Även arkitekturvänner har en högtidsstund att se
fram emot då de fantasifulla
byggnaderna ritats av japanske
stjärnarkitekten Kengo Kuma.
hcandersenshus.dk

FOTO: KENGO KUMA ASSOCIATES

fiender, de är en del av ett hälsosamt ekosystem. Vi håller ogräset i schack genom att låta fåren
äta det. Deras spillning blir sedan utmärkt gödsel.
SPRIDA KUNSKAP. Det finns

många skeptiker som tror att biodynamisk odling handlar om häxkraft snarare än vetenskap. För
att råda bot på fördomarna erbjuder vi guidade turer där vi förklarar fördelarna med biodynamiskt,
både för vinet och miljön.

50

procent. Så
mycket minskade resandet
med SJ i fjol,
jämfört med
2019. Till följd
av detta har
SJ beslutat att
omgående
stänga sina
servicecenter
i Stockholm,
Göteborg och
Malmö. SJ:s
passagerartapp
är dock betydligt mindre än
flygbolagens.

Sörmländska
smaker
DESTINATIONSKROGEN Taxinge

Krog utanför Nykvarn har vi
skrivit om flera gånger. I november serverade dock krögaren
Gustav Öhman sin sista sörmländska meny i den gamla handelsboden. Planen var att öppna på
ny adress i februari; riktigt så
blev det inte, men i juni inviger
Gustav äntligen sin nya satsning
Skalla Bord i Ekviken, tio minuter från Läggesta station. Frånsett det nya namnet är det mesta
lyckligtvis som förr: Gustav
Öhman kommer att fortsätta
servera säsongsdrivna menyer
med högklassiga lokala råvaror
för åtta gäster åt gången, med
fokus på à la minute och en och
annan rätt tillagad i den nyköpta
spanska kolugnen. Bordsbokningen öppnar i maj.

Snart öppnar
Taxinge Krogs
krögare Gustav
Öhman sin nya
satsning i
Ekviken.
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RECEPT

Välsmakande trio
Recept: ADAM BUSH Foto: JONATHAN GREGSON/Olive/Europapress

Välkomna till bords med en hummerklassiker, en spansk fisk med sting
och gnudi på ricotta och spenat.

HUMMER THERMIDOR
Servera klassikern gratinerad
hummer med en grönsallad och
gott bröd för att suga upp såsen.
2 personer
1 stor kokt hummer
40 g smör
20 g vetemjöl
350 ml mjölk 3 %
Salt och svartpeppar
1 schalottenlök, finhackad
100 ml vitt vin
1 näve dragonblad
1 tsk dijonsenap
45 g parmesan, finriven,
plus lite extra
1⁄2 tsk rökt paprikapulver,
plus lite extra
1 liten knippa bladpersilja, hackad
½ citron, i klyftor

I GLASET

■ Keller
Riesling
Trocken 2019
Tyskland,
Rheinhessen
172 kr,
nr 90205.
Typisk Riesling
med ren och
syrarik smak av
gröna äpplen
och lime, med
angenäm pepprighet i eftersmaken.

■ Smält 20 g av smöret i en kastrull. När det har smält, blanda i
mjölet och koka i några minuter. Tillsätt mjölken gradvis, vispa
hela tiden. Krydda med salt och
peppar, låt sjuda i 5 minuter och
ta sedan av från värmen.
■ Smält resten av smöret i en liten
stekpanna och fräs schalottenlök
försiktigt i 5 minuter tills den är
mjuk. Tillsätt vitt vin och låt koka
några minuter innan du tillsätter
dragon, dijonsenap, parmesan
och paprika. Rör ned detta i
bechamelsåsen du gjorde i första
steget och smaka av med mer salt
och peppar om det behövs.
■ Använd en vass kniv för att
dela hummern i hälften, längs
med. Använd en tesked för att ta
ut stjärten och knäck klorna för
att ta ut det köttet också. Hacka
hummerköttet grovt och blanda
med såsen.
■ Sätt ugnen på grill och hög
värme. Lägg hummerskalen på
en bakplåt och skeda tillbaka
hummerköttet i skalet. Strö över
lite mer parmesan och en nypa
paprikapulver och låt bubbla under grillen i 4–5 minuter eller tills
fyllningen är gyllene.
■ Strö över persilja och servera
med en grönsallad, citronklyftor
och bröd.
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RECEPT

KUMMEL I SPANSK STIL
Chorizo ger både hetta, umami och
sälta till grönsaksröran. Toppa med
kummelfiléer och apelsinskivor.
Kummeln kan ersättas med torsk.
4 personer
4 kummelfiléer
3 msk olivolja
2 lökar, tunt skivade
1 röd paprika, i stavar
1 gul paprika, i stavar
1 zucchini, halverad
och skivad i månar
200 g chorizo , utan skinn och tärnad
2 tsk rökt paprikapulver
200ml vitt vin
250ml kycklingbuljong
1 apelsin
salt och peppar
1 näve bladpersilja, hacka

I GLASET

■ Saint Clair
Vicar’s Choice
2017
Nya Zeeland,
Marlborough
99 kr,
nr 12000.
Druvfavoriten
sauvignon
blanc från Nya
Zeeland med
äppelskal, gräsig citronfrukt,
rökig mineralton och syrligt
rik eftersmak.

Till servering
½ kruka koriander och ris

■ Värm olivoljan i en vid gryta och fräs
lök, paprika och zucchini på hög värme i 10 minuter tills de är mjuka och
har fått fin färg. Sänk sedan värmen
till medium och tillsätt chorizo. Fräs i
5 minuter tills oljan har blivit röd och
chorizon börjar hårdna. Tillsätt paprika och fräs i 30 sekunder innan du
häller i vinet. Låt koka 2 minuter och
tillsätt sedan buljongen.
■ Använd en tandad kniv för att ta
bort skalet från apelsinen och skär den
sedan i 1⁄2 cm skivor. Lägg detta ovanpå grönsakerna i pannan. Lägg kummelfiléerna ovanpå apelsinskivorna,
krydda väl och sänk värmen tills det
bara sjuder. Sätt på locket och låt sjuda
i 10 minuter eller tills kummeln är precis genomkokt.
■ Strö över persiljan och servera med
bröd och sallad, om du vill.

SPENATGNUDI
Gnudi är gnocciliknande bollar
på ricotta och parmesan –
ricottadumplings!
4 personer
I GLASET

■ Alta Morra
Etna Rosso,
Sicilien, 159 kr,
nr 2374 (BS).
Elegant, läskande bärigt
och kryddigt
från trendiga
Etna. Dricks
bäst en aning
svalt.

250 g ricotta
200 g babyspenat
1 äggula
50 g finriven parmesan
2 vitlöksklyftor
250 g durumvetemjöl
3 msk olivolja
75 g smör
1 näve salviablad
salt och svartpeppar
Till servering
½ kruka koriander och ångat
ris

■ Fyll en sil med muslin eller
en ren, tunn kökshandduk och
ställ över en skål. Lägg i ricottan och vrid ur och bind till i
toppen. Kyl i minst 4 timmar
för att ta bort vätskan från
ricottan. Blanchera spenat i en
kastrull med sjudande vatten
och låt rinna av. När den har

svalnat, pressa ut så mycket
vätska som möjligt och finhacka sedan spenaten. Vänd
ner spenaten i ricottan i en
skål. Tillsätt äggula, parmesan
och pressade eller finhackade
vitlöksklyftor. Smaka av med
salt och peppar.
■ Rulla 16 bollar. Strö ett jämnt
lager av hälften av durumvetemjölet i en långpanna. Lägg
i bollarna, med mellanrum,
och strö sedan över resten av
mjölet så att varje boll är väl
täckt. Täck över och låt stå svalt
över natten.
■ Koka upp en stor kastrull
med saltat vatten och koka bollarna i 2 minuter, i omgångar,
tills de flyter. Skopa upp dem
och lägg över dem i en stekpanna med olivolja, där varje
gnudi steks i 2–3 minuter eller
tills den har fått färg.
■ Bryn smöret i en liten kastrull, koka tills det mörknar och
doftar nötigt. Dela upp gnudi
mellan skålarna, strö över
salviabladen och häll över det
brynta smöret, riv över lite mer
parmesan och dra några varv
med svartpepparkvarnen.
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FOTO: EMMA LARSSON

Lyxig kaviar
från Arctic Roe
of Scandinavia
i Strömsnäsbruk, producerad utan att fiskarna dödas.

Escargots är ett
utmärkt livsmedel, miljövänligt och rikt
på protein. Här
från Cale Jonstorp utanför
Vingåker.
FOTO: MAGNUS WIDÉN

Med framtiden på tallriken
Av SARA BERG

Kommer morgondagens middag att bestå
av svenska sniglar och tacos med larver?
Ja, kanske. SvD Mat&resor har träffat fem
företag som arbetar med innovativa livsmedel.

09

SvD Mat&resor söndag 21 mars 2021
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Delikatesser
från havet: rökt
tångsmör och
tångknäcke
från algodlaren
Nordic Sea
Farm utanför
Fjällbacka.

FOTO: NORDIC SEA FARM

FÖR ETT PAR år sedan visade Victoria and Albert

Museum i London en utställning om mat och miljö.
Vid utgången fanns en laboratorieliknande science
fiction-restaurang som serverade snacks gjorda av
klimatvänliga ingredienser. Jag fick ett med vilda
svampar, zucchini och en puré på fula zero wastetomater. Det var inget vidare. Kontentan var att om
vi inte lägger om vår livsstil, är detta vad vi kommer
att vara tvungna att äta i framtiden.
Vid det här laget är vi alla medvetna om att vi
bör minska vår köttkonsumtion, men det måste väl
finnas bättre alternativ än det där?
– Escargots!
Carina Van Steenbergen är övertygad. Hon kommer från Belgien, där sniglar är en delikatess, och
driver numera escargotfarmen Cale Jonstorp på
en gård utanför Vingåker. Hon kämpar för att få
svenskar att uppskatta sniglar som det utmärkta
livsmedel de är.
– De innehåller mycket protein och mineraler, men
inget fett, och är framför allt väldigt miljövänliga. De
klarar sig på lite vatten och liten yta, säger hon.

Hos Cale Jonstorp föder man upp två olika sorters
snäckor – eller escargots som Carina Van Steenbergen föredrar att kalla dem: le petit gris och le gros
gris, den lilla respektive den stora grå. Även om de
i stort sett sköter sig själva är det ett hantverk att
driva en odling.
– På 70- och 80-talet var det populärt att äta escargots i Sverige, men de har blivit utkonkurrerade av
skaldjur från havet. Idag är det bara de bästa kockarna och de som har arbetat internationellt som kan
tillaga dem. Dessutom är de flesta escargots importerade.
Runt om i Europa har snigeluppfödare tagit verksamheten vidare och börjat sälja snigelkaviar. Även
Carina Van Steenbergen har planer på att börja med
kaviarproduktion.
– Snigelkaviar smakar inte alls som fiskkaviar, det
smakar som en explosion av skog i munnen.
NÄR DET GÄLLER fiskkaviar, är belugakaviaren den

lyxigaste. Belugan är en störfisk som idag är akut
utrotningshotad och därför kommer rysk kaviar nu-

π

10

SvD Mat&resor söndag 21 mars 2021

SMAKRESAN FRAMTIDENS MAT

FOTO: EMMA LARSSON

Ola Brandt
med en av de
800 sibiriska
störar som förser Arctic Roe
of Scandinavia
med rom.

Alger kan användas till allt
möjligt; som
snacks, i buljong eller som
här för att
smaksätta lokalt gin.

I havet utanför den
svenska västkusten odlas
algerna på långa rep.
FOTO: NORDIC SEA FARM

FOTO: NORDIC SEA FARM
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Kör försiktigt!
På en gård utanför Vingåker
har Cale Jonstorp sin escargotuppfödning.

FOTO: MAGNUS WIDÉN

Bertrand Giorgi
på insektsföretaget Tebrito
visar upp mjölbaggelarverna
som numera är
godkända som
livsmedel.

FOTO: TEBRITO

Vanligtvis serveras escargots
med vitlökssmör, men de
är även goda
att fritera.

mera från odlade fiskar. Arctic Roe of Scandinavia i
småländska Strömsnäsbruk har gått ett steg längre
i sitt hållbarhetstänk och hittat en metod för att få
ut rommen utan att döda fiskarna.
– Vi pressar rommen ur levande fiskar. Den enda
skillnaden är att vår kaviar är lite magrare, säger Ola
Brandt som arbetar på företaget.
Innan fiskarna lägger sin rom på naturlig väg
bränner de sitt fett. Dödar man fisken, kan man ta
rommen i ett tidigare och fetare stadium.
– Men nu säljer vi två varianter, en lite mjukare
där vi har tillsatt fem procent kaviarolja, och en
magrare och poppigare. Utöver det tillsätter vi enbart salt.
Fisken de odlar är en sibirisk stör som kan bli
hundra år gammal och lägger sin första rom när
den är sex år och därefter vartannat år, medan en
beluga inte blir könsmogen förrän vid 20. Kaviaren
är krämig och mild och serveras på en sked av pärlemor, för att inte påverka smaken. Just nu har de
800 fiskar, men ska köpa in fler.
– Jag blir ledsen varje gång en fisk dör. Genom
att levandepressa rommen kan varje fisk lägga rom
uppemot tio gånger, kanske fler. Om vi dödat fiskarna hade detta varit ett slakteri, säger Ola Brandt.
PÅ SENARE ÅR har havet börjat bli en eftertraktad

plats för annat än fisk. Det forskas på bland annat
maneter som livsmedel och på flera ställen odlas ostron och musslor. Även alger är en råvara på uppgång.
– Vi startade 2016 som en spinoff på ett forskFOTO: MAGNUS WIDÉN
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Kocken Fredrik
Hedlund letade
förgäves efter
svensktillverkad soja i flera
år. Sedan började han tillverka sin egen.

Havssallad
ute i havet.
Den äts med
fördel som en
vanlig sallad.
FOTO: DANIEL LARSSON

Mjölbaggelarver kan ersätta
köttfärsen i tacos, eller malas
till mjöl och
användas i
pannkakssmet.
FOTO: EMMA LARSSON

FOTO: EMMA LARSSON

Hos Liura görs sojan på Vreta
gulärt, som vi annars är vana
vid att hitta i ärtsoppan.
FOTO: TEBRITO

"
Smaken på våra larver är neutral men angenäm,
konsistensen påminner om en fastare räka.
ningsprojekt om alger. Det handlade om den storskaliga tångodlingens positiva effekter på havsmiljön, säger Simon Johansson. Han är vd på företaget
Nordic Sea Farm, som odlar sockertång och havssallad i havet utanför Fjällbacka och Grebbestad.
– Många förknippar alger med giftiga algblomningar, men de flesta alger är både ätbara och rika
på vitaminer, mineraler och antioxidanter. I Asien är
alger en vanlig del av kosten och även här används
de som tillsats i allt från buljonger till burgare och
veganska produkter. De flesta av oss äter alger flera
gånger i veckan utan att ens tänka på det.
Nordic Sea Farm säljer torkade och färska alger
till både krogar och privatpersoner. I ren form är de
proppfulla med umami.
– Sockertången passar bra för att göra nudlar,
snacks och buljong medan havssalladen kan ätas
som en kall sallad. Vi märker att intresset för alger
bara ökar.

JUST ASIATISK MAT och matlagning har börjat lyftas

fram som exempel på hälsosam kost. En av världens blå zoner, det vill säga ett geografiskt område
där människor lever längre, ligger på den japanska ön Okinawa. Där äter man mycket vildfångad
fisk och skaldjur, tång, alger och lokala grönsaker.
Men det var inte främst därför kocken Fredrik Hedlund började tillverka japanska smaksättare som
miso, soja och fisksås i Sälen.
– Det började med att jag ville servera sashimi
på en restaurang där jag jobbade. Jag tänkte att
självklart finns det väl svensk soja att köpa? Men
jag letade i två år och hittade ingen.
Nu tillverkar han själv svensk soja på Vreta gulärt – den som vi är vana vid att hitta i ärtsoppan –
och spannmål från regionen under namnet Liura,
ett gammalt namn på Västerdalälven. Dessutom gör
han en umamisalt miso på bondbönor, och har börjat experimentera med fisksås på siklöja.

– Sojan är gjord för att användas som dippsoja,
men den går även att woka med kyckling. Den passar bra till fågel, havsmat och vegetariskt. Mison
kan man till exempel smaksätta majonnäs med, då
får den en blommig smak. Eller så gör man en buljong på alger, vatten och miso till sin ramen. Jag
har också testat att göra en misopralin som smakar
umami, salt och sött.
OFTA NÄR MAN pratar om framtidens mat handlar

det om antingen pulver, piller eller insekter. I höstas blev det tillåtet att sälja insekter som livsmedel i
Sverige, efter att redan ha varit tillåtet i bland annat
Danmark, Nederländerna, Norge och Finland. Det
var positiva nyheter för insektsföretaget Tebrito som
föder upp mjölbaggelarver i Orsa i Dalarna.
– Nu kommer vi att skala upp produktionen, säger ägaren Nils Österström.
Hittills har de framförallt tagit fram ett protein-
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Carina van
Steenbergen
vill få svenskar
att uppskatta
sniglar. Härnäst planerar
hon att börja med kaviarproduktion.
FOTO: MAGNUS WIDÉN

mjöl gjort på insekter, men nu kommer de även att
börja sälja hela larver. Insekter kan till exempel ersätta en del av köttet i korv, man kan baka bröd på
dem och de kan ingå i proteinbars eller buljonger.
– I Norge säljer man dem chilirostade som snacks
och vi har testat att göra tacos med larver i stället för
köttfärs och pannkakor på insektsmjöl.
Att äta insekter är kulturellt. Nils Österström säger att för en tredjedel av världens befolkning är det
inte konstigt alls och han tror att vi i Sverige bara
behöver lite tid för att vänja oss vid tanken.
– Insekter är nyttiga och bra för planeten,
de innehåller bra fett och fullvärdigt protein.
Smaken på våra larver är ganska neutral
men angenäm, rund och lite nötaktig och
konsistensen påminner om en fastare räka.
Själv äter Nils Österström insekter så ofta han kan.
– Jag var ingen insektsätare förr, men nu kan jag
till och med bli sugen på det.

FRAMTIDENS MATPRODUCENTER
■ Cale Jonstorp (Vingåker).
Odlar två sorters sniglar – eller
escargots. De serveras vanligtvis i
vitlökssmör men är även goda att
fritera. Gården har även planer på
att börja producera snigelkaviar.
calejonstorp.se
■ Arctic Roe of Scandinavia
(Strömsnäsbruk). Producerar
kaviar från odlad sibirisk stör utan
att döda fiskarna. Säljer två
sorters kaviar, en magrare och en
lite fetare. arcticroe.com

■ Nordic Sea Farm (Göteborg).
Odlar sockeralger och havssallad
utanför Fjällbacka och Grebbestad. Kan användas som bland annat buljong, snacks eller i veganska produkter. nordicseafarm.com
■ Liura (Sälen). Tillverkar soja,
miso och fisksås på svenska råvaror, framför allt Vreta gulärt, som
är den ärta vi annars främst hittar
i ärtsoppa. liura.se

■ Tebrito (Orsa). Föder bland
annat upp mjölbaggelarver. Insekterna har tidigare främst använts i
djurmat, men är nu godkända som
livsmedel. Kan användas i allt från
tacos till proteinpulver. tebrito.se
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1. Markus
Eriksson med
team lagar
kreativa
menyer med
nordiska
smaker på
Villa Anna.

4. Sigtuna
stadshotell har
bästa läget på
sin vackra utsiktsplats vid
Mälaren.
FOTO: DAVID JOHANSSON

FOTO: SIGTUNA STADSHOTELL

3. På urbana
vineriet The
Winery Hotel
serveras
vinvänliga
menyer i
restaurangen.
FOTO: THE WINERY HOTEL

15

SvD Mat&resor söndag 21 mars 2021

GUIDEN WEEKENDKROGAR

Gastronomi & god nattsömn
Av MIKAEL MÖLSTAD

När man vill komma bort utan att resa
långt – här är åtta helgställen som lovar
både mat i toppklass och en upplevelse.

1.

2.

3.

4.

HOTEL VILLA ANNA

THORESTA HERRGÅRD

THE WINERY HOTEL

SIGTUNA STADSHOTELL

Uppsala, villaanna.se

Bro, thoresta.se

Solna, thewineryhotel.se

Sigtuna, sigtunastadshotell.se

■ För en Stockholmsbo är kanske inte Uppsala förstavalet för
en minisemester. Men varför
inte? Då är Villa Anna det givna
valet. Här är du nämligen omgiven av Sveriges mäktigaste domkyrka, den omsjungna Engelska
parken, det pampiga slottet, Carolina Rediviva och Pelle Svanslös egen park.
På charmiga Villa Anna bor
du bekvämt mitt i stan fast ändå
avskilt vid Domkyrkoplatsen. För
dig som uppskattar det lilla extra
på tallrik och i glas är det definitivt resan värt. I restaurangen
serveras rätter på de bästa av säsongens närproducerade råvaror
med nordiska influenser. Kreativt, elegant med höga smaker.
Dryckespaketen är välkomponerade och vinlistan imponerande.
I deras lördagsmyspaket ingår
både afternoon tea med champagne och en fyra eller sexrätters meny.

■ Den charmiga herrgården
nära Mälaren, en halvtimme
från Stockholm, är en rogivande
oas. Många lockas av naturen
och för golfvännerna är naturen
som vackrast där det byggts en
golfbana. Det är bara några minuter till Sveriges främsta golfbana: Bro Hof Slott Golf Club.
I köket skapas kreativa rätter
med moderna smaker. Råvarorna är i säsong och helst både
svenska och hållbart producerade, som till exempel vildanden
från de egna markerna. Köttet
kommer från närliggande gårdar och sjömaten från Norge.
Som kammussla med rotselleri,
blåmusselskum och friterad surdeg. På vinlistan fokuserar man
på små europeiska ekologiska
producenter. För det alkoholfria
satsar man svenskt. Vid Mälarens strand finns både bryggbastu och utomhusjacuzzi.

■ Urban wineries är en trend i
många storstäder. Det handlar
om att flytta vineriet till kundkretsen – lite som att åka på vinresa i hemmatrakten. The Winery i Solna är med sitt hotell
unikt. Ett koncept som ger en
upplevelse värd en weekend,
trots läget intill E4:an. I lobbyn
ligger vinanläggningen och
Winemaker’s Bar där du kan få
smakprov på många toppviner.
Naturligtvis även viner från hotellets delägare: vingården Terreno i Toscana. På taket lockar utomhuspoolen – öppen året runt.
Restaurangen Winery Kitchen är
populär med sina vinvänliga menyer. Vad sägs om oxfilé med bakade jordärtskockor, tryffel och
anklever till en Terreno Momento Massimo från 2015? Eller gravad lax med picklade senapskorn och struva med sikrom till
champagne Mallol-Gantois?

■ Kanske är Sigtuna Sveriges
mest idylliska stad. Här är det
småskaligt bland det gulliga gatorna med sina låga trähus. Hela
trakten är en storslagen del av
Sveriges historia ända sedan
vikingatiden – med ståtliga
minnesmärken som Skokloster.
Stadshotellet på sin vackra utsiktsplats vid Mälaren byggdes
1909 och är idag pietetsfullt
renoverat.
Ett helgbesök börjar ofta med
en afternoon tea – gärna på verandan. En vårmeny kan bland
annat innehålla fattiga riddare
med röda vinbär och smak av
sveciaost och kantarell. En varmrätt består av älg med potatispuré, shiitake och cheddarost. Alla
menyer har trevliga vinpaket i
olika prisklasser. Den imponerande champagnelistan innehåller många godsaker. Vinvänner
som gillar Kalifornien har också
mycket att glädjas åt.

ANRIKA KVARTER

GOLF MED GOD MAT URBAN VINGÅRD

IDYLLISKT LÄGE
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7. På 1930-talet
festades det vilt
på Häringe
slott. Idag
lockar främst
det lantliga
lugnet.
8. Överdådiga
rum och
klassisk meny
med en twist
på Bomans
hotell.

FOTO: CAROLINE BYRMO/TT

FOTO: BOMANS

5. Yasuragi håller
ställningarna
som Saltsjö-boos
mini-Japan.
FOTO: MARCUS CREPIN

5.

6.

7.

8.

YASURAGI

THE STEAM HOTEL

HÄRINGE SLOTT

BOMANS HOTELL

JAPAN T.O.R.

ÅNGANDE

SLOTTSMIDDAG

SMÅSTADSCHARM

Saltsjö-boo, yasuragi.se

Västerås, steamhotel.se

Västerhaninge, haringeslott.se

Trosa, bomans.se

■ För dig som vill stimulera alla
sinnen är Yasuragi på Värmdö
det som gäller. Här kliver du in i
ett litet Japan – likt en ryokan,
komplett med körsbärsträd, varma källor och tvagningsritualer.
Under våren lanseras ett flertal
olika nya aktiviteter, allt från
massage och yoga nidra till origami och teprovning. Det finns
tre fasta menyer för maten: klassisk, vegetarisk och japansk.
Den klassiska lockar med
kycklingbollar med tryffel och
bakad högrev med inlagd vitlök.
I den vegetariska: tempura på
ostronskivling med ponzudipp
eller svartrot med pioppino och
smörsås. Några japanska matupplevelser är nigiri med algkaviar eller tataki på hängmörad
biff. Missa inte heller Yasuragis
sakeprovning. Väljer du att stanna två nätter ingår spapaketet.

■ Tanken på att göra ett ångkraftverk till en weekenddestination av högsta klass är inte given.
The Steam Hotel i Västerås gjorde det och lyckades. Det blev arton våningar av hotellrum och
upplevelser – bland annat shuffle
board, karaoke och en utomhuspool sju våningar upp. Det finns
flera restauranger där den mest
spektakulära är Locavore högst
upp med utsikt över staden och
Mälaren. Där serveras asiatiska
smårätter som Korean steak tartar. I huset finns också en grillrestaurang med sjömat och kötträtter American style – dessutom en drop-in-italienare. Hotellets vinlista är imponerande.
Gillar du steam punk har du
också kommit rätt: mycket av
kraftverkets interiör är kvar med
ångrör och tryckmätare.

■ Industrimagnaten Axel
Wenner-Gren lämnade efter sig
dammsugarimperiet Electrolux
– men också en magnifik bostad:
Häringe Slott. På 1930-talet var
detta platsen för Stockholms
mest glamorösa fester. Där
minglade societet och kändisar
kring utomhuspoolen – en känsla av Hollywood på den tiden.
Med anor sedan vikingatiden är
idag slottet med flyglar och parker ett populärt mål för alla som
vill kombinera lantligt lugn med
pampig medeltidsmiljö och goda
matupplevelser. I köket jobbar
man med råvaror i säsong – gärna gotländskt. Viltköttbullarna
är populära.
Missa inte fotokonsten på
väggarna eller ett dopp i Mälaren intill bastun. På helger erbjuds en femrätters slottsmiddag
där du kan börja med bowling i
den gamla kägelbanan.

■ Vid hamnen i Trosa bjuder Bomans Hotell på en välkomnade
miljö som sprudlar av personlighet. Inte bara i lobbyn och den
pryttliga matsalen – många rum
är kreativt överdådiga med
namn som Grandezza, Fabulous
och Chic, där teman kan vara allt
från Hermès till Keith Richard.
Hotellets lilla badstuga i trädgården, med bastu och bubbelpool,
kan hyras per timme.
Från köket kommer klassiska
anrättningar med lokalproducerat grönt eller viltkött och lamm
från Sörmland. Några gästfavoriter är råraka med löjrom, råbiff
och torskrygg med smör och
pepparrot. Gillar du kaliforniska
toppviner eller gamla bordeauxer har du också mycket att se
fram emot. Det finns flera weekendpaket att välja bland, som
”Thank God it’s Friday” eller
”Happy Saturday”.

På SvD accent hittar du upplevelser som är speciellt framtagna för Svenska Dagbladet • Kurser • Resor • Konst • Kultur • Mat- & vinupplevelser

Foto: By Kalmar

Foto: Joachim Grusell

Sensommar
på Öland
Följ med vår kunniga öländska ciceron till hennes barndomstrakters smultronställen. Kalmar var en gång Nordens huvudstad – i
fjol är det 500 år sedan Gustav Vasa landsteg här för att inleda
kriget mot Kristian II. Vi lär oss om renässansfursten Vasas makt
och propaganda. Kalmar bjuder på det imponerande slottet, ett
möte med Jenny Nyström, Nicodemus Tessins skrytbygge och
regalskeppet Kronans fynd. Öland kallas Sveriges Provence och
bjuder oss på världsarvsutnämnd natur, fornminnen, familjen
Paradis keramikverkstad, Carl Malmstens hantverksskola och
den moderna konsthallen Vida med samlingar av konstnärsparet
Hydman-Vallien och expressionisten Ulf Trotzig. Ölands krona är
Drottning Victorias slott Solliden inspirerat av Villa San Michele
på Capri.
Vi får också njuta av trevliga måltider och fikastunder samt bekvämt personligt boende i konstnärernas Vickleby på Öland.
Resan är speciellt framtagen för SvD accent och går 5 – 8 augusti

2021. Den kostar 11 990 kr per person. Grand Tours är arrangör. För
mer information och bokning kontakta dem på telefon 08-24 15 25
eller mejla info@grandtours.se

▪ ALLT DETTA INGÅR: Tågresa Stockholm - Kalmar t/r, andraklass • Bussresor •
Visningar och entréer enligt program • Tre nätter, del i dubbelrum på historiskt mellanklasspensionat • Tre frukostbufféer, tre luncher, en picknicklunch, två fikapauser, tre
middagar • Svensktalande ciceron • Skatt Tillkommer: Enkelrumstillägg 850 kr

ª Hälsa och säkerhet för kunder och medarbetare står i centrum
för både SvD accent och våra samarbetspartners. Vi tar situationen
på stort allvar och följer noggrant det rådande läget och anpassar
alla resor utifrån myndigheters rekommendationer.

Boka på svd.se/accent a
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Äntligen våffeldagen!
Recept: LISA BJÄRBO, SARA ASK Foto: ULRIKA POUSETTE

Fira den 25 mars med matiga och
underbart goda parmesanvåfflor –
eller varför inte redan ikväll?
PARMESANVÅFFLOR
MED SKOGSSVAMP,
LINGON OCH
SMETANA
4 personer
3–4 råa potatisar (ca 300 g)
1,5 dl parmesanost eller
annan smakrik ost (ca 60 g)
2 dl vetemjöl
2 dl grahamsmjöl
(eller annat fullkornsmjöl)
0,5 tsk salt
1 tsk bakpulver
1 dl rapsolja
2 ägg
5 dl mjölk
fett till våffeljärnet
Gott till:
stekt svamp, t ex
skogschampinjoner eller
kantareller
lingon (frysta går bra)
grönsaker, t ex strimlad
rödkål
smetana
dill

I GLASET:

■ The Vincent
Grenache
2019, Australien, 229,00 kr,
nr 73835
Snurra denna
charmiga och
balanserade
grenache i stor
kupa och låt
smak av bigarråer och björnbär transportera dig till det
nya Australien.

Eller för en
vårigare våffla:
stekt sparris
rostade mandlar
citron
smetana

■ Skala och riv potatisen
fint (eller grovt om du vill
ha mer struktur). Riv
parmesanosten.
■ Blanda vetemjöl,
grahamsmjöl, salt och bakpulver i en bunke. Tillsätt
olja, ägg och mjölk lite i taget
och vispa till en jämn smet.
Blanda ner potatis och ost.
■ Hetta upp fett i
våffeljärnet, se till att
smörja både ovansidan och
undersidan, och grädda
gyllenbruna våfflor. Servera
med stekt skogssvamp, lingon och smetana. Eller något
annat tillbehör du gillar!

Receptet är
hämtat ur
”Kaosvego”
av Sara
Ask och
Lisa Bjärbo
(Ordfront)

Svenska Dagbladets butik med utvalda produkter för dig som läser SvD – du hittar dem på SvD.se/butik

1

BORDSLAMPA

2

Torrano

Shoppa hos SvD

Svart eller vit marmor

I Svenska Dagbladets butik kan
du som läsare ta del av utvalda
erbjudanden.

GLOBEN LIGHTNING

2 450 kr

Här finns allt från stilrena
inredningsdetaljer och smarta
köksredskap till de senaste
träningsredskapen. Spana in
vårens nyheter på svd.se/butik.

DESIGNKLASSIKER

Liljan
Ljusstake, mässing
SKULTUNA

898 kr

Vårens nyheter
i SvD:s butik

4

KONSTGLAS

Signe Person-Melin
Stor vas Folded Lip
DESIGN HOUSE STOCKHOLM

1 450 kr

3

KONSTGLAS

Erik Höglund
Fat/skål i klar eller blå variant
DESIGN HOUSE STOCKHOLM

1 450 kr

Köp på svd.se/butik a
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Nu kan du köpa hus i omtalade
NORTH PARK IDRE -området.
FYRTIO EXKLUSIVA VILLOR MED PERFEKT
SÖDERLÄGE & FRI UTSIKT ÖVER DALEN.
Området ligger med gångavstånd till
kommande exklusiva hotellet North Park.
Skoterleder, fiske, utomhuspool, golf och
paddelbanor endast ett par kilometer från
de närmsta skidliftarna.
Läs mer & anmäl ditt intresse på:
www.northpark.se

2 0 2 2

