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Mat som passar till vin

Konsten att
tävla i matlagning
Spara

TID OCH
PENGAR

med rätt teknik

Vi är stolta över att vara en del
av teamet bakom det svenska
mästerskapet i professionell
matlagning – Årets Kock.
Årets Kock arbetar, liksom Martin & Servera,
för att utveckla och driva svensk gastronomi
framåt. Tävlingen och eventet är en av vår
branschs viktigaste händelser.
Här gör Sveriges absolut bästa kockar upp
om mästartiteln. Här träffar dagens restaurang
skoleelever sina förebilder i restaurangvärlden.
Här skapas morgondagens trender.

Vi på Martin & Servera finns så klart på plats under
Årets Kock för att träffa kunder och leverantörer och sist
men inte minst inspireras av all den kreativitet som de
tävlande finalisterna visar.
I detta nummer möter du också Fredrik Andersson och
Fredrik Juhlin från ett annat team som vi självklart stödjer:
Svenska Kocklandslaget.
Att komponera menyer baserat på vinvalet är ett sätt att
utmana det förväntade. Daniel Crespi, Årets Sommelier
2015, förklarar hur han menar. Och i vår Skånespecial
möter du flera andra inspiratörer: Nina Christensson,
Daniel Müllern och Karim Khouani.
Framsidans foto kommer från restaurang Bastard och är
taget av fotografen Per-Anders Jörgensen.
Vi ses på Årets Kock, GastroNord och Vinordic!
Trevlig läsning!
Kristina Ossmark marknadsdirektör, Martin & Servera
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inspiration trend

Det luktar surt, smakar skarpt och är så gott

Köp fermenterat eller fermentera själv. Detta är bara början på
trenden kring det biologiska köket. Grönsakshallen Sorunda
introducerar nyheten fermenterad chili. ”Fermentation is a whole
new world of taste and in this new frontier a lot of discoveries can be
made”, säger Ronny Emborg, kökschef på Atera, New York, och
författare till The Wizard’s Cookbook. I april 2016 kommer boken
”Fermentera: Mat med jäst, mögel och bakterier” av Jenny Neikell, känd
från Surtanten.se. Magnus Nilsson på Fäviken är en av Sveriges vassaste
fermenterare. Recepten finns i The Nordic Cookbook.

Foto Erik Olsson

Svenska inlagda klassiker i
Fäviken-tappning ur
The Nordic Cookbook.
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trender

Riktigt rent vatten

Nytt & exotiskt:
Aguaje och crosnes

Överraska – lite till...

Foto: Svenskt kött

Gästernas förväntningar på
upplevelser kring måltiden
fortsätter att öka. På Eleven
Madison Park, New York, blev gästerna till
exempel förtjusta när jordgubbsglassen, en
av desserterna på avsmakningsmenyn,
serverades hos korvgubben mitt emot
restaurangen, en sorts lyxig street food som
överraskande grand final.

Alla trender har mottrender.
Så även den lokala trenden.
Den finns så många exotiska
frukter vi aldrig provat och deras välgörande
egenskaper känns nya och intressanta.
Aguaje växer vilt i Amazonas djungelområden. Frukten äts genom att det fjällaktiga
skalet skrapas bort från det ätbara gula
köttet som är mycket rikt på A- och
C-vitamin. Crosnes är en kinesisk kronärtskocka med spännande form och smak. Du
hittar dem hos Grönsakshallen Sorunda.

Foto: David Back

Aguaje. Kallas även Curvy fruit då
den sägs fylla ut både byst och gump.

Rent vatten är inte längre en
självklarhet. Virgilio Martinez,
nr. 4 på The World’s 50 Best
Restaurants, har självklart en egen vattenfiltreringsanläggning. På kaffespecialistinstakontot tipsar @koppianne om vattnets
betydelse för hur kaffet smakar.
Martin & Servera Solutions erbjuder via
Still Sparkling och HTVÅO flera olika
vattenreningsanläggningar, bland annat en
ekologisk vattenanläggning. Läs mer på
martinserverasolutions.se.

Uppstickare med svenska rötter

Asiatiskt: Fold it

Det japanska och koreanska
köket fortsätter att vara rykande
hett. Det används ofta som del i
fusionskök – med kimchi på varmkorven
eller i tacos till exempel. Restaurang Nook,
Stockholm, serverar mat med en blandning
av skandinavisk fine dining och koreansk
street food. Att vika in och servera protein
i kålblad och sallad istället för burritos och
pitabröd är en trend som växer. Fold it!

Intresset för små kvalitativa
uppstickare i Smakriket Sverige
växer. Ett exempel är Golden
Ganjal som fick Hjortronakademien att
utbrista: ”En smakupplevelse där hjortronets maximala potential lyfts fram till
himmelsk nivå.” Drycken är gjord på
kallpressade hjortron från Västerbotten.
Råjuicen blandas med ekologiskt råsocker.
Perfekt alkoholfritt till desserter och
vitmögelostar. Ganjal är samiska för tårar
och syftar på saften som pressas ur bären.
Blåbär, art. nr. 291898. Lingon, art. nr. 292136.
Hjortron, art. nr. 334193.

Godare än gott

Idag ska maten gärna ha ett
högre syfte än att erbjuda
njutning. Många vill vara med och
påverka vårt samhälle. Hösten 2015
auktionerades middagsupplevelser till
högstbjudande, till exempel en middag för
fyra personer skapad av kokboksförfattaren
och kocken Jens Linder. Matskribenten
Lisa Förare Winbladh arrangerade en
10-rätters middag för foodies tillagad av
Florencia Regina Abella, sous chef på
Esperanto. I båda fallen jobbade alla ideellt
och intäkterna från gästerna skänktes
oavkortat till UNHCR.
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Vi är stolta
samarbetspartners
till Årets Kock

Mat, möten & råvarukunskap
Det svenska mästerskapet i professionell matlagning, Årets Kock,
bidrar inte bara med att kora de bästa svenska kockarna utan även
med att lyfta den svenska gastronomin ett par snäpp för varje år.
Martin & Servera är stolta sponsorer till Årets Kock och ser till
att de tävlande har tillgång till de bästa råvarorna.
Lars Sundberg, försäljningsdirektör

på Martin & Servera, berättar att det
var en självklarhet att bli sponsor av
det svenska mästerskapet Årets Kock.
– Vi har faktiskt under flera års tid
försett finalisterna i Årets Kock med
tävlingsråvaror, säger Lars Sundberg.
– Ja, vi har nog löst allt utom
fisken som var råvara 2014, berättar
Mattias Dernelid, produktansvarig
på Martin & Serveras dotterbolag
Grönsakshallen Sorunda samt
Fällmans Kött. Ett år byggde vi på
plats upp en hel butik med råvaror
där finalisterna själva fick plocka de
ingredienser de behövde.
En tävling som Årets Kock, det
svenska mästerskapet i professionell
matlagning, har deltagare som ställer
stora krav på råvarorna.
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– Det kan vara allt från svampar i
olika storlekar eller en speciell
svampsoja till årets semifinal, säger
Mattias, som även är aktiv i föreningen Exceptionell Råvara och har
full koll på de bästa producenterna
– och råvarorna – i Sverige.
Lars Sundberg poängterar att
Årets Kock är en viktig tävling som
”Årets Kock bidrar
till att sätta fokus
på restaurang
branschen.
Tävlingen och
eventet tydliggör
all den kreativitet
och kunskap
som finns här.”

bidrar till att sätta fokus på restaurangbranschen.
– Årets Kock tydliggör all den
kreativitet och kunskap som finns i
vår bransch. Och vi på Martin &
Servera vill bidra till att branschen
växer och hjälpa våra kunder att
stärka deras verksamheter. Årets
Kock är en mycket viktig aktivitet i
vår värld.
Hanna Halpern, vd för Årets Kock
och ansvarig för utvecklingen av
tävlingen sedan 15 år, är glad över att
Martin & Servera nu även är
sponsor.
– Tillsammans med Martin &
Servera lyfter vi måltidens goda
värden och tar gastronomin
Lars Sundberg,
Martin & Servera ytterligare ett steg framåt, säger
Hanna Halpern.

Mötesplats för restaurang- och livsmedelsbranschen.

Metodjuryn övervakar finalisternas köksarbete.

Råvarudemonstrationer; här den svenska unggrisen.

Bonde möter kock.

Prins Carl Philip, som sitter i juryn, gratulerar vinnaren.

Dryckesprovningar.

Svenskt och närodlat.

Alla vinnarna av Årets Kock finns på plats.

Råvaruproducenterna visar sina produkter.

Det bjuds på mat överallt.

Årets Kock firade 25-årsjubileum i Stadshuset, Stockholm.
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Fakta om Årets Kock
När Årets Kock startade 1983 fanns det inget liknande.
Tävlingen skapades av branschorganisationen Svensk
Mjölk och Gastronomiska Akademien, med stöd av
Tore Wretman.
Dåtidens svenska matscen var inte lika glimrande
som den är idag. Sverige var lite av ett gastronomiskt
u-land och råvarorna på krogarna var främst fryspack,
pulverprodukter och konserver.
Antalet topprestauranger var få, antalet restaurang
skoleelever var en bråkdel av dagens och det nordiska
köket hade ännu inte fått någon som helst internationell uppmärksamhet.
Tävlingen Årets Kock har genom långsiktigt arbete
bidragit till den inspirerande gastronomiska utvecklingen i Sverige.

Idag är Arla
Foodservice huvudsponsorn av Årets
Kock. Här ses Thomas
Sjögren, vinnare 2015.

114

tävlingsbidrag till Årets Kock 2016

Av de totalt 114 tävlingsbidragen innehöll 44
procent av recepten råvaror från havet. Den råvara
som näst flest kockar vill tävla med är kött, 21
procent, tätt följt av fågel, 20 procent. 14 procent
valde att skicka in tävlingsrätter baserade på vilt
och en procent valde vegetariskt.

1983

1983 startade tävlingen Årets Kock.
Tore Wretman var en av grundarna.
30 år tidigare uttalade han sig så här
angående tillgång på råvaran rosmarin
i det populära radioprogrammet Novisen
vid spisen:
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timmar – så lång tid
har finalisterna i Årets
Kock på sig att skapa
sina två tävlingsrätter.

”Italienarna använder en underbar
krydda som heter rosmarin. En sorts
krydda som italienaren använder i all
möjlig matlagning, den är underbart
god. Jag tror att man kan hitta
rosmarin på vissa apotek i Sverige.”

År 2000
höjdes tävlingens status till
officiellt svenskt mästerskap
i professionell matlagning.
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finalister är med och tävlar om
titeln Årets Kock. Semifinaler
hålls på flera platser i Sverige
och finalplatsen varierar mellan
Stockholm och Göteborg.

1985

Christer Lingström, Årets Kock 1985, om
utvecklingen av Årets Kock:
”Det har skett en fantastisk utveckling –
ny teknik, nya smaker och förbättrad kvalitet på råvaror och utrustning. Det kreativa
har vuxit enormt, man vågar mer! ”

2008

inspiration årets kock

Valet av råvara driver
gastronomin framåt
Valet av huvudråvara och tema för tävlingen Årets
Kock har drivit den gastronomiska utvecklingen
framåt. Siklöja var huvudråvara 2008. På den
tiden var siklöja främst en fisk som bidrog med
löjrom. Efter att ha extraherat den eftertraktade
rommen slängdes fisken. Årets Kock ville med
huvudråvaran belysa att i ett nutida ekologiskt
samhälle slösar man inte med råvarorna. Idag är
siklöja inte en ovanlig fisk på menyerna. Några
andra uppmärksammade teman är, förutom
”Nutida ekologiskt” (2008), ”Street food” (2001),
”Autenticitet” (2007) och ”Hem till gården” (2011).

Vinnare 2008 med sin rätt Nutida
ekologiskt och siklöja var Tom Sjöstedt.

Kvinnorna bakom tävlingen
Projektledare från Svensk Mjölk styrde
de första decennierna Årets Kock:
Monica Brandt, Birgitta Rittner och
Ingela Stenson är några exempel.
Hanna Halpern blev Årets Kock första
vd när det blev eget
bolag. Bakom den
gastronomiska utvecklingen i Årets Kocks
namn måste även
Monica Sander på Arla
Foodservice nämnas.
Hanna Halpern,
vd Årets Kock

Huvudråvaror genom åren på Årets Kock
1983-1988
1989/1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fri huvudråvara
Lamm
Ren
Fläskkarré
Ankbröst
Entrecôte
Fjällripa
Kyckling
Sjötunga
Gös + ärtsoppa med fläsk
Rådjur
Lax + streetfood
Torsk + streetfood
Ren + skollunch
Lamm + svenskt smörgåsbord
Kyckling + nordisk cocktail
Röding + lunch på fläskkarré
Soppa på råvaror från havet + söndagsmiddag, högrev
Unggris + råvarukorg skaldjur
Oxfilé + råvarukorg siklöja
Sej, råräkor, blåmusslor + råvarukorg kotlettrad av gårdsgris
Renkalvsadel + råvarukorg soppa på heltorsk
Lamm + råvarukorg lax
Biff + råvarukorg hummer
Fjällröding + dovhjortsadel
Anka + skrei
Fem små rätter på fisk och skaldjur + lamm

31
män och 1 kvinna
har utsetts till
Årets Kock genom
tiderna. (Kristina
Pettersson blev
Årets Kock 1988.)

”Tävlingen har enorm
betydelse. Årets Kock sprider
matglädje i hela landet och ger
måltidsinspiration på högsta nivå.”

Monica Sander, försäljningschef, Arla Foodservice

2012

2012 instiftades Karin Franssons mentorpris. Karin Fransson har en
unik förmåga att som mentor och chef få sina anställda att växa.
Hon har även under sina rekordmånga år i juryn för Årets Kock
stöttat och utvecklat många unga kockar. Därför var det ett
självklart val att hon skulle bli den första mottagaren av detta pris
och även att priset skulle namnges efter henne.
Vinnare av Karin Franssons mentorpris
2012 Karin Fransson, Hotell Borgholm, Öland
2013 Katarina Westlund, kocklärare vid Dackeskolan, Mjölby
2014 Frida Ronge, vRÅ, Göteborg
2015 Marie Skogström, Mat & Vin Slottsparken, Malmö
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Semifinalerna i Årets Kock bestod 2015 av två tävlingar där
totalt 18 semifinalister gjorde upp om finalplatserna i SM
i professionell matlagning. Jonathan och Jonas direkt
kvalificerade sig till final. Av övriga 16 semifinalister gick
ytterligare sex vidare till final i Stockholm den 11/2 2016.

Jonathan Kasche, Lilla Ego, vann semifinalen i Årets Kock 2016 i Helsingborg.
Kryddigt fläsk med variation på kål och koriander.

10

Foto Jesper Fermgård

Jonas Karlsson från Noga matstudio vann semifinalen i Årets Kock 2016 i Karlstad.
Svenskt lamm med kål, gula ärtor, lök och örter.
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inspiration Skånespecial med Daniel Müllern, Karim Khouani och Nina Christensson

DANIEL MÜLLERN
öppnar spjutspetskrog
Daniel Müllern är den typen av kock som lagar god riktig
mat. Vänta nu … Ska det behöva skrivas? Ja. För Daniel
har det där magiska i fingrarna.

Text Lisa Förare Winbladh

”Utmaningen är att använda
favoritgrönsakerna broccoli och
rosenkål på ett sätt som
övertygar dem som hatar
grönsakerna – på grund av
sönderkokta barndomsminnen.”

Daniel Müllern kan ta samma råvaror som

en annan kock, laga exakt samma rätt –
men på något mystiskt vis få den att smaka
så mycket bättre att den som äter sitter med
ett fånigt lyckoflin. Jag vet. För jag var en av
de gäster som för 15 år sedan brukade ringa
till lilla Victors i Malmö och kolla om det
var den unga kocken Daniel som stod i
köket. Gjorde han det bokade man bord,
trygg i förvissningen att varenda smak
skulle sitta perfekt. Just smaksäkerheten
ledde honom till seger i Köksmästarna 2014
och finalplats i Årets Kock 2015. I år tävlar
han igen. Var det inte han som sade ”aldrig
mer” för ett år sedan?
– Jag blev förbjuden av min kära hustru
att tävla igen och vågade inte berätta att jag
skickade in recept i år igen. ”Är du inte för
gammal”, undrade hon. Men jag känner
mig inte gammal. Och jag hade för en
gångs skull lite tid över.

Snart kommer han ha fullt upp igen. I
mitten av mars startar nämligen hans nya
projekt Villa Strandvägen i Sandskogen. En
liten lekstuga där han kan förverkliga sina
drömmar om en finkrog som är precis
lagom fin. Sju små personligt inredda
hotellrum och en matsal med trettiosex
platser ska byggas i den vackra sekelskiftes
villan. Han beskriver sin nya krog som ett
ställe att må bra på.
– Jag gillar värme i inredningen, inte
12

avskalat. Ett bibliotek, med bar inbyggd i
bokhyllan. Mjuka mattor på de mörka
ekgolven. Absolut inga spotlights, utan små
lampor och lampetter som ger vänligt ljus.
Och en öppen spis, så klart!
Maten då?
– På ett sådant här lite avsides ställe måste
man ju laga mat så att det blir en reseanledning. Men det behöver inte innebära fem
snacks, arton rätter och sjutton petit fourer.
Fem rätter är lagom. Gästerna ska komma
ihåg vad de ätit efteråt. Jag lagar inte mat åt
folks mobiler.
På kökets Molteni-spis i rött och mässing

ska Daniel brassa rustik och klassisk mat
men på modernt vis: med mer grönsaker
och mindre protein.
– Det är lite frassigt med stora proteinportioner. Dessutom är grönsaker billigt,
det gör att man kan använda protein och
kött av bättre kvalitet.
Utmaningen är att använda favoritgrön
sakerna broccoli och rosenkål på ett sätt
som övertygar dem som hatar grönsakerna
– på grund av ”sönderkokta barndomsminnen.” Salt och umami är knepen för att
dämpa klorofyllbeskan i grönsakerna.
Daniel berättar lyriskt om hur en riktigt
god bräseringsfond, soja och fisksås kan
nästla sig in mellan rosenkålens blad.

inspiration vinjett
Foto Jesper Fermgård

Daniels tävlingsrätt i semifinalen i Årets Kock 2016.
Skånsk unggris med höstens gröna.

Rosenkål?
Ja, det är skånska för brysselkål. Daniel är
den typen av skåning som kallar middag för
kvällsmat, utan att det låter det minsta
krystat. Maten är han och han är maten.
Att använda lokala produkter är en
självklarhet. Grisen från Karlfälts Gård är
råvaran som fört honom vidare i Årets
Kock 2016. Daniel pratar även lyriskt om
alla små tomatodlare och familjeföretaget
Hällestadsvamp.
– Champinjoner som är nyplockade och
hårt stekta är otroligt underskattat.
Det nordiska kökets uppsving har lett till
att gamla svenska råvaror och tekniker har
börjat uppskattas på allvar.
– Skånsk spickeskinka kan mycket väl
matcha en spansk skinka, det är en helt
annan tillverkningsprocess och smakar
annorlunda. Men sämre är det inte!
När Daniel säger att han har ”gott om tid”
innan Villa Strandvägen öppnar är det
snarast en definitionsfråga. Till dess jobbar
han med brasseriet Port på Ystad Saltsjö
baden och den lilla bistron Vitas. Under de
tre år han basat över grytorna har gästerna
blivit allt fler och allt nöjdare. Mest stolt är
han över att ha lärt konferensgästerna att
uppskatta långkok. Det handlar bara om
att våga.
Ordlista för stockholmare och andra norrlänningar:
Vågligt=modigt
Frassigt=franskt

– Gästerna skriker: Filé, filé, filé. Men när
de får smaka vår mat blir de tysta: Högrev,
oxkind och anklår. Vi lagar jättesvenskt,
men gärna med en liten asiatisk touch.
Det kan bli uppåt sexhundra gäster totalt
på de två krogarna, vilket ställer krav på
logistik och minutiös planering.
– Det kräver sina män och kvinnor.
Internutbildning är ett måste idag.

Här äter Daniel
Müllern gärna:

Att öppna en liten spjutspetskrog är ett

”Lite yngre och mer taggat.
Bröderna Vollmer är helt klart ute
efter två stjärnor, vilket ibland ställer
till det lite i deras huvuden. Laga
mat kan de!”

smart sätt att slippa tappa personal till
Stockholm och Köpenhamn. Ambitiösa
kockar kan i stället avancera på plats så att
deras kunskap stannar inom företaget.
Kontinuitet är viktigt för lönsamhet och
kvalitet. Daniel Müllern kommer att
fortsätta som gastronomisk ledare på Port
och Vita. Men det är i Villa Strandvägens
kök han kommer att laga mat själv.
Vad är egentligen hemligheten bakom

Daniels goda mat? Han funderar ett tag.
– Jag är helt och hållet närvarande i min
mat. Varje detalj på tallriken måste smaka.
Jag fuskar aldrig med olika tillsatser, det är
väl därför jag tappar hår. Haha! Men jag
kommer aldrig att sluta, det är jäkligt roligt
i den här branschen. Om tjugo år hittar ni
mig fortfarande i luckan.

DANIEL BERLIN, Skåne-Tranås
”Vi äter varandras mat. Daniel
Berlins mat ser ut som all annan
toppmat men det smakar Skåne.
Ättika, socker. Han bryter smakerna
bra och vågligt.”

VOLLMERS, Malmö

LYRAN, Malmö
”En liten sympatisk krog där man
äter fantastiskt för vettiga pengar.
Jag gillar upplägget på menyn: allt
man får veta är vad som finns i
kvällens råvarukorg. Sist åt jag bland
annat gulbeta och fänkål med
vallmo, brynt smör och lite salta
sardeller.”

FALAFEL NO1, Malmö
”När jag vill ha något snabbt på väg
från Malmö stannar jag här. En
klassisk korvkiosk som tagits över av
jättetrevlig personal som serverar
kebab och falafel. Missa inte de rosa
picklade majrovorna!”

Daniel är en av finalisterna i Årets Kock 2016.
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inspiration Skånespecial med Daniel Müllern, Karim Khouani och Nina Christensson

Här serveras mat som är värd en omväg,
enligt Dagens Industri.

Franska viner från många olika regioner.
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På Ambiance à Vindåkra tillagas franska
delikatesser på de bästa, skånska råvarorna.

KARIM KHOUANI
Stjärnkrog i Vindåkra
Tänk dig en klassiskt fransk konditor med italiensk
mamma, marockansk pappa och som arbetar i Shanghai.
Han köper ett hus i skånska Vindåkra som han bara sett
på bild. Sedan startar han ett kafé, som snabbt utvecklas
till krogen Ambiance à Vindåkra och inom ett par år
belönas med en stjärna i Guide Michelin.
Text Lisa Förare Winbladh

Jo, han finns på riktigt och heter
Karim Khouani.
– Jag är lite excentrisk, ursäktar han
sig, med ett förtjust skratt.

Varför just Vindåkra?
– Min fru Maja är svensk. Vi ville
bo i Sverige för att det är det bästa
stället i Europa, kanske i världen,
att ha en familj. Det är mest en
slump att det blev Vindåkra. Men
det blev ju bra!

väldigt lång tid att lära sig göra det
bra.
Det är en hel del skillnad på en
klassiskt fransk och modern svensk
finkrog. Daniel Müllern påstår att
fransk matlagning handlar mer om
proteiner, är det verkligen så?
– Absolut! I Sverige kan man få
betala 300 kronor för en varmrätt
som mest består av grönsaker.
Prisvärdhet är mycket viktigare i
Frankrike.

Att ställa om från bakverk till
varmkök innebar ett nytt sätt att
tänka, berättar Karim. Varje gram är
viktigt vid bakning, vid matlagning
finns det mer marginaler – då
handlar allt om råvarukänsla och
kreativitet. Men noggrannheten är
fortfarande avgörande:
– Detaljer, detaljer, detaljer! Det
är det som gör skillnad när man
lagar mat på hög nivå. Grunderna
måste också sitta. Det är som barn
– de måste lära sig gå innan de kan
springa. I Frankrike är en omelett
ingenting man bara gör, det tar

På Ambiance à Vindåkra kostar
en femrättersmeny 650 kronor.
Ändå öser Karim på med otaliga
kanapéer, kaviar och foie gras. På
ostbrickan trängs just nu femton
fina franska ostar som Petit Livarot,
Morbier, Brillat Savarin, Fourme
d’Ambert …
Men allt är inte tokfranskt. Karim
talar varmt om den skånska gåsen
och allt det vilda: de lokala rådjuren
och fasanerna som jägarna kommer
direkt med. Och kål, den älskar han.
Helst kokar han den länge, länge i
vitt vin och lägger till finess i form

av torkat kålpulver. Just att laga mat
med vin är något Karim älskar.
– Det ger en så varm känsla,
särskilt när det är kallt ute. Pinot
noir är min favorit att laga mat
med. Men vin är dyrt i Sverige.
Den som förväntar sig något extra i

slutet av måltiden blir inte besviken.
Den forna konditorn visar förstås
framfötterna i ett överdåd av petit
fourer. Favoriten just nu är tryffeln
med vit choklad, grönt te och
pistasch. Extra allt ända in i mål.
– Jag gillar blingbling. Det gör
Guide Michelin också.

Här äter Karim Khouani gärna:
BORD 13, nytt i Malmö
˝Köket anstränger sig verkligen och tänker på allt. Kvalitet,
texturer, kreativitet. Ett mycket underskattat ställe!˝
VIA NAPOLI, Malmö
˝Min mamma är från Napoli. Om jag ska välja ett ställe att
äta varje dag blir det här. Jag känner mig bekväm,
pastan är god och allt är billigt.˝

Läs mer på martinservera.se 15

inspiration Skånespecial med Daniel Müllern, Karim Khouani och Nina Christensson

Krögaren Nina Christensson: Succén Bastard
När Malmökrogen Bastard gjorde omedelbar succé för ett par år
sedan spreds ett rykte i huvudstaden: Att en känd Stockholms-byrå låg
bakom konceptet, ett framgångsrecept som följts till punkt och pricka.
Bastards lockelse var alltså i princip bara en cynisk algoritm.
Text Lisa Förare Winbladh Foto Per-Anders Jörgensen

Påståendet får personalen på Bastard att
gapskratta. Bastard är snarare produkten av
en malmöitisk tradition att kockarna lagar
den mat de älskar mest, i en lokal utan
trams med proffsig men avspänd servering.
Bastard vara bara det första stället som tog
ut svängarna helt och gjorde det sensationellt bra. Mycket tack vare krögaren Nina
Christensson som driver Bastard tillsammans med egensinnige köksmästaren
Andreas Dahlberg. Förutom att Nina är
delägare i Bastard ligger hon bakom den
tokälskade krogen Smak på Konsthallen
och nytillskottet Strandhuset i Sibbarp.
Alltså är hon helt rätt person att fråga
varför Malmö är bäst i Sverige på kvarterskrogar.
– I Malmö är avståndet mellan krögare
och gäst mindre än på många andra håll.
Det behöver inte vara så märkvärdigt att
gå på krogen.
Avståndet mellan kockarna är också

mindre, berättar Nina. Alla känner varandra
och hjälps åt. Personalen flyttar runt mellan
olika kök, vilket gör att de utvecklas. Nina
återkommer ständigt till begreppet ”bra
människor”. Hur viktigt det är att hitta rätt
folk och ge dem plats. Sen spelar det
mindre roll om de bra människorna jobbar
på ens egen krog eller på en egen.
I Malmö är det inte dramatiskt att starta
krog och det behövs inte gigantiska
banklån. Lokalerna är billigare och det är

16 Läs mer på martinservera.se

inte alls samma fokus på koncept och
inredning som i många andra städer. Och
Malmö stad är väldigt positiv till nya
verksamheter, det betyder mycket att de inte
sätter käppar i hjulen, menar Nina. När det
startas nya krogar är uppslutningen stor.
– Självklart hjälper man till att titta på
menyer och är lite bollplank när någon
startar nytt. Jag brukar säga till dem: Gå ner
i källaren och se om det är något ni behöver.
Som ett exempel: De rangliga stolarna
som stod i baren på nyligen insomnade
pyttekrogen Tryne till knorr, stod tidigare
på Bastard. Vad är hemligheten bakom en
krog som blir älskad?
– Maten är hjärtat! Jag måste säga: Gå in
i Andreas kylrum på Bastard och se
råvarorna där. Allt har en adress och är
spårbart: Kyckling från Johan Widing.
Grönsaker från Österlen.
Det finns en trovärdighet när man vet att
man kan stå för alla ingredienser, menar
Nina. Och den känslan genomsyrar hela
restaurangen.
– Ibland kommer jag in på förmiddagen
till Bastard. Och där står Andreas och pillar
persilja. Med så mycket kärlek. Kärleken till
råvarorna är på riktigt. Då blir det en bra krog.

Tips på bästa råvara i februari:
”Kål, potatis och svartrot. Jag har
ganska enkel smak och älskar
gratinerat.”
HÄR ÄTER NINA GÄRNA:
Talldungens Gårdshotell,
Brösarp
”Jag tycker att du ska åka till
Talldungen. Väldigt bra
människor som älskar bra
råvaror. Man mår bra här.”
Hörte brygga, Skivarp
”På sommaren blir det gärna
Hörte brygga. Ett magasin där
fina smaker och inramning ger
en helhet. Enkelt gott bröd, lokal
juice, naturvin som kan vara lite
svårt att dricka. Lite hipster, men
mer än det.”
Kvarteret Åkern, Malmö
”Åttio procent vegetariskt. Alla
rätter har något eget och Ivan
är en supergod och modig
människa.”
Lyran, Malmö
”Så fin vegetarisk meny!”

”Maten är hjärtat! Jag måste säga: Gå in i
Andreas kylrum på Bastard och se råvarorna
där. Allt har en adress och är spårbart.”
Nina Christensson

Köksmästare Andreas Dahlberg
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Foto Joel Wåreus

”Ge dig fan på att det ska
bli bra! Lägg energi på grön
saken, fundera på textur och
låt det ta tid. Trotjänare som
citron eller vinäger, brynt smör
och salt går alltid att ta till.”
Fredrik Juhlin

18 Läs mer på martinservera.se

inspiration vinjett

Vi inspireras av
Fredrik Juhlin
Svenska
Kocklandslaget

Från rot till blast
Fredrik Juhlin, Svenska Kocklandslaget, brinner för det gröna. Intresset handlar
dels om hälsoperspektiv, dels för att det är intressant och utmanande att lyfta
grönsaken till en ny smaknivå, bland annat genom att laborera med olika
tillagningssätt och tekniker.
– Det är en större utmaning att få en
grönsak till nya smaksensationer, än en
köttbit, säger Fredrik.

energi på grönsaken, fundera på textur och låt
det ta tid. Trotjänare som citron eller vinäger,
brynt smör och salt går alltid att ta till.
Fredrik berättar att han – liksom många
Hur tänker du kring frukt och grönt?
andra kockar – har lagt om sina tankebanor
– Jag tänker alltid säsong, använd råvaran
i skapandet av en maträtt: ”utgå från
när den är som bäst, det blir roligast så. Se
grönsakerna, lägg sedan till proteinet”. Han
råvarans potential och använd den när
letar aktivt efter nya recept och tillagningssmakerna är som intensivast. Visst kan man metoder.
använda grönsaker, frukt och bär när det
– Våga öppna ögonen för andra smaker
inte är säsong, men grundregeln är att
och kulturer. Gå utanför dina egna
”använd det som är bra just nu”. Om du vill smakpreferenser och prova dig fram.
behålla säsongens smaker till ett senare
– Jag tycker alltid det är kul att tillaga en
tillfälle är ett tips att konservera, pickla eller grönsak med olika tekniker för att upptäcka
torka. Det blir en ny dimension av smaken
något nytt. Rostade jag den förra gången,
och texturen.
provar jag att hyvla den rå nästa gång. En
favorit är att långbaka exempelvis rotselleri
”Komponera en vegetarisk rätt på samma sätt
till 100 grader. Låt det ta några timmar,
som du gör med en annan maträtt. Hur ska du få börja på en hög ugnstemperatur och sänk
harmoni mellan sött och salt, varmt och kallt.”
den sedan ugnen till 125-150 grader. Använd
termometer för perfekt innertemperatur.
Fredrik har också märkt att det ger en
helt annan typ av behaglig mättnad att äta
Hur ser en bra vegetarisk rätt ut enligt dig?
mer grönt, än att äta en proteintyngd rätt.
– Olika texturer, smaker, tillbehör. Använd
Fredrik klargör att han älskar kött, men
nötter eller frön, ost, dinkel eller matvete.
också grönsaker ”det ger en skön känsla i
Komponera en vegetarisk rätt på samma
kroppen.”
sätt som du gör med en annan maträtt.
Hur ska du få harmoni mellan sött och salt,
Hur höjer man smaken på grönsaken?
varmt och kallt? Tänk till hur du skulle
– Ge dig fan på att det ska bli bra! Lägg
bli nöjd.
Läs mer på martinservera.se 19
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Foto Ridderheimsrapporten
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inspiration framtiden

Om 10 år ser allt likadant ut som idag. Eller?
Följ med till framtiden enligt Ridderheimsrapporten.
Löptur i parken. Han stannar till och pustar

ut. Klockan vibrerar. Dags att äta. Han
sätter sig på en parkbänk. Snabbscannar
restaurangerna i närheten och vad de har
att erbjuda. Det finns två restauranger inom
bra avstånd som levererar med drönare.
Han väljer en av dem. Hälsoappen säger att
han behöver en snabb proteinkick, så han
bokar och betalar en buljongdryck och en
mjölmaskbaserad cayennekryddad röra i
algblad.
När drönaren landar bredvid honom på
bänken scannar han av kvittot i mobilen
och packar upp sitt mellanmål, medan
drönaren snabbt flyger vidare med nästa
transport.

På restaurangen noterar personalen att
leveransen till gästen är mottagen och
kvitterad. Samtidigt blinkar det till på
torrförrådets panel. Låg nivå på vissa
väsentliga varor. Förrådet kopplar upp sig
mot grossisten Martin & Serveras e-handel
och lägger automatiskt expressorder på
glutenfritt mjöl, fröer och gryn.
Restaurangen erbjuder en egen hantverksmässigt tillverkad buljongdryck som
baseras på ett hemligt recept från Korea.
Den har varit en storsäljare i flera år, tack

vare sina hälsobringande effekter. ”Smörjer
insidan och gör gott även på utsidan”, sa
den koreanska muk-bang-stjärnan som
nyligen sände direkt från restaurangen. En
film som delades mer än 320 000 gånger.
– Det är en självklarhet att maten ska
göra gott – både för kroppen och för
miljön, säger krögaren till sina nyanställda
inför dagens serveringar. Ingen vill äta
något som kan messa up kroppens naturliga
system.
Hon berättar om restaurangkedjans
satsningar på det biologiska köket. Alla
livsmedel är utvalda för sina hälsobringande
egenskaper och hela kedjan av producenter
och leverantörer granskas noggrant av
grossisten, så att de uppfyller WHOs och
FNs krav.
– Självklart är vi zero waste-certifierade,
säger krögaren. När vi använder äpple i
maten ingår så klart även kärnorna i rätten.
Inne på restaurangen väljer gästerna rätter

från sina oled-menyer i borden. Många
tittar också på länkarna från livsmedelsproducenterna för att kunna göra ett medvetet
val kring vilken råvara de väljer att lägga
sina pengar på. Snabba klipp visar fakta
kring fröodling, maskuppfödning och

fiskbestånd. Det krispiga maskbrödet är
husets specialitet. Köttet kommer från
jägare och uppfödare i närområdet. Kaffet
fraktas med soldrivna båtar. Grönsakerna är
fermenterade för att kroppen ska få sin dos
av hälsosamma bakterier. Alger används i
många rätter och dess välgörande egenskaper prisas av restaurangens followers över
hela världen.
Många gäster hakar på restaurangens
kockledda pop up-evenemang med fokus
på tillagning av till exempel nyttiga
proteinkällor. De flesta i servicen har varit
på krögarens kurser i allt från maskrostning
till algplockning.
Alla de som väljer att utbilda sig till
restauratör och krögare har som mål att lära
upp andra; både gäster och personal. Suget
efter kunskap kring råvaror och tillagning
verkar outsinligt. Att vara utbildad kock,
speciellt från utbildningsprogrammet
”Hälsa, hantverk och råvarukunskap med
framtidsfokus” värderas högt.
I grundutbildningen ingår ett lektionsblock som speciellt handlar om att
uppmärksamma gästerna på framtidens
livsmedelsförsörjning och det biologiska
kökets fördelar.

Tio år kan verka som en kort tid för stora förändringar.
Den digitala utvecklingen de senaste tio åren visar
dock hur snabbt olika fenomen kan utvecklas.
2004 grundas Facebook av Mark Zuckerberg som ett nätverk för studenter.
2006 Facebook lanserar sin egen news feed.
2015 besöker en miljard människor Facebook på en och samma dag.

Ordlista

muk-bang: koreanskt ord för eating-broadcast, det vill säga personer som äter och delar
måltidsupplevelsen live på nätet
oled-skärm: böjbar, flexibel skärm (organic light-emitting diode)

Läs mer om trenderna på nästa sida.
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inspiration framtiden

Vi äter och tränar disciplinerat
för att prestera.

Vi vill gärna vara grupp fast individuellt.

Trender från femte upplagan av Ridderheimsrapporten:

Mat ska göra gott
Vad vi handlar, lagar och äter är allt viktigare
markörer för vilka vi är – och vilka vi vill vara.
Mat blir en större och allvarligare fråga. Fokus flyttas

till matens goda egenskaper för kropp och samhälle.
Näringsinnehåll och god inverkan på kroppen blir
också allt viktigare.

Det äkta och naturliga mathantverket dominerar

fortfarande.

Teknikdrivna lösningar underlättar vardagen.
Små grupper formar samhället tack vare

digitaliseringen.

Det är vanligare att dela, byta, återvinna och

återanvända.

Populärt att rusta och bygga sin kropp med disciplin

och strikta rutiner, man äter för att prestera.

Allt fler konsumenter blir allt mer samhällsengagerade.

Utöver strävan efter miljömässig hållbarhet ökar
engagemanget för ekonomisk och social hållbarhet.

Läs mer och beställ rapporten på ridderheimsrapporten.se.

Alltid uppkopplade.
Teknik som underlättar.

22 Läs mer på martinservera.se
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Buljong: hett & nyttigt
”Kreativa kockar som vill ligga i
framkant nöjer sig inte längre med
att laga god mat. De vill vara med
och forma samhället.
De vill utbilda, utmana och få
gästerna att tänka på framtiden.”
Sophia Salonen, marknadschef på Atria Scandinavia
om Ridderheimsrapportens trender.

På sin restaurang Hearth i East Village, New York,
har Marco Canora gjort egen buljong i mer än tio år.
Den väldiga grytan står i källaren och är bas till
mycket på menyn. Dessutom säljs buljongen på
”systerrestaurangen” hålet-i-väggen-stället Brodo,
runt hörnet från Hearths, på 12th Street. Den serveras
i muggar som small, medium och large för cirka 25
kr, 50 kr samt 80 kr med tillbehör. Kön är lång. New
York-borna har skippat kaffet och sippar näringsrik
buljong istället.
– Det finns många hälsofördelar eftersom buljongen innehåller proteiner och aminosyror och
hjälper matsmältningen. Jag mår bra av buljong
men även om man struntar i hälsovinsterna så är det
gott, värmande och tillfredsställande, säger Marco
Canora till tidningen Servicetrender.
Receptet på hans buljong: koka ben och vatten
och tillsätt grönsaker och olika smaksättningar.
Gurkmeja är en stående ingrediens i Canoras
buljong. Och rostad vitlökspuré, ingefärajuice,
rödbetskvass samt te på shiitakesvamp.
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Vi inspireras av
Daniel Crespi
Omakase Köttslöjd

Att komponera menyer baserat på vinet är ett sätt att utmana det
förväntade. Vi bad krögaren Daniel Crespi att lyfta lyckade
smakkombinationer och han dukade fram krämigt ägg till
sherry och madeira till blodpudding.

Daniel utsågs till Årets Sommelier 2015
på Restauranggalan. Klassen sponsrades
av Bellingham Wines via Galatea, ett
dotterbolag till Martin & Servera.

MAT SOM PASSAR
TILL VIN
Daniel Crespi utmanar tanken
Text Daniel Retz Foto Calle Stolz

För att välja mat som passar till ett visst vin gäller det
att bygga upp rätten utifrån vinets personlighet. Det
menar Daniel Crespi, som tar emot i Adidas-tröja i
hans nyöppnade restaurang Omakase Köttslöjd.
– Baserat på exempelvis ett Sauternesvins olika delar
kan man matcha ingredienser som hasselnötter,
aprikoser och vaniljkräm. När man jobbar med söta och
vita viner så blir det ofta lättare att hitta en klockren
matchning. I synnerhet med modern mat, många
maträtter passar inte så bra till knastertorra viner.
Det här säger han medan han serverar ett glas
24

champagne, vilket passar bländande till de charkuterier
som dukats upp på bordet: karré, bog och hästentrecote.
– Vi har vänt på det och haft middagar där våra
sommelierer valt ut vinet först. Och i det här fallet
skulle champagnen ha kunnat komma först, den jäser
två gånger vilket ger den lite brödiga tonen. Det här är
en kraftig champagne, tät och fruktig. Kolla bara på
den mörka färgen, man ser hur den smakar, den är god
till intensiva bites som är höga i smaken. Det passar
med syra till fettet, det fräschar till det feta.

”Det finns egentligen inget som säger att en viss rätt passar
med ett visst vin, det har med beredningsteknik att göra
och vad du serverar till.”
Omakase Köttslöjd huserar i det lilla kontor/bagage

utrymme man hittat bakom vinbaren Burgundy i
Stockholm. Inredningen påminner om en japansk
izakaya och köttet kommer från restaurangens eget
charkuteri i Järvsö. Det allra svenskaste – i en asiatisk
tappning, alltså. Daniel Crespi är fascinerad av olika
typer av smakkombinationer.
– Jag kan nämna hur många som helst, ett exempel är
äpple och rieslingvin från Mosel, men allt beror på hur
du bereder rätten, om det är Granny Smith-äpplen eller
om du går åt det syrliga hållet med skaldjur. En
klassiker är ju annars madeira och blodpudding med
fläsk och lingon.
Den mest otippade kombinationen skapades på
restaurangen The Fat Duck.
– Här fick vi till tonfisk med lakrits och grapefrukt,
baserat på ett tanninstinnt portugisiskt vin, en väldigt
udda kombination. Men det finns tekniker som får det
att funka.

Nyckeln till en lyckad kombination av vin och mat är

att välja tillbehören med omsorg.
– Säg att du har ett friskt vitt vin. Spontant skulle
man kunna matcha det med stekt fisk. Men vad du äter
till påverkar hela upplevelsen. Är det ost? Bröd? Vilken
sort? Och vilken olja? Med tillbehör som bacon och
kantareller passar ett rött vin bättre och om fisken
serveras med sparris gäller vitt vin.
Ett exempel på tillbehörens viktiga roll är Omakase
Köttslöjds isterband, som serveras med bondbönor och
rödbetsskott.
– Här blir ett glas vin från Anjou i Loire, perfekt. Det

är aromatiskt och just bondbönorna lirar med vinet.
Isterbanden är härligt flottiga till och ger textur. Det är
alltid tekniken och tillbehören som sätter tonen på vinet.
Sista rätten ut på bordet är älghjärta, vilket serveras
med sprängsticka och ägg. Till det ett glas sherry. Här
är matchningen tämligen uppenbar, sherryn och det
krämiga ägget passar perfekt tillsammans.
Men att något matchar spelar egentligen ingen roll,
menar Crespi.
– Nej, säg att vi serverar ett vitt syrligt vin till en
matchande rätt. Men om gästen inte gillar syrligt vin
faller det platt ändå. Det är som med musik, om du
spelar finstämd barockmusik för mig och jag inte
uppskattar det eller om jag säger att ”det här är Marilyn
Mansons bästa låt” och du bara hör oväsen.
Enligt Crespi gäller det att se till helhetsupplevelsen.

– En viktig grej med smak som man måste lära sig är
att mat och dryck i kombination är subjektivt. Det
finns egentligen inget som säger att en viss rätt passar
med ett visst vin, det har med beredningsteknik att göra
och vad du serverar till. Att det ibland matchar perfekt
beror på att man tagit hänsyn till helheten. Det finns
tyvärr ingen sanning när det gäller smak, vissa har ju
ketchup på blodpudding.
För att garantera en smakkombination som garanterat faller gästen på läppen har han ett förslag.
– Det bästa vore att gästerna fick välja vad de vill
dricka och så lagar vi mat baserat på det, det är en
större utmaning, då skulle vi vända på förhållandet mat
kontra vin på riktigt.
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Spara TID och PENGAR
med rätt teknik
Med knivslip, cirkulator, thermomixer och rökpistol
sparar du både tid och pengar i ditt kök.
Effektiv rökpistol
Med en rökpistol kan du röka livsmedel som du
vanligtvis inte skulle kunna röka som till exempel
smör, ostron, cocktails, sallader, choklad och
maräng. Kör på klassiska smaker som hickory eller
äppelträd, eller experimentera med torkade
blommor, örter och te.
Det är så enkelt som att lägga de ingredienser
du vill ska rökas i en tättslutande behållare,
bestämma hur de ska smaka och elda på i
rökpistolen, vänta ett par minuter – och din
rätt har nu en autentisk röksmak. Du kan skapa
nya rätter, och röka dem under kupa på väg ut
till gästen.

För den tävlingssugne
hålls det varje år en tävling i
sous vide-matlagning. 2015 vann
Daniel Pembert med sin fläskläggklubba i modern tappning.
Nästa gång det är dags för
”Årets Sous Vide-kock” är på
Restaurangexpo i Malmö
den 3 februari 2016.

Art. nr. 908368

”När man hänger på
deltävlingarna av
Årets Kock får man se
både annorlunda och
innovativa sätt att tillaga
maten på – däribland
sous vide och olika
metoder att röka. Det
fina med kallrökning är
att man kan röka saker
som inte tål värme –
exempelvis glass, ost,
smör och majonäs.”
Landleys Kök, officiell bloggare Årets Kock
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Cirkulator
En cirkulator tillagar maten ”sous vide”, i ett
varmvattenbad, där du ständigt har fullständig
kontroll över temperaturen. Med en cirkulator
kan du börja förbereda rätter dagen innan
servering, och när du kommer tillbaka så
kommer produkterna fortfarande hålla exakt
den temperatur du vill, redo för den där sista
touchen. En stark fördel med en cirkulator är
också att du får ett konsekvent resultat, gång
på gång.
– Fördelen med en cirkulator är att du kan
hålla en bestämd, konstant temperatur. Man
kan jobba på olika sätt dels med à la carte
servering med snabbare tillagningar på högre
temperaturer, eller mer långsiktigt med sous
vide-teknik där man jobbar mer över natten
eller till och med 24 timmar, säger Fredrik
Andersson, kock i Svenska Kocklandslaget.

Art. nr. 385807

inspiration teknik

”I would say my most used piece of kit
must probably be my thermoblender.
It does everything from simple slicing to
puréeing and heating at the same time.
It appears in most of our recipes
somewhere – currently we’re using it
to make flower paste.”
Kökschef Simon Rogan, på brittiska L’Enclume med två stjärnor i Guide Michelin.

Thermomixer
är ett verktyg som både värmer och är en blender och kan göra i
princip allt utom att lägga upp maten på tallriken. Den kan haka, mixa,
blanda, värma, smälta, knåda och ånga. Man kan till exempel ånga
fisk och tillreda en tillhörande sås samtidigt.
– Vi använder thermomixer jättemycket när vi tävlar, främst för att
spara tid. Istället för att först värma på spisen och sen mixa slät så
använder man sig av värmen som finns i thermomixern, säger
Fredrik Andersson, kock i Svenska Kocklandslaget.

Art. nr. 943068

”Att slipa själv jämfört med att skicka in
knivarna så tar det mindre på kniven, och vi
får bättre kvalitet. Vi sparar ungefär 10–15 000
kronor på att slipa själva, knivslipen är enkel
att använda och det går snabbt.”
Håkan Matseus, kökschef på Restaurang AG.

Slipade knivar
Genom att slipa själv kan du ha full
kontroll över kvaliteten och kan på så
sätt spara på knivarna. På så sätt kan
favoriterna tjäna längre och du
sparar pengar.

Art. nr. 945501
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inspiration vinjett
Vi inspireras av
Emil Åreng
Open/Closed

DRYCKESTRENDER 2016:

Shims
Text Daniel Retz Foto Open/Closed

I år kommer vi att beställa shims i baren –
cocktails med mer komplexa smaker och lägre
alkoholhalt. Norrländske barprofilen
Emil Åreng reder ut begreppet och tipsar
om en försomrig ogräsdrink.

EMIL ÅRENG
Ålder: 28 år.
Gör: Barchef på Open/Closed i Umeå.
Utmärkelser: Bartender’s Choice Awards
2015, Havana Club Grand Prix 2014 och
Bacardi Legacy Cocktail Competition 2015.
Favoritdrink: Beror på tillfälle och plats.
Förebilder: Mamma och pappa. Alltid.

– Det går att göra väldigt bra cocktails med
låg alkoholhalt och då kan du testa fler utan
att bli dyngpackad, säger Emil Åreng,
barchef på Open/Closed i Umeå.
Han har just förberett inför kvällens
trollerinummer, då en delikatessbutik ska
förvandlas till en av stans hetaste barer. Vi
ska snart komma tillbaka till det.
Emil Åreng föddes praktiskt taget in i

branschen och började tidigt arbeta hos sin
bror på (ökända) Hotell Lappland. Men det
var när han som 24-åring tog över som
barchef på Rex Bar som hans rykte började
ta fart. De senaste åren har hans norrländska
terroir-cocktails placerat honom i toppskiktet i internationella tävlingar.
Hans senaste projekt är baren Open/
Closed, som är gömd i delikatessbutiken
DUÅ i Umeå. Efter att butiken stänger om
kvällarna drar baren igång.
– Vi har 22 platser och byter cocktails
varannan vecka efter ett tema som vi själva
sätter.
Varje cocktail får en egen kort historia
som har något med ingredienserna att göra.
Man kan säga att olika historier kommer till
liv beroende på vilken drink det är. Det kan
handla om allt från Astrid Lindgren till nötter.

Emil berättar att han hela tiden söker nya
smakkombinationer och uttryck, men det
handlar inte om att följa trender. Han menar
att dessa ofta är så kortlivade att gästerna
inte hinner upptäcka dem. Och när den
breda massan väl gör det så är det inte längre
någon trend.
– Kolla bara på bourbon, det var trendigt i
branschen för sex år sedan, nu börjar det
upptäckas mer brett. Vi bör snarare än
dagsländor titta på det som ligger i tiden,
som shims, välgjorda cocktails som är lite
svagare, de börjar redan poppa upp.

”Vi bör snarare än dagsländor
titta på det som ligger i tiden, som
shims, välgjorda cocktails som
är lite svagare, de börjar redan
poppa upp.”

Uttrycket myntades av författaren Dinah
Sanders, som i boken The Art of Shim ger
en introduktion till alkoholsvaga cocktails.
Shims betyder mellanlägg på engelska och
på samma sätt som dessa kan stabilisera ett
vingligt bord kan svaga drinkar hjälpa till att
balansera en vinglig kroggäst.
– Oftast jobbar man med starkvin, sherry
och vermouth, används sprit drar man ner
på antalet centilitrar: en trea istället för en
sexa. På så sätt får du ett helt annat fokus på
smakerna. Just starkviner är komplicerade
grejer, de är roliga att blanda med och det
blir mer komplexa cocktails vilket gör dem
mer intressant att dricka.

Hur skulle du komponera en shim
baserad på vårens råvaror?

– Hm, jag bor i Norrland så våren är
sen, ibland är maskrosor första
vårtecknet. De ger sköna toner som
passar till Johnnie Walker och torr vermouth. Du får en torr pepprig historia
som ändå är smooth. Skönt blommig
och samtidigt ganska ruff.
Det här behöver du:
2 cl Johnnie Walker Gold Label
1 cl torr vermouth, Noilly Prat
2 cl sockerlag (maskros)
2 cl färskpressad citron

– Börja med att plocka ofantligt
mycket maskrosor och dunka ner i
sockerlag. Låt stå i ett dygn. Blanda
sedan med citron och du har en
kickass-cocktail. Låt oss kalla den The
Dandy. Vill du göra en longdrink kan
du toppa med en bra IPA.
Har du fler tips inför 2016?

– Folk måste våga testa nya cocktails.
Det handlar om att lita på din
bartender, det är ju deras yrke att
blanda bra drinkar och de allra flesta
tar det på största allvar.
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David Chang på Momofuko,
Magnus Nilsson på Fäviken,
Daniel Berlin från Skåne och tidningen
Fool Magazine instagrammar ofta.

Mat- & dryckesinspiration
från hela världen
Instagram växer så det knakar. Den sociala bilddelningsappen
har under 2015 ökat med 12 procent i Sverige. Vad är det som
är så intressant med Instagram? Emely Hesselgren, chef digital
marknadsföring Martin & Servera, berättar om fenomenet.

– Min personliga åsikt är att det är
snabbheten, enkelheten och det faktum att
det är ett bildmedium, säger Emely
Hesselgren. Att använda Instagram som
tidsfördriv och kunskapskälla är otroligt lätt.
Mat och dryck är två kategorier som
fungerar riktigt bra på Instagram, både för
inspiration och kunskap.
– Följ dina favoritkockar och inspireras av
deras bilder, kolla vilka de följer och addera
dem till ditt konto. På så sätt kan du resa
och inspireras av matbilder från hela
världen!
Emely tillbringar någon timme varje dag
med att scrolla igenom sitt instagramflöde.
Här tipsar Emely om några personliga

favoriter.
– Med över tre miljoner följare och en av
de första att anamma sociala medier i sin
marknadsföring är Jamie Oliver fortfarande
en stor källa till inspiration. På kontot hittar
du allt från härliga råvaror, goda recept,
instruktionsvideos till personliga familjebilder.
– Bakom instagramkontot madlandley
döljer sig Madeleine Landley. Hon är
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officiell bloggare för Årets Kock samt fotograf
och matstylist. Här varvas vackra matbilder
med spännande drycker och intressanta nya
produkter.
– På kontot gastroart samlas helt fantastiska bilder på maträtter. Bilder taggas med
#gastroart och de bästa visas upp här. Ett
perfekt konto att följa för att slippa scanna
hela Instagram på unika rätter, uppläggningar och smakidéer.
– Matmagasinet Fool Magazine har också
ett riktigt spännande Instagramkonto. Här
blandas bakom kulisserna-bilder och videos
med råvaror, recept och matstilleben.

Emely Hesselgren,
chef digital
marknadsföring,
Martin & Servera

Andra tips från Emely:
Martin & Serveras officiella Instagramkonto:
@martinservera
Årets Kocks officiella Instagramkonto:
@aretskock
Svenska Kocklandslagets resa mot Culinary Olympics 2016:
@kocklandslaget
Branschorganisationen Svenskt kött:
@svensktkott

inspiration instagram

Några insta-tips:
Brittiska kocken
och matskribenten
Fuschia Dunlop
älskar det kinesiska
köket och rapporterar
ofta från Asien.

Instagram lanserades 6 oktober 2010 och
köptes av Facebook 2012 för en miljard
dollar. Fem år senare är appen en världssuccé. Hela 40 procent av alla svenska
internetanvändare använder Instagram.

Häng med på vilka
nya grönsaker
och produkter
som dyker upp på
Grönsakshallen
Sorunda.

Se vilka
råvaror som
testas på
Exceptionell
Råvara. Visste
du förresten
att du kan
bli medlem i
föreningen?

Restaurang Frantzén
presenterar nyheter
och annat gott.

Instagramkontot
Pocketfork
rapporterar från
olika restauranger
runt om i världen.

Fredrik
Johansson på
Volt, Sveriges
första KRAVcertifierade,
enstjärniga krog.

Journalisten
Mattias Kroon
skriver för
tidningar
som Mat
& Vänner,
Gourmet,
Svenska
Dagbladet och
Sydsvenskan
samt är
medarbetare i
White Guide.
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Science Dinner
på Open Café

Science Dinner är en serie events arrangerade av Open Café och OpenLab där mat
möter vetenskap och forskning.
Vid premiären i november 2015 på Open
Café i Stockholm serverades en specialkomponerad 3-rättersmeny av kocken och
krögaren Henrik Norström som även
berättade om knepen för att lyckas med
kvällens rätter.
På plats var också doft- och smakforskaren
Johan Lundström från Karolinska Institutet
som förklarade hur doft- och smakintryck
uppfattas av hjärnan och hur de påverkar
oss.
Johan Lundström leder en forskargrupp
vid Karolinska Institutet som forskar om hur
vår hjärna förstår vår omvärld med fokus på
de kemiska sinnena lukt, smak samt det
trigeminala sinnet.
Mer info om plats och datum för nästa
event finns på openlabsthlm.se/open-cafe.
Open Café drivs av Lux Restauranger med Henrik Norström som kreativ
ledare. Lotta och Henrik Norström, Annette och Peter Johansson samt
Daniel Frick driver sedan tidigare tre restauranger:

VAD ÄR TRIGEMINALA SINNET?
Det trigeminala sinnet stimuleras av ”irritationer”
på tungan, i svalget och i näsan, till exempel den
brännande känslan av chili, senap och kolsyra i öl.
Det trigeminala sinnet har de senaste åren varit
fokus för flera vetenskapliga projekt. Det kan finnas
belägg för att såväl aptit och hunger som
mättnad påverkas.

Lux Dag För Dag; råvarustyrd bistro på Lilla Essingen.
B.A.R.; havsgrill med unikt utbud av framförallt fisk och skaldjur.
EAT; asiatiskt kök med kockar från Kina. Köket bjuder på det allra bästa
från Kina och serverar det gärna “China style”.

Vi är många som bryr oss om dina varor
och leveranser. Möt några av oss!

Foto Peter Håkansson

Goran Mitev, chaufför, Martin & Servera
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”Sedan 14 år tillbaka börjar mina
morgnar på ungefär samma sätt. Jag
åker till jobbet, lastar in frys- och
kolonialvaror i lastbilen och sedan ger
jag mig ut till Martin & Serveras
kunder med dagens leveranser. Två
dagar i veckan blir det Skåne, två
dagar i veckan i trakten runt Växjö
och en dag i Halland.
Det roligaste med mitt jobb är att
träffa kunderna. Vi samarbetar väldigt
bra, det kanske hänger ihop med att
jag har lätt för att prata och de flesta
gillar mig. Men samtidigt måste man

komma ihåg att jobbet som chaufför
inte bara handlar om att lämna
varorna och sedan sticka! Man måste
vara hjälpsam och trevlig, berätta för
kunden att leveransen är här och vad
som finns på vagnen idag. Och har det
uppstått något problem får man
självklart försöka lösa det åt kunden.
Jag trivs jättebra på jobbet, det är väl
därför jag har hållit på med det så
länge. Det är fritt och jag får vara ute
hela dagarna, och är det något jag
hoppas på inför nästa år är det att det
blir precis likadant som det förra.”

8 råvaror
Kvaliteten på råvaran är helt avgörande för slutresultatet på tallriken.
Så enkelt är det, menar kocken Henrik Norström, Lux, i sin kokbok Åtta
råvaror. Men det innebär inte att råvaran måste vara exklusiv och dyr.
Rätt hanterade kan många av våra vanligaste vardagsråvaror bli
fantastiska smakupplevelser. Särskilt om de tillagas på nya sätt. Med
en grundsyn om hållbarhet är det också självklart att prova nya
styckningsdetaljer och ta vara på djurets alla delar. Boken handlar om
laxen, gösen, torsken, kycklingen, grisen, lammet, oxen och det vilda.

Ört- och vitlöksrostad kyckling.
Recept finns i ”8 råvaror”.
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20 %

våga
vego

Martin & Servera stödjer Organic Sweden

Martin & Servera stöttar Organic Sweden,
en intresseorganisation för företag, organisationer,
lantbrukare, kockar, forskare, matälskare och
alla andra som vill samverka för en kraftfullt ökad
försäljning, produktion och export av ekologiska
livsmedel. Organisationens mål är att försäljningen
av ekologiska livsmedel ska motsvara 20 procent
av den totala livsmedelsförsäljningen år 2020.

Vinnaren i Utmaningen:

VÅGA VEGO
koras på GastroNord
Martin & Serveras årliga utmaning har som mål att lyfta
viktiga frågor inom hållbarhet och ansvar. Nu arrangeras
Utmaningen för sjätte gången. Tidigare har det tävlats i så
blandade ämnen som minskat matsvinn, öka eko och mera
mångfald.
Martin & Serveras Utmaningen 2016 heter Våga vego och
är en tävling som har som mål att skapa ökad kunskap och
större engagemang för vegetarisk matlagning på svenska
lunch- och kvällsrestauranger. Tävlingen avslutas i slutet av
mars 2016 och vinnare koras i april på GastroNord.
Läs mer på martinservera.se.

Martin & Servera:
Nya styckningsscheman
Beställ Martin & Serveras affischer över populära
styckningsdetaljer på martinservera.se

26–29 APRIL

Möt oss på GastroNord och Vinordic!

Illustrativa hänvisningar till
styckningdetaljer samt tillredningstips.
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Kom och besök oss i vår monter på
GastroNord och Vinordic 26-29 april
2016. Träffa Svenska Kocklandslaget
och välj dina favoritprodukter till
sommarens meny. Provsmaka de
bästa färskvarorna och öl ur någon
av våra kranar.
Utväxla tankar och idéer med oss
om vad vi kan erbjuda dig som kund.
Välkommen!

SVENSK CHARK

www.atriafoodservice.se

Vi inspireras av
Johan Gottberg
kursledare
GastroMerit

Kreativitet som
minskar svinnet
Vill du rädda världen och samtidigt skratta hela vägen
till banken? Då ska du gå GastroMerits kurs med Johan
Gottberg, kocken som vet hur lunchen kan bli både
miljövänlig och lönsam – samtidigt.
I vad som kallas Sveriges fulaste byggnad ligger
restaurang K-märkt Garnisonen, som Johan Gottberg
var med och startade våren 2014. Och medan de flesta
svenska lunchkrogar har ett svinn på mellan 30 och 40
procent ligger det hos K-märkt bara på några få
procent.
– Svinn är något jag mår dåligt av på riktigt, det är ett
sånt slöseri med både tid, pengar och resurser!
Enligt Johan Gottberg finns det framförallt två
anledningar till att svinn har blivit ett så stort problem
för restaurangbranschen, både ekonomiskt (du betalar
för råvaror som bara kastas) och miljömässigt.
– För det första är vi i Sverige helt livrädda för bäst
före-datumet. Trots att de flesta råvaror egentligen
smakar som bäst runt utgångsdatum är det ingen som
vågar köpa in dem då för man tror att de är dåliga.
Något som leder till att leverantörerna tvingas slänga
mycket och därmed höja sina priser eftersom de inte
får sålt allt de köpt in.
Den andra anledningen till att svinnet är så stort är
enligt Johan Gottberg en helt obefogad rädsla för vad
som händer om en rätt på menyn skulle ta slut.
– Jag har jobbat på många toppkrogar utomlands och
där är det helt självklart att om en jägare kommer in
med tio fina rapphönor så serverar du dem till de tio
första som vill ha. Sedan är det slut, och det är inget
problem för de andra gästerna får något annat gott.
Men inte i Sverige.
– Här är vi så rädda för att en rätt ska ta slut att vi
medvetet köper in mer än vad vi behöver. Tror vi att vi
ska sälja 80 stycken kolja köper vi in 100. Och så slängs
ofta det som blir över.
36 Läs mer på martinservera.se

Allt det här ville man slippa på K-märkt, och genom
lite olika grepp lyckades det.
– Rätterna på menyn bestäms av vad bönderna,
producenterna och leverantörerna har.
Eller framförallt av vad de hade tänkt slänga.
– Det går till exempel köpa in jättefin högrev för en
bråkdel av priset bara för att det är kort datum. På så
vis kan köket jobba med bra råvaror utan att det kostar
särskilt mycket.
Dessutom tar K-märkt betalt efter vikt, vilket gör att
gästerna inte plockar på sig mer än vad de faktiskt äter
upp.
Johan Gottberg vill lära fler hur de kan minska
svinnet. Därför kommer han under våren att tillsammans med Martin & Servera erbjuda kursen ”Tjäna
pengar, ha kul och rädda världen” på GastroMerit.
– Vi kommer att få en sändning råvaror som inte ens
jag vet vilka de är. Därefter går vi igenom dem utifrån
min metodik, lagar till dem och pratar om hur det här
går att applicera på den egna restaurangen.

Vad är då Johan Gottbergs bästa tips till den som vill testa
att minska svinnet?
– Våga tro att du gör skillnad. Vi har så lätt att
förminska oss själva och tänka att det inte spelar någon
roll vad vi gör men så är det inte. Jag hoppas att fler
kommer att upptäcka det här och vara med och
förändra branschen!

ema:
Kreativitet minskar
svinnet

Kursen vänder sig till dig som vill ha
praktisk kunskap om hur du kan skapa
hållbara måltider och minskat svinn
med bibehållen förtjänst.
Kursdatum: 28/4, 5/10

Anmäl dig på:
gastromerit@martinservera.se
eller prata med din säljare.

”Våga tro att du gör skillnad. Vi har så lätt att
förminska oss själva och tänka att det inte spelar
någon roll vad vi gör men så är det inte.”
Johan Gottberg utsågs till Årets Hållbarhetskock 2014.
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Fun Baking
Hybrider, hälsoinfluenser, asiatisk
matkultur och naturliga inslag är
trenderna som under samlingsbegreppet Fun Baking förutspås
prägla bakvärlden under nästa år.
Fun Baking handlar mer om påhittighet,

kreativitet och bakglädje än att det ska vara
”fint”. Bagare och konditorer kommer våga mer,
ta ut svängarna och bryta ny mark, enligt Arlas
senaste Konditorrapport. Fun Baking-fenomenet
tolkas i fyra lekfulla undertrender vars kännetecken syns allt oftare på den globala bakscenen.
Boostade bullar och japanska influenser är två av
de starkaste trenderna.
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– Under 2016 kommer japansk matkultur att influera
oss i allt högre grad och trenden påverkar även bagare
och konditorer, säger Gunilla Blomqvist, Arla
Foodservice, projektledare för Konditorrapporten.
– I Japan tillverkas desserter och bakverk ofta med
bönor eller ris som grund, vilket även börjar märkas
här i Sverige. Standardbakverket, Dango, äter
japanerna året runt, men det smaksätts olika beroende på årstid. Att variera ingredienserna i specifika
bakverk utifrån råvaror i säsong, kommer vi ta efter.
Det kan exempelvis bli ”säsongens kanelbulle”.
– Trenden boostade bullar har kommit för att
stanna. Gästerna är väldigt medvetna om vad de äter
och deras dieter är en del av deras livsstil.Efterfrågan
på bakverk med oprocessade råvaror och med
hälsofokus ökar, säger Cecilia Andersson, Årets
Konditor 2012.
– Sverige har blivit bättre på att hänga med i
trender men i grunden är vi ganska traditionella och
klassiska. Jag tror vi behöver våga mer, tänka nytt och
enklast är att kanske att göra klassiker med en twist,
säger Sara Hultberg, Årets Konditor 2014.

Jasmin crème pâtisseriere med
körvel, mandel och fryst citrontapioca.
Skapad av Sara Hultberg, Årets Konditor 2014

”Trenden boostade bullar har kommit för att stanna.”
Cecilia Andersson, Årets Konditor 2012

Foto Arla Konditorrapport/Fabian Björnstjerna
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trender

1. Hybrider Här blandas flera
befintliga bakverk till något nytt.
Cronuten var först ut och följdes
av semmelwrappen; fler hybrider
av svenska klassiker förutspås
anlända framöver. Rulltårta på
nytt vis, anyone?
2. Ätbart grönt handlar om ätbara
blommor, färska örter och grön
saker i desserter och bakverk. Dill,
persilja, harsyra, ärtor och gräslök
är några exempel som redan
förekommer.
3. Boostade bullar Den kraftiga
ökningen av dieter och fokus på
det naturliga sätter prägel på
bakvärlden. Bakverken boostas
med bär, nötter, matcha och
bönor men även rödbetor, nötter
och fröer.
4. Asiatiska influenser
Den asiatiska mattrenden påverkar även bagare och konditorer.
Asiatiska smaksättningar som
ingefära, matcha och miso är på
frammarsch även i konditorvärlden, likaså det japanska bruket att
variera klassiker efter säsong.
Matchaglasspinne med ingefära och lime
doppad i vit choklad, pistage och sesam.
Skapad av Magnus Johansson, konditor
och bagarmästare.
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Vi inspireras av
våra leverantörer:
Stiegl

Stiegl: Perfekt till afterski och afterwork
Allt fler svenska krogar väljer att servera öl från Stiegl – perfekt
till afterwork och afterski. I de österrikiska alperna är den klassiska
lagern sedan länge en självklar belöning vid slutet av dagens
skidåkning. Serveras gärna med en wienerschnitzel, en gulasch
eller varför inte med knödel?
Text Daniel Retz

Stiegl Goldbräu är en av bryggeriets
mest framgångsrika och uppskattade öl.
Det har en lätt och mjuk maltarom, lätt
sötma med subtilt gräsiga humletoner.
Totalt brygger Stiegl 12 året runt-öl och
10 säsongs-öl. Stiegl, ölet med den röda
trappan på etiketten, är i Österrike lika
med symbolen för ”bryggkonst på
högsta nivå”.
Hemligheten bakom den österrikiska
lagern är att den får ta tid på sig – att
bryggas, att jäsas och sedan att lagras.
Mottot är: ”What ever you do, do it well”,
och det har fört med sig att bryggeriet
plockat hem ett flertal internationella
priser. Förra året utmärkte sig Stiegl med
Gold European Beer Star för ölen Stiegl
Leicht och 2015 har bryggeriet belönats
med Gold DLG för ölen Goldbräu,
Pils, Weisse Naturtrüb, Sport Weisse
och Freibier.
Stiegl startades som ett familjeföretag

1492 och har drivits i privat regi i

The Bernard Series
Upptäck en fantastisk serie viner från
det renommerade sydafrikanska
vinhuset Bellingham.
The Bernard Series är ett sortiment
viner som är hantverksmässigt tillverkade. Druvorna kommer från unika
jordar, lagras på unika fat och serien
finns i ett urval av olika blender. Hos
Martin & Servera kan du köpa sju sorter.

Salzburg sedan generationer tillbaka.
För att garantera en genuin smakupplevelse är varje led i produktionen lokalt
förankrat. Källvatten hämtas från
närliggande alpmassivet Untersberg.
Större delen av humlen kommer från de
berömda humleodlingarna i Mühlviertel
och kornet är ett tvåradigt sommarkorn
odlat i det bördiga Weinviertel. Malten
till ölen odlas i egna växthus och jästen
kommer från Stiegls egenodlade
jäststammar och garanterar den karaktäristiska smaken.
Familjeföretaget Stiegl och kompositören Mozart är två av Österrikes starkaste
varumärken. Mozarts syster skrev till och
med om bryggeriet en sommarkväll 1780:
”jag har gått med min bror till Stieglbryggeriet för att spela kägelspel”.
Bryggeriet är storsponsor av såväl
landets sport som kultur, bland annat
stödjer företaget det österrikiska
skidförbundet och är huvudsponsor för
det österrikiska fotbollförbundet.
Prova till exempel Small
Barell SMV: En blend av
Shiraz, Mourvèdre och
Viognier. Alla tre druvsorter
skördas, krossas och jäses
tillsammans i små franska
ekfat. Smaken av druvsorterna gifter sig tidigt och
skapar en god samverkan
mellan graciösa violaromer
och aromer av julkrydda
som stöds av kraftfulla
smaker av svarta bär.

Art. nr. 774992

40 Läs mer på martinservera.se

MEDELFYLLIG TÖRSTSLÄCKARE
Stiegl Goldbräu
Lätt och mjuk maltarom, lätt
sötma med subtilt gräsiga
humletoner. Medelfyllig och mjuk
med mycket fin balans mellan
krispig malt och beska. Behaglig
avslutning med maltig, besk
eftersmak.
Volym: 50 cl och 33 cl.
Alkoholhalt: 4,9 %.

Art. nr. 770164
FRISK VETEÖL
Stiegl Weisse
En ofiltrerad hefeweizen med frisk,
mild och fruktaromatisk smak.
Fyllig och frisk med mild veteöls
karaktär och inslag av mandarin,
banan, jäst, kryddor, klöver och
ljust bröd.
Volym: 50 cl.
Alkoholhalt: 5,1 %.

Art. nr. 778951

EN STEKARE I
VÄRLDSKLASS

Vi på

Bäst i tidningstester i all ära men CTX är en belagd stekpanna från Scanpan som har genomgått de tuffaste tester en panna
kan göra. CTX har varit med och kammat hem priser i prestigefulla kocktävlingar så som OS, VM, EM, och SM i matlagning.
Scanpans patenterade non-stickbeläggning Green Tek, är en beläggning helt fri från PFOA, som är riktigt tuff. Den tål
metallredskap och klarar att gå varm i restaurangkök dag ut och dag in. CTX är en stekare i ordets rätta bemärkelse
och en stjärna i världsmästerskapen såväl som i hemmaköket.

inspiration primör

42 Läs mer på martinservera.se

Ramslöken är ett tidigt vårtecken. Den gröna löken trivs i
mullrik lövskog, gärna runt bäckar och åar. Den växer
på Gotland, i Skåne och ända upp till Mälardalen.

Tidig vårprimör

Tips om vad som är i säsong just nu!
Beställ Martin & Serveras översiktliga
säsongskalender för frukt och grönt.
martinservera.se

De fina ramslöksbladen fungerar att skapa
små paket av, till exempel med fisk eller
skaldjur i. Passar också att strimlas i sallad
eller strösslas i potatissoppa.
Den har liljekonvaljliknande blad med
vackra vita blommor som inte bara är dekorativa, de går att äta också.
Säsongen för ramslök börjar någon
gång i mars eller april beroende på vädret.
Ramslök går att plocka fram till juli. När
säsongen är slut finns fryst ramslök att köpa.

Läs mer på martinservera.se 43
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Lagrad ost från Svedjans Gårdsmejeri
Svedjans Gårdsmejeri ligger i Södra Svedjan i det storslagna landskapet vid
sjön Storkågeträsket utanför Skellefteå. Här går deras kor och betar, och
levererar mjölk av högsta kvalitet. Sedan ystar Pär och Johanna Hellström
mjölken till himmelskt goda ostar. Svedjan Hård är en grynpipig hårdost med
en naturligt blomstrande yta som bidrar med smak under mogningen. Den
ystas på obehandlad komjölk och lagras i minst 8 månader. Smaken är djup
med integrerad syra och sälta, nötiga toner och inslag av örter. Passar till vin
i baren eller på en ostbricka efter maten.

Svedjan Hård, art. nr. 509489

44 Läs mer på martinservera.se
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”På ett sätt som aldrig tidigare
gjorts kallröks svensk ekologisk rapsolja, japansk soja,
mejeriprodukter – och till och
med Stockholmsvatten i vilket
kockar rökmarinerar livsmedel
som komplement till traditionell kallrökning. I somras
vann vår kallrökta japanska
soja guldmedalj i BBQ-VM.”
Pia Schönemyr, Äkta Rök

KALLRÖKTA delikatesser
Nöden är uppfinningarnas moder. Ordspråket stämmer
väl in på Pia Schönemyr och hennes man Lasse. I en
krissituation uppfann de den kallrök som de nu gör
succé med bland Sveriges främsta kockar. Suget efter
deras kallrökta delikatesser bara ökar.
Det var under en ovanligt

stormig dag som Pia Schönemyr
och Lasse uppfann apparaten
som skulle starta en smärre
framgångsvåg för deras kallrökta
produkter. De hade experimenterat förut och kallrökt smör i
liten skala. Och det med
framgång, första kunden blev
tvåstjärniga Mathias Dahlgrens
matsal på Grand Hôtel i
Stockholm. Nu var en ny
leverans på gång från parets hem
på en höjd på Ingarö.
– Men det blåste så mycket så
vi lyckades inte ens få röken att
gå dit vi ville. När vi stod där i
iskyla och vinden slet i håret fick
jag se en gammal avdankad
maskin på tomten. Den gav en
oss en idé och på den vägen är
det, säger Pia Schönemyr.
Pia och Lars har bakgrund

som kockar och restauratörer.
Lasse byggde raskt om maskinen
till en kallrök, specialdesignad
för flytande produkter. Fortsatta
leveranser var tryggade, beställningarna började öka. Och
trenden fortsätter.
– Flera av rätterna i Årets
Kock 2015 hade något rökt
inslag, säger Pia. Många kockar
gillar det rökiga.
Idag pågår ständigt en
rökprocess på det lilla företaget
Äkta Rök, som håller till i
tidigare blodpuddingfabriken
GEAS i Saltsjö Boo. Kallröken
står väl gömd i en specialbyggd
container och väntar på att bli
patentmärkt.
Äkta Röks produkter kan beställas
hos Grönsakshallen Sorunda.
Läs mer på aktarok.se.

TEST AV TRE OLIKA GRISBOGAR
Isak Wiig, Svenska Kocklandslaget:
Du testade nyligen att tillaga tre olika
bogar av svensk gris på samma sätt.
Vad blev resultatet?
”Alla tre blev mycket möra. Linderödsgrisen är lite mörkare i
köttet, med mycket fett insprängt och hög karaktär med lite
mogna jordiga toner och mycket smak.
Domta Berkshire är mycket ljus i köttet med mycket fett.
Det har en god karaktär med lite nötiga lätta toner. Smälter gott
i munnen.
Guldgris från Rocklunda blev lite beige i färgen, den var
också lite torrare men det beror på att kappan inte var med.
Smaken är god, har en angenäm karaktär, det smakar så
som vi är vana att griskött smakar. Oxiderar snabbare i
rumstemperatur.
Vid presentationen på Årets Kock-semifinalen i november
2015 skar jag upp grisköttet i små bitar och serverade dem
till besökarna med en kräm på kålrot. De flesta besökarna
tyckte att Linderödsgrisen var godast, tätt följd av Berkshire
och sedan Guldgris.”
De tre grisbogarna:

De tillagades på samma sätt:

Linderöds gris 12–14 mån.

En lag på 50 % äppelmust, 50 %
vatten, 1 lagerblad. 2 dl per kg
kött. Kryddning: 20 % fänkålsfrön, 40 % svartpeppar, 40 %
senapsfrön. 6 g per kg kött. 10 g
salt per kg kött. Bogarna
vaccades i påse och ångades
i ugn på 80 ° ånga i 8 timmar.
Köttet kyldes ner i påse.

Domta Berkshire 6 mån.
Guldgris från Rocklunda
(picknickbog utan svål),
6 mån.
All svål och fett behölls
i tillagningen.

Läs mer på martinservera.se 45
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90 % av menyn klar i juni
Martin & Servera stödjer Svenska Kocklandslaget som redan i mars
2015 började med arbetet inför OS i Erfurt i oktober 2016. Under
hösten 2015 sattes lagets tema till ”Respect for the Resources”. I juni
2016 hoppas lagkaptenen Jonas Franzén ha klart nittio procent av
menyn till OS: ”Förhoppningen är att vi från augusti till oktober
endast jobbar med finjusteringar av smak, presentation och logistik
– för att i oktober kunna delta i Culinary Olympics i Erfurt med alla
de rätta förutsättningarna på plats”. Ett och ett halvt år av hårt och
koncenterarat arbete som förhoppningsvis belönas med guldmedalj.
Vi håller tummarna!
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Sugen på att tävla i matlagning?
Här är Fredriks bästa tips

Konsten att tävla i matlagning
Fredrik Andersson, Svenska Kocklandslaget, tävlar inte utan att ha
sina rosa strumpor på sig. Dem har han haft på alla tävlingar sedan
2008. Och det har blivit en hel del segrar sedan dess. Men tävlingsnerver bemästras inte bara genom lyckobringande amuletter.
Här är Fredriks bästa tips kring konsten att tävla i matlagning.
Träna med folk du känner

Prata med metoddomaren

Ta hjälp av proffs, familj och vänner när du
tränar. Var lyhörd och öppen för deras idéer.
De kan hjälpa dig hitta saker som kan
förbättras, det kan vara smådetaljer som att
syran kanske ska höjas i en grönsak eller att
något ska värmas två minuter till. Lyssna,
men välj sedan det du själv tror blir bäst.
Bjud in till avsmakningar tidigt i processen
så att du hinner korrigera och träna på det
nya.

Domarna är inte dina fiender. De vill se hur
du jobbar, speciellt metoddomarna. Göm dig
inte. Bjud in till samtal när de går förbi. Ta
fram en sked och bjud på smakprov. Var
öppen och berätta om det du gör. Slappna av
och tänk att det är någon ur servisen som du
berättar för.

Träna på att lägga upp alla tallrikar

Det är enkelt att laga upp mat för en tallrik,
så att det blir snyggt både i verkligheten och
på det foto du ska skicka in till tävlingen.
Det viktiga är att du tränar på att tillaga 14
tallrikar och servera maten varm, precis så
som du ska göra till juryn. Juryn gillar inte
kall mat.
Laga det du själv tror på

Laga inte något som du tror någon annan
vill ha. Du måste kunna stå för det du lagar.
Dessutom blir det mycket enklare och du
kan jobba mer avslappnat i tävlingsköket
om det är en rätt som du helt och fullt tror
på, och som är din egen.
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Ändra inte tidsschemat

Börja inte ändra i tidsschemat på tävlings
dagen. Håll dig till planen. Stressa inte upp
dig. Fortsätt jobba lugnt och systematiskt.
Det är bättre att ta tidsöverdraget än att
slarva och lämna in en maträtt som inte
känns bra. Andra tävlande kan också
drabbas av tidsöverdrag och då är det på
slarvet du faller. Leverera det du tänkt dig.
Teamwork med commis

Förklara och var tydlig i samarbetet med din
commis. Be din commis att repetera det du
säger så att du är säker på att han eller hon
förstått. Det är bättre med en fråga för
mycket än att det blir fel i handräckningen.
Berätta att du ser commin som en del av ditt
team.

Foto Jesper Fermgård

Fredrik Anderssons
tävlingsrätt i semifinal Årets Kock 2016.

Tidschema i semifinal Årets Kock 2016
Här till höger ser du
Fredrik Anderssons
tidsschema för hur
han jobbade i köket
på Årets Kock-semifinalen. Fredriks tips
är att man bör hålla
sig till tidschemat och
jobba lugnt och
systematiskt, även om
du riskerar att
dra över tiden något.

MOMENT
UTRUSTNING				TID
Tvätta händerna
tvål, vatten, papper				00.01
Putsa bringa
filékniv, skärbräda, bunke, skrapa		
00.02
Koka bringa
skärbräda, tryckkokare, G-2 bunke		
00.04
Sätta sås
Kastrull, skärbräda 				00.08
Ugn på 180 grader							00.09
Bryna smör
stekpanna					00.18
Sätta blomkålskräm
Kastrull, mixer, sil, bunke, spritspåsar, slickepott
00.20
Rosta blomkål
bleck, ugn 180 grader				
00.26
Dela lök + vacca + svamp skärbräda, kniv, vacpåse			
00.30
Majrova dela + vacca
skärbräda, mandolin, bunke, vacpåse		
00.36
Spola kalvbräss
kniv, skärbräda, bunke			
00.46
Ugn på ånga 100 grader							00.54
Koka kalvbräss
kastrull, hålslev, 1/2 fat 			
01.14
Skala svartrot
skalare, disksvamp, bunke, vatten 		
01.15
Steka svartrot
stekpanna, sked, 1/2 bleck			
01.27
Bringa upp
pressbleck					01.29
Ugn 100 grader							01.35
Putsa kål + vacca
skärbräda, kniv, vacpåse, bunke		
01.36
Putsa kött
skärbärda, kniv, skrapa, bunke 1/2 fat		
01.44
Plocka bräss
2 x bunkar, 1/2 fat				
01.48
Panera bräss
3 x bunkar, 1/2 fat				
01.53
Bita bringa
kniv, linjal, 1/2 fat				
02.03
Mixa kryddpulver x 2
kaffemixer 2 x skålar				
02.06
Dela lök
kniv, skärbräda 1/2 fat bunke			
02.10
Panera bringa
1/2 fat					02.16
Dela blomkål
kniv, skärbräda, 1/2 fat 			
02.21
Plocka örter x 2
2 x bunkar					02.25
Sila kalvsky
sil, kastrull, silduk				02.29
Steka kött
Tallrikar i ugn, stekpanna, sked, tång		
02.31
Sätt upp för service							02.35
Börja lägga							02.45
Färdig, städa ner							03.00

TID
02.59
02.58
02.56
02.52
02.51
02.42
02.40
02.34
02.30
02.24
02.14
02.06
01.46
01.45
01.33
01.31
01.25
01.24
01.16
01.12
01.07
00.57
00.54
00.50
00.44
00.39
00.35
00.31
00.29
00.25
00.15
00.00
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Vi inspireras av
våra kunder
Toppstugan,
Lindvallen

Logistik på fjället
De serverar 3 000 portioner varje dag under högsäsong, men
har inte ens bilväg fram till dörren. Toppstugan Snögubben
i Lindvallen vet hur man får logistiken att fungera.
Text Karin Aase Foto Milena S Grandi
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”Vi har hållit på så pass
länge att vi vet väldigt
väl hur många gäster vi
har måndag vecka sex
eller torsdag vecka nio.
Två leveranser i veckan
räcker gott och väl när
man bara planerar.”
Stefan Törnberg

– När jag jobbade som köksmästare i Stockholm

kunde jag beställa leveranser två gånger om dagen, och
så glömde man ändå något och fick åka en sväng förbi
grossisten. Det funkar inte riktigt så här, säger Stefan
Törnberg.
Toppstugan ligger högst upp i skidbackarna i
Lindvallen i Sälen. Och visserligen stannar stora
stolsliften bara 20 meter från dörren så gästerna
kommer fram som de ska, men med råvarorna är det
desto svårare. Å andra sidan har Stefan Törnberg, en
av två huvudägare av Lindvallen Restauranger dit
Toppstugan hör, jobbat i Sälen sedan 1994 och har
stenkoll på hur man får logistiken att fungera.

Stefan Törnberg, en
av två huvudägare
av Lindvallen
Restauranger.

Två gånger i veckan, med möjlighet till en kompletterande tredje leverans, kör lastbilarna upp till Sälen
med restaurangernas beställningar. Pallarna med
grejerna som ska upp till Toppstugan lastas därefter in
i en specialbyggd container som sätts på en pistmaskin
som kör upp och ner för backen tills hela leveransen är
uppe. Tre pallar åt gången får plats, men då får de inte
vara högre än 1,3 meter. Dessutom körs maten aldrig
upp direkt vid leverans från bilen.
– Pistmaskinerna får inte köra i pisten medan den är
öppen och det finns åkare i backen, därför får vi inte
upp våra leveranser förrän på kvällen när liften har
stängt och backen är tom.
Det som beställs på måndag kommer därför inte
upp till Toppstugan förrän på tisdag kväll och kan
användas först på onsdagen. Och med tanke på att
restaurangen en dag under högsäsong lätt kan servera
mellan två- till tretusen luncher och att man en vanlig

fredag gör av med 60 fat öl så blir det en del körande
för att få upp allt. För att inte tala om allt som ska
tillbaka ner igen.
– För mig handlar allt om framförhållning. Har du
möjlighet att kompletteringshandla när du vill blir du
slö, det blev i alla fall jag när jag var köksmästare i
Stockholm. Här funkar inte det.
Istället gäller stenhård planering, koll på vädret och
inte minst på restaurangens egen gäststatistik.
– Vi har hållit på så pass länge att vi vet väldigt väl
hur många gäster vi har måndag vecka sex eller
torsdag vecka nio. Två leveranser i veckan räcker gott
och väl när man bara planerar.
Och skulle något någon gång fallera så har de olika
restaurangerna i Sälen ett bra samarbete sinsemellan.
– Vi har slutat att se varandra som konkurrenter
utan vi samarbetar. Det är inte de andra restaurangerna som ”tar gäster”, utan här är så mycket folk under
säsong att om det hela tiden är tomt hos dig beror det
snarare på att du har fel produkt än på konkurrensen.
Men att driva restaurang högst upp i en skidbacke

kräver också en leverantör som förstår de speciella
förutsättningar som gäller där. Toppstugan jobbar
sedan 2001 tillsammans med Martin & Servera och
Stefan Törnberg är väldigt nöjd med hur det fungerar.
– För oss är det inte priset som är den avgörande
faktorn, det kan man alltid diskutera, utan det viktiga
för oss är att leverantören förstår vår speciella logistik
och klarar att leverera på den. Jag hade aldrig vågat testa
så mycket nya saker om jag inte visste att jag kan lita
helt och fullt på att Martin & Servera löser leveransen.
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2016 är Brasiliens år.
I år kommer världens blickar vändas mot Brasilien
och OS. Och många kommer att vilja prova autentisk,
brasiliansk mat. Det kan du dra nytta av. På vår hemsida
hittar du lättlagade recept på klassisk brasiliansk BBQ,
Street Food, buffémat och efterrätter. Alla framtagna av
Unilevers kockar på plats i Brasilien!

”Det uppstår något
nordiskt över de
djupare smaker
som framtonar efter
månader av lagring i
mörker och något man
måste ta tillvara om
man ska följa året i
råvarans tecken, det är
ju inte alltid man vill ha
den där känslan
av nyskördat.”

Foto Oscar Lunqvist

5 SNABBA med
Anders Samuelsson,
köksmästare på
Gotthards krog
i Umeå

Simon Andersson, Petter Svaren,
Nils Albertsson (stående) och Anders Samuelsson.

Gotthards krog har som
enda svenska krog hamnat
på The Guardians lista
över världens coolaste
restauranger. Här serveras
lunch, middag och brunch
med gröna råvaror i fokus.
Dessutom har de har ett
samarbete med Älvåkerns
grönsaksodling.

1. Varför har ni en egen grönsaksodling?

– Dels vill vi vara med och påverka vad som
hamnar i jorden och planera menyerna efter
det, men också för att få vara med i hela
processen från frö till skörd. Det ger en helt
annan respekt för råvaran.
2. Hur varierar ni det gröna på menyn
under vintermånaderna?

– Fokus är på rotfrukter och det som mår
bra av att lagras. Pumpa är ett bra exempel,
den behöver nästan två månader efter skörd
för att mogna. Vi mjölksyrar både savoy-,
spets- och rödkål och gör gärna olika inläggningar. Senast blev det kapris gjord på gröna
fläderbär.
3. Favorit bland vintergrönsakerna?

– Som jag ser det är utmaningen att under
dessa månader skapa fräschör och försöka
fånga känslan av att det börjar bli vår i luften
– medan man står där med höstens sista
skördar. Vi tycker man uppnår ett bra
resultat genom att variera långsamt bakade
grönsaker med råa eller snabbt picklade,
mild hantering av råvaran så man får ut hela
potentialen i vad det gäller smaker.
– Svartrot och haverrot är två bra exempel
på råvara som man kan jobba mycket med i
textur, form och smak. Jag anser att de
förändras positivt smakmässigt av lagring
och kanske peakar just denna period.

Körvelrot är en annan där jag tycker man ser
skillnader över tid mycket tydligt.
– Det finns något intressant över att
grönsakerna inte är nyskördade utan faktiskt
blivit konserverade eller lagrade med
reducering av vatten och koncentrering av
smaker som följd. Drar man paralleller till
det numera så uppskattade hängmörade
köttet samt leker lite med tanken så börjar
man verkligen fundera på hur vissa grönsaker
skulle utvecklas smakmässigt med för
ändamålet liknande förfinade lagringsmetoder.
– Det uppstår något nordiskt över de
djupare smaker som framtonar efter
månader av lagring i mörker och något man
måste ta tillvara om man ska följa året i
råvarans tecken, det är ju inte alltid man vill
ha den där känslan av nyskördat.
4. Doldis som förtjänar att lyftas fram?

– Rödkålen som de flesta förknippar med
julen. Det går att göra mycket roligt med
rödkål, som att blancherar och torka de hela
bladen som smulas till en knaprig topping.
5. Trend framåt när det gäller grönt?

– Vi har bara skrapat på ytan när det gäller
kunskapen om grönsaker. Vårt sätt att välja
kommer att förfinas och utgå mycket mer
från vad du vill uppnå. Rödbetor smakar helt
olika beroende på vilken sort du väljer.
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notiser

Ny utställning med
porslin, bestick och all
annan köksutrustning

Design & funktion
Det miljöinriktade danska företaget Scanpan har
tillverkat stek- och kokkärl sedan 1956. Fokus är på
funktion och design, och stekpannorna har varit
med och kammat hem priser i en rad prestigefulla
matlagningstävlingar. När Tommy Myllymäki tog hem
bronset i Bocuse d’Or 2015 hade han med sig en
stekpanna från Scanpan.

Martin & Servera har allt du behöver till kök, bar, café
och matsal. På Martin & Serveras huvudkontor i Årsta
finns en utställning med utrustning och non foodprodukter där du kan titta och känna på porslin, glas
och tallrikar. Här visas olika maskiner och annan
teknisk utrustning. Du kan också prova olika textilier
och kolla in de senaste restaurangkläderna.
Välkommen att titta in hos Martin & Servera i Årsta!

”Den stora tjusningen med

Vi är många som bryr oss
om dina varor och lever
anser. Möt några av oss!
Heidi
Pettersson,
innesäljare
Västerås,
Martin & Servera
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mitt jobb är att du aldrig vet
vad som händer. När
telefonen ringer kan det lika
gärna vara en stjärnkrog som
ett dagis som hör av sig med
en beställning, och det kan
lika gärna vara någon som är
superstrukturerad eller
jättestressad. Det är en
otrolig omväxling, man får
vara lite av en människokän-

Stekpanna, art. nr. 928762

nare och lyhörd för hur varje
kund vill bli bemött.
Många kunder pratar jag
med flera gånger i veckan.
En gång var det till och med
en kund som konstaterade
att han pratade mer med mig
än sin fru och frågade om jag
kunde hjälpa honom att
komma ihåg hennes
födelsedag veckan efter. Och
det var klart att jag gjorde.

Själv stormtrivs jag på mitt
jobb, dels för att det händer
så mycket men också för att
jag får möjlighet att hjälpa
våra kunder att lösa deras
frågor. När jag har fått
använda mina kunskaper om
våra produkter för att ge
någon ett tips och de säger
nästa gång vi pratar att det
var riktigt lyckat – då är det
verkligen kul på jobbet!”

HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE.
I SAMARBETE MED LILLA KAFFEROSTERIET I MALMÖ.

Full spårbarhet från
odling till rostprofil.
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Kontaktuppgifter till våra lokala säljkontor över
hela Sverige hittar du på martinservera.se/kontakt.
Välkommen!

