15 RECEPT MED
ANDREAS HEDLUND
HITTA BALANSEN
OCH HÖJ SMAKEN
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DEN SYRADE
GRÄDDEN
FÖRÄNDRAR ALLT

ANDREAS
SMAKSKOLA

•	100 % NATURLIG PRODUKT, GJORD PÅ SVENSK GRÄDDE.
•	 DU SLIPPER TILLFÖRA ANNAN SYRA. KLAR ATT ANVÄNDA.
•	RÄTT KONSISTENS PÅ SÅSEN DIREKT, DU BEHÖVER
INGEN REDNING.

För att lyckas med en sås gäller det att
hitta en bra balans mellan sälta, sötma
och syra. Här kommer några tips om hur
du kan göra.

•	BRA ATT VISPA. FRISKARE ÄN GRÄDDE, FLUFFIGARE
ÄN CRÈME FRAICHE.

1.

ANDREAS PÅ VILLA WERA
Andreas, hans fru Jenny och deras goda vän Johan
tog över Villa Wera i augusti 2015. Då var stället en
insomnad lunchrestaurang med en lite ful, men rätt
cool originalinredning från 1977. Drömmen de jagade var att laga mat på tider som passar familjelivet,
att få möta gästen ansikte mot ansikte och laga mat
som smakar hemlagat.
IDAG HAR VILLA WERA , som ligger i Solna utanför
Stockholm, 600-700 matgäster varje vardag. De serverar
även frukost, kör caterings och hyr ut lokalen för större
arrangemang och banketter på kvällar och helger.

– Vi brukar säga att vi erbjuder Hemlagat 2.0. Vi lagar den
mat vi själva älskar. Allt är hemgjort, inget halvfabrikat
och ingen ärtsoppa med pankisar. Vi lagar allt från grunden,
och jobbar med lite färre men istället väldigt fina råvaror
och så extra generöst med bra garnityr. Det är vår stil,
säger Andreas.
Andreas, som har varit delaktig i att ta fram Arlas nya
produkt Syrad grädde, hade en idé om att skapa en gräddprodukt med perfekt syra. En produkt som kan förenkla
arbetet i restaurangkök och se till att maten
blir ännu godare.
– Den här syrade grädden lyfter smakerna och ger
fräschör. Jag kan lova att era matgäster kommer notera
smakskillnaden. Det blir en twist på smakerna som
överraskar.
ANDREAS ÄR NOGA MED ATT att påpeka att de allra
flesta kockar behärskar det här med balanserade smaker,
men ibland räcker inte tiden till för att få såsen att smaka
exakt som man vill.

– Då tycker jag att man ska prova den här produkten.

Den är redo använda precis som den är. Den höjer smaken
där man annars skulle behöva tillsätta syra för att balansera upp det. Den är perfekt till maträtter där lite söta
råvaror ingår som svamp, lök, rotfrukter, skaldjur och fisk.
– Gör en enkel gräddsås med Syrad grädde, det blir så
gott att man vill dricka gräddsåsen.

Syra gör maten friskare, den förändrar smakupplevelsen och ökar salivproduktionen. Att få rätt
syrlighet i feta och söta rätter är viktigt, eftersom
de annars lätt blir lite väl mäktiga. De vanligaste
sätten att höja syran är att tillföra till exempel
ättika, citron, lime, vinäger, vitt eller rött
vin. Tomatpuré tillför syra men även
sötma. Syrade mejeriprodukter såsom
crème fraiche och yoghurt ger även
lite tjockare konsistens. Här erbjuder
Arlas Syrade grädde en genväg till den

perfekt syran.

– För att visa vad jag menar med bra syra har jag tagit
fram recept på maträtter som jag tycker blir otroligt bra
med Syrad grädde. Jag slängde med två desserter också
eftersom syran i grädden gör underverk även på den söta
delen av menyn.

2.

FAKTARUTA
Andreas Hedlund
B O R : Vaxholm
A R B E TA R PÅ : Villa Wera
H A R A R B E TAT PÅ : Pontus Brunnsgatan,
Pontus By the Sea, Pontus in the Green House,
Oaxen Skärgårdskrog, Villa Källhagen, Grisen
TÄV L I N G S M E R I T E R : Årets Kock 2002
S ÅS JAG M I N N S : Murkelsås som kockelev på
en restaurang i Uppsala
R ÅVA R A JAG G I L L A R : Gul lök
PA R A D R ÄT T: Risotto
S T Y R KA I K Ö K E T: Positiv
FÖ R E B I L D : Werner Vögeli
FAVO R I T R E S TAU R A N G : Paris: Brasserie Thoumieux,
Stockholm: Griffins Steakhouse
B ÄS TA M AT M I N N E : Att som gäst få uppleva perfekta
smaker och underbar atmosfär, på stjärnkrogar, enkla
ställen eller på en ö i skärgården.
B R A T I P S S O M K O C K : Förenkla och tänk på
slutresultatet, det finns inga regler.

LÅT OSS BÖRJA MED SYRA.

NAMN:

3.
”Jag har tidigare blandat grädde och vinäger eller
citron och crème fraiche för att få till den perfekta syran.
Med Syrad grädde sitter det direkt, bra syra och en bra
bas att bygga min sås på.”
A N D R E AS H E D LU N D

MOTSATSEN TILL SYRA ÄR SÖTMA.
Sötma behövs för att balansera
syra och sälta på ett bra sätt.
Dessutom gör sötma att aromerna blir
lite fylligare. Var försiktig med sötman och
börja med någon tesked av exempelvis
socker, honung, bärgelé, koncentrerad
svartvinbärssaft, balsamvinäger, portvin eller
en söt sherry.

RÄTT NIVÅ PÅ SÄLTAN.
En bra regel är att börja med att jämna ut surt och
sött i din sås och sedan avsluta med att salta och
peppra. Minskar man på saltet i maten
så får man öka syran istället eftersom syra förhöjer upplevelsen
av sälta. Smaka dig fram
och du kommer att
lyckas.

Ärtgrön soppa med
syrlig gräddklick
Vacker som en Crème Ninon med den skillnaden att
här får de söta små ärtorna ett välsmakande lyft av
syrlig grädde. Enkelt, vego och dessutom är ju ärtor
galet nyttiga. Servera med gott bröd och en stark ost.
Oj, vad gott det här är!
PORTIONER

Arla® Svenskt Smör
gul lök, hackad
vitlök, skivad
grönsaksbuljong
frysta gröna ärtor
Arla Köket® Syrad grädde
citronsaft
salt och svartpeppar
Till servering:
Arla Köket® Syrad grädde

10

100

30 g
100 g
2g
1l
600 g
3 dl

300 g
1 kg
200 g
10 l
6 kg
3l

2 dl

2l

1. Smält smöret i en gryta. Fräs lök och vitlök utan att
det tar färg. Tillsätt buljongen och koka ca 10 min.
Lägg i ärtorna och mixa soppan slät.
2. Häll i den syrade grädden och låt få ett uppkok,
smaka av med citronsaft, salt och peppar.
3. Vispa den syrade grädden lätt.
4. Koka upp soppan och toppa med den syrade
grädden vid servering.

Skinkstroganoff med picklad
gurka och bakad tomat
Klassisk storköksrätt som vi alla har en relation till, eller hur?
Strimlad skinka är en lika prisvärd som underskattad produkt
som du enkelt lyfter till nya höjder. Här gör den syrade grädden
en enorm skillnad.
PORTIONER

färsk skinka, strimlad
Arla® Svenskt Smör
salt
vatten
Såsen:
gul lök, skivad
Arla® Svenskt Smör
tomatpuré
fransk senap, grovkornig
sambal oelek
skinkbuljong från koket
Arla Köket® Syrad grädde
majsstärkelse
salt

10

100

1,6 kg
30 g

16 kg
300 g

200 g
30 g
0,5 dl
0,5 dl
2 msk
5 dl
4 dl

2 kg
300 g
5 dl
5 dl
3 dl
5l
4l

Till servering:
ris
picklad gurka
ugnsbakad tomat
1. Fräs skinkan i smör, salta. Häll på vatten så det täcker.
Koka ca 45 min tills skinkan är mör. Sila av buljongen
ner i en kastrull och reducera till god smak.
2. Stek löken i smör i en gryta. Tillsätt tomatpuré, senap
och sambal oelek. Häll på buljongen och koka ca 10 min.
3. Tillsätt den syrade grädden och koka ca 5 min. Red av med
majsstärkelse till önskad konsistens och smaka av med salt.
4. Värm skinkan försiktigt i ugnen på 100° ånga. Koka upp
såsen och blanda med skinkan. Smaka av med salt.
5. Servera med ris, picklad gurka och ugnsbakad tomat.

Andreas tipsar! Att blanda
Syrad grädde med vatten är ett
snabbt sätt att få den fetthalten
och fyllighet man önskar.

Cheddarbakad fänkål
med krämig bulgur
Vi har alltid en varm, tillagad vegorätt på menyn. Det gör
både vegetarianer och de som vill ta en grön dag lyckliga.
Mixen av bulgur och Syrad grädde ger en krämig smakkrock mellan Nordens och Mellanösterns kök.
PORTIONER

Cheddarbakad fänkål:
fänkål
Arla® Svenskt Smör
vatten
Kvibille® Cheddar, riven
Krämig bulgur:
bulgur
Arla Köket® Syrad grädde
vatten
majsstärkelse
haricots verts, nedskurna
Kvibille® Cheddar, riven
dill, grovhackad
citron, finrivet skal och saft av
salt och svartpeppar

Coq au vin blanc med stekt lök och morot
Den ljusa färgen och den mjälla kycklingen kombinerat
med friskt vitt vin och gräddig sås med hög syra. Det här
är gott på riktigt. Det händer något med denna klassiker
till gryta när man byter ut det röda vinet mot vitt.
Det känns lättare och piggare.
PORTIONER

kycklinglårfilé
salt
morot
vatten
steklök
Arla® Svenskt Smör
Sås:
kycklingbuljong från köket
vitt vin
Arla Köket® Syrad grädde
majsstärkelse
salt och svartpeppar

10

100

1,8 kg

18 kg

300 g

3 kg

300 g
50 g

3 kg
500 g

5 dl
2 dl
3 dl

5l
2l
3l

Till servering:
färsk timjan
ugnsrostad potatis
1. S
 alta kycklingen. Lägg i en gryta med hela, skalade
morötter och tillsätt vatten så det täcker. Koka ca
25 min tills kycklingen är mör.
2. S
 ila av buljongen ner i en kastrull och reducera
till god smak, skumma av fettet. Kyl ner kycklingen
och skär ner morötterna i ca 2 x 2 cm.
3. Koka upp buljongen med vinet, låt koka ca 10 min.
Tillsätt den syrade grädden och koka ca 5 min.
Red av med majsstärkelse till önskad konsistens
och smaka av med salt och peppar.
4. D
 ela ev lökarna och stek i smör tills de är klara
och har fin färg.
5. Värm kyckling, morot och lök i ugn på 90° ånga,
sila av ev spad. Häll över såsen och garnera med
timjan. Servera med ugnsrostad potatis.

10

100

10 st
30 g
1 dl
200 g

100 st
300 g
1l
2 kg

750 g
5 dl
5 dl

7,5 kg
5l
5l

200 g
200 g
1 dl
1 st

2 kg
2 kg
1l
10 st

Till garnering:
ärtskott
örtolja
1. Putsa och dela fänkålen och skär bort lite av roten.
Smörj ett bleck med smöret, häll i vattnet och lägg
i fänkålen med snittytan nedåt. Täck med smör
papper och sedan aluminiumfolie. Baka i ugn på
150° ca 45 min eller tills fänkålen är riktigt mjuk.
2. Vänd fänkålen, strö över osten och gratinera i
salamander eller i varm ugn.
3. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.
4. Koka upp Syrad grädde och vatten. Red av med
majsstärkelse till önskad konsistens.
5. Värm bulgur och haricots verts i ugn på ånga.
Blanda ner i såsen och smaka av med ost, dill,
citronskal och saft, salt och peppar.
6. Lägg upp bulgur och gratinerad fänkålen och
garnera med ärtskott och örtolja.

Vitvinssås
PORTIONER

gul lök, hackad
vitt vin, torrt
vitvinsvinäger
fiskfond
Arla Köket® Syrad grädde
majsstärkelse
Arla® Svenskt Smör
salt

10

100

200 g
3 dl
1 dl
5 dl
3 dl

2 kg
3l
1l
5l
3l

100 g

1 kg

Tomatsås med dill
och grädde
PORTIONER

Arla® Svenskt Smör
gul lök, hackad
krossade tomater
Arla Köket® Syrad grädde
salt
dill, hackad

10

100

30 g
100 g
500 g
3 dl

300 g
1 kg
5 kg
3l

1 dl

1l

1. Koka upp lök, vin och vinäger, reducera till
hälften. Häll i fonden och låt koka ytterligare
10 min. Tillsätt den syrade grädden och koka
ca 5 min.
2. Red av med majsstärkelse till önskad konsistens
och mixa i smöret. Smaka av med salt.

1. Smält smöret i en kastrull. Fräs löken utan att
den tar färg. Tillsätt de krossade tomaterna
och sjud med lock på låg värme ca 1 tim.
2. Häll i den syrade grädden, koka ca 5 min och
mixa såsen slät. Smaka av med salt och avsluta
med den hackade dillen.

Pepparsås med
Syrad grädde

Skaldjurssås

PORTIONER

svartpepparkorn
gul lök, hackad
Arla® Svenskt Smör
vitt vin, torrt
kalvbuljong
Arla Köket® Syrad grädde
salt

10

2,5 msk
200 g
50 g
2,5 dl
5 dl
5 dl

PORTIONER

100

3,75 dl
2 kg
500 g
2,5 l
5l
5l

1. Mortla pepparkornen grovt. Fräs löken i smör i
en kastrull utan att den tar färg. Tillsätt pepparn
och fräs ytterligare ca 1 min.
2. Häll på vin och buljong, koka ner till hälften.
Tillsätt den syrade grädden och koka ihop till
önskad konsistens. Smaka av med salt.

Arla® Svenskt Smör
gul lök, hackad
tomatpuré
skaldjursfond
Arla Köket® Syrad grädde
majsstärkelse
salt

kalvbuljong
Arla Köket® Syrad grädde
svartvinbärsgelé
kinesisk soja
majsstärkelse
salt

10

5 dl
5 dl
2,5 msk
1,5 msk
1,5 msk

100

5l
5l
3,75 dl
2,25 dl
2,25 dl

100

500 g
2 kg
500 g
3l
5l

1. Smält smöret i en kastrull. Fräs löken utan att
den tar färg. Tillsätt tomatpurén och låt allt fräsa
ca 2 min. Häll i fonden och låt koka ca 10 min.
2. Tillsätt den syrade grädden och koka ca 5 min
till. Red av med majsstärkelse och smaka av
med salt.

Gräddsås
PORTIONER

10

50 g
200 g
50 g
3 dl
5 dl

1. K
 oka upp buljong och Syrad grädde,
låt sjuda ca 5 min. Tillsätt gelé och
soja, låt koka ytterligare ca 3 min.
2. Red av med majsstärkelse och smaka
av med salt.

Högrevsgryta med
sambalsting och bra syra
Rejäl gryta på klassiskt grytkött där vi långkokat ur alla fina smaker.
Mötet mellan sötma från lök och paprika med ett litet sting från
sambal och gräddens höga syra gör att det lyfter lite extra.
PORTIONER

gul lök, skivad
röda paprikor, strimlade
Arla® Svenskt Smör
högrev, tärnat 2 x 2 cm
kg
salt
kalvbuljong
sambal oelek
Arla Köket® Syrad grädde

10

100

500 g
3 st
75 g
1,5 kg

5 kg
30 st
750 g
15

7,5 dl
2 msk
5 dl

7,5 l
3 dl
5l

Till servering:
färsk timjan
ugnsrostad potatis
1. Bryn lök och paprika i hälften av smöret,
lägg åt sidan. Bryn köttet i resten av smöret,
salta.
2. Lägg det brynta köttet och hälften av löken och
paprikan i en gryta. Tillsätt buljong och sambal,
koka upp. Låt sjuda ca 2 tim tills köttet är mört.
3. Tillsätt den syrade grädden och resten av löken
och paprikan. Smaka av med salt.

Krämig broccolipasta med
karamelliserad lök och bacon
Pasta är en av storkökets bästa vänner. Enkel att arbeta med, tålig
och bra ekonomi. Mixen av lökens sötma och den rökiga smaken
från bacon tillsammans med gräddens höga syra är underbar.
PORTIONER

pasta
ost, riven

Pastasås:
gul lök, skivad
bacon, strimlad
Arla® Svenskt Smör
Arla Köket® Syrad grädde
salt och svartpeppar

10

100

700 g

7 kg

200 g
700 g
30 g
5 dl

2 kg
7 kg
300 g
5l

Stekt broccoli:
broccolibuketter och
skalad stjälk
Arla® Svenskt Smör
salt

700 g
30 g

7 kg
300 g

1. Stek lök och bacon i smör i en kastrull så löken blir
karamelliserad. Häll på den syrade grädden och låt
koka ca 5 min. Smaka av med salt och peppar.
2. Stek broccolin i smör tills den är mjuk, salta.
3. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Blanda pasta och sås, toppa med broccoli och ost.

Enkla fisksoppan med
rostad tomat och fänkål
Helt självklar på menyn. Att bli duktig på att laga
fisksoppa är viktigt och rätt enkelt. Lägg lite extra
tid på såsen och grönsakerna, det är där smakerna
sitter. Fisk är snabbmat, jobba enkelt och satsa på
den fisk som ligger rätt i pris just nu.
PORTIONER

Arla® Svenskt Smör
gul lök, hackad
saffran
fiskfond
vitt vin, torrt
Arla Köket® Syrad grädde
Arla® Svenskt Smör
salt

10

30 g
100 g
0,25 g
9 dl
3 dl
7 dl
30 g

100

300 g
1 kg
2,5 g
9l
3l
7l
300 g

Till servering:
tomater, klyftade
salt
fänkål
citronsaft
vit fisk och lax, i bitar

5 st

50 st

300 g
2 msk
1,4 kg

3 kg
3 dl
14 kg

1. Smält smöret och fräs löken utan att den tar färg.
Avsluta med att fräsa saffranet med löken. Häll på
fond och vin, koka ca 10 min. Tillsätt den syrade
grädden och koka ca 5 min. Mixa med smör och
smaka av med salt.
2. Salta tomaterna och baka i ugn på 100° ca 2 tim.
Putsa och skär fänkålen i 1x1 cm (spara dillen).
Salta och blanda med citronsaft och hackad
fänkålsdill.
3. Salta och baka fisken i ugn på ånga, sila bort ev spad.
Lägg fisken i tallrikar. Häll på den varma soppan.
Toppa med fänkål och bakad tomat.

Ovanlig vaniljglass
Riktigt spännande att laborera med syra i glass.
Resultatet blir en vaniljglass med ovanligt hög
syrlighet som passar helt makalöst bra till
chokladsåsens fylliga, lite tunga smak.
PORTIONER

vaniljstänger
glykos
Arla® mjölk
äggulor
strösocker
Arla Köket® Syrad grädde

10

2 st
80 g
700 g
240 g
180 g
300 g

100

20 st
800 g
7000 g
2400 g
1800 g
3000 g

1. Lägg vaniljfrön och stänger i en kastrull. Tillsätt
glykos och mjölk. Koka upp och dra från värmen,
låt svalna något.
2. Vispa äggulor och socker pösigt. Rör ner i mjölken
och sjud under konstant vispning till 85°. Häll över
i en bunke och låt svalna. Rör ner den syrade
grädden. Låt gärna smeten stå kallt över natten.
3. Kör i glassmaskin till krämig konsistens.
Tips! Servera med krossade maränger.

Himmelsk
chokladsås
Att göra chokladsås på den här grädden är en
”match made in heaven”. Det här är chokladsåsens väg till himlen.
PORTIONER

strösocker
kakao
salt
Arla Köket® Syrad grädde

10

180 g
80 g
1 krm
500 g

100

1800 g
800 g
2 tsk
5000 g

1. Blanda socker, kakao och salt i en kastrull.
Tillsätt den syrade grädden och rör om så
att allt blandas. Låt koka upp under omrörning.
2. Koka såsen på svag värme ca 5 min eller tills
den är blank och slät.

Syrlig vaniljcrème med
rårörda gubbar
Näst efter att en dessert måste vara god kommer storleken.
Det ska vara små munsbitar som inte framkallar strand
ångest, de ska kunna njutas precis som de är. Blandningen
av färskost och Syrad grädde tillsammans med jordgubbarnas sötma är smått magisk.
PORTIONER

Rårörda jordgubbar:
färska jordgubbar, kvartade
strösocker

10

100

500 g
50 g

2,5 kg
250 g

Vaniljcrème:
Arla Köket® Syrad grädde
Arla® färskost naturell 25%
florsocker
vaniljstång, urskrapade frön

250 g
250 g
30 g
1 st

2500 g
2500 g
300 g
10 st

1. Strö socker på jordgubbarna och rör om.
Låt stå tills sockret löst sig.
2. Blanda Syrad grädde med färskost, florsocker
och vaniljfrön. Vispa allt till krämig konsistens.
3. Spritsa vaniljcrèmen i serveringsglas och toppa
med de rårörda jordgubbarna.

”Citat från Andreas står här
lorem ipsum står här lorem
ipsum står här lorem ipsum
lorem ipsum står här lorem
ipsum står här lorem ipsum

”

Andreas tipsar! Här vill vi ha ett
tips till från Andreas. Att blanda
Syrad grädde med vatten är ett
snabbt sätt att få den fetthalten
och fyllighet man önskar.

Arla Sverige
105 46 Stockholm
08-789 50 00

Arla Forum
020-99 66 99

Arla Kundcenter
0775-77 11 77

