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rttk i Sto:ckholm tycker attfisk cir enfontastisk
rduara, bdde nytt| och god.Hcir delar han med
sig au fy a g o da re cep t fr dn re s taur ang kci ket.
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Halstrad giismed
blomkalspur6
och griina linser

$

4 BSMTffiNEN
6oo g giis med skinn

meovlxssAs
s dl kalvfond (anvlnder du fond
f rBn fl aska'ftilj instruktionerna)

5 dl rtidvin
z st hackade schalottenliikar
t lagerblad

z kvistar timjan
r/z msk riidvinsviniger
I msk smiir
salt och peppar

r/z msk matolja

sr-ouid&r-*punl*
t litet blomkSlshuvud

5 dl gr5dde

I msk smiir

LII.{SPAGU
z dlgriina Iinser

I morot
I palsternacka

5og haricots verts
salt och peppar
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t" Liigg den hackade loken i
en kall kastrull med % msk
matolja och siitt pi medelviir-
me. Lit loken svettas tills den
slaknar (inte fEr nigon flirg,
baratar ut riLheten ur loken).
Lagg i lagerblad och timjan.
Ror runt, hall pX rodvin och
koka tills sfrsen borjar'tjockna.
Tillsiitt kalvfond och koka ned

sf,Lsen i cirka ro minuter tills
det bara ir cirka z dl kvar. Sila
av sisen i en ny kastrull, hall
i viniiger och vispa ner smor.
Salta och peppra efter behag.
z. Skiir av r s fina blomkils-
toppar till garnering. Rosta
dem i ugn, z5o grader i cirka
6-7 minuter, tills blomkilen
fhr fin f;irg. Skir resten av

blomkilen i smi bitar och
liigg i en kastrull. Hail pi
griidde si det tiicker blom-
kilen - f/l pa med vatten om
griidden inte tiicker. Koka
blomkilen mjuk, cirka ro-r2
minuter. Kdnn med en gaffel
eller sticka. Sila bort all viitska
och mixa till en sliit pur6. Ror
ned smor och smaka av med
salt och peppar.
r. Koka linsema enligt
instruktion pi forpackningen.
Tiirna morot och palsternacka
i smi bitar och koka i cirka
z min i saltat vatten. Slanta
eller skiir haricotsvertsen
tunt. Koka upp rodvinssfrsen
pi nytt och ldgg ner linser,
rotfrukter och haricotsverts.
a. Siitt en stekpannapi
medelvirme och lZigg i en
klick smor. Stekgosen 3-5
minuter pi varje sida. Borja
steka med skinnsidan nedit,
viind pi fisken nir skinnet fhtt
en fin och krispigyta och stek
f;irdi5 pi andra sidan. Salta
och peppra.
r. Arrangera blomkilspur6,
linsragu och gos fint pi en
tallrik.
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Kriimig
blimusselsoppa
med gremolata

i+ ilFilE$i"q.B $#&4ffiHl
]lir {.} til,n {lii:/.-L

4o st blSmusslor

ZE dl vitt vin

5 schalottenliikar
,4 vitliiksklyftor
t flnkil
t riid chili

nSgra kvistar firsk timjan

4 dlgriidde
20 g smiir
salt och peppar

ill l:;: q; t4 {}i,L r}" ti?,,

z vitliiksklyftor
t citron
z kvistar bladpersilja

5 mskgod olivolja

salt och peppar

Ttt l*ffii&;E+,fii,$;i

t rostad vitliik
t riid chili
t kvist persilja

t skiva Ijust briid (till krutonger)

I morot
t palsternacka

smiir och olja till stekning

r. TViitta musslorna viil. Sliing
de musslor som ar trasiga och
som inte sluter sig nir man
knackar pi dem. Skala och
hacka schalottenlok, skir
ftinkil och rod chili i smi
bitar. Finhacka vitlok.
"::. Hiill lite og-a i en kastrull,
stbll pi medelhogviirme och
lit den bli het. Sll i musslor,
lok, f;inkil, chili, vitlok och
timjan. Skaka om kastrul-
len. Sli pi vinet och lit allt
koka pi medelvirme under
lock i nigra minuter tills alla
musslor dr oppna. Sliing de
musslor som inte oppnar
sig. Sila av buljongen i en ny
kastrull, tillsiitt griidde och
lflt detta reducera ned i cirka
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ro-r5 minuter tills det blir
en god smak. Vispa eller mixa
ner smoret och tillsiitt salt och
peppar.
lii. r,ii+* rir{i'i-,/i r,l, tdtta citronen
och skala den med en potatis-
skalare. Skiir bort allt vitt
frfln citronen och strimla den.
Skala och strimla vitloksklyf-
tor och persiljeblad. Blanda
vitlok, citronskal och persilja
med olivolja. Salta och peppra
efter smak.
d,'{ r r. i..*.sii'*ti+i, Skiva vitloken
tunt och stek pi mellanhog

temperatur i rikligt med olja
tills loken ffitt en gyllenbrun
f;irg. Skiir brodet i tiirningar
och stek i smor tills de blir
krispiga. Skala och skir morot
och palsternacka i lagom stora
bitar och koka sedan i cirka s
minuter si att de blir mjuka i
saltat vatten. Skiva den andra
chilin i tunna skivor.
ir" Arrangera musslorna i
en djup tallrik och liiggpi
gremolata och tillbehor. Sli
pi den varma soppan.

if

Toast Skagen
med smak
av chili
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5zo g handskalade rlkor
z msk majonnHs

t/z msk chilisis

5 msk hackad dill

4 skivor ljust briid
salt och svartpeppar

smiir att steka briidet i

{i;,r.}, r!} i,{ fl,, f"} E f-il A
4o g Kalixliijrom

4 ringar riidliik
4 citronklyftor

l. Krama ur rdkorna om de
iir fuktiga. Blanda rhkor,
majonnis, chilisis och dill
i en bunke . Tillsiitt salt och
peppar efter onskemil.
:*. Virm upp en stekpanna
pX mellanviirme och stek
brodskivorna i smor tills
brodet har en fin fiirg pi bida
sidorna.
r," Liigg skagenroran pi
toasten. Toppu med lojrom,
rodlok och dill. Garnera med
en citronklyfta.
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Thterrpen

pafisken
NAR KOCKEN

Marcus
Bremdahl
gdr recept
utgir han
ifrin vilken
fisk han vill
jobba med.
Efter det
bygger han
vidare.

-Jagvill
gdrna ha
nigot som ger motstind och
6r lite crunchigt, di blir det en
hiirlig kiinsla i munnen, sdger
han.

Utover konsistens ir si
klart smak och utseende
viktigt. Mvaror med olika
firger anvdnder han gdrna,
men inte alltfor mfrnga
smaker.

- Tre , $na smaker hinner
sinnena med.

Vodskq mqn dd tdnkoprfi ndr
detgiiller fisk?

Marcus Bremdahl sager att
for att fi bra resultat bor man
kopa fiirsk och friisch fisk.
Innan tillagning 2ir det bra att
liigga fisken i en blandning av
r dl salt och r liter vatten. Det
ger en fasthet och enjiimn
siilta. Gos och hiilleflundra
bor dra i ro till r z minuter
medan en tunnare fisk som
roding klarar sig med tre till
$rra minuter.

Det allraviktigaste for att
fE ett bra resultat iir att tillaga
fisken lingsamt med lig
temperatur.

- Grundliiggande ir att inte
stressa protein, for dfl blir det
torrt och smaklost. I ugnen
bor man hilla temperaturer
pi mellan 8o och roo grader
ochvid annan tillagning ska
fisken ni en innertemperatur
pi 5o-52 grader. For att fh
ett helt perfekt resultat ir det
biista att anvdnda en kotter-
mometer som funkar lika bra
for fisk.

Marcus Bremdah!.
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frqJ&NVffiI,'E-JSNS
I msk curry
t/z flnkSl
t schalottenliik
z lagerblad

r" crrnoh{cHi{s$As; Skala
rikorna. Anviind skalen till
fond och behill riikorna till
dekorering.

Hacka morot, lok och
ftinkil i mindre bitar. Siitt en
kastrull pi hogvirme med
lite olja och hiill i riikska-
len. Rosta i ett par minuter.
Tillsiitt gronsaker, citrongrds
samt lagerblad. Ror om och
h2ill pi vin. Koka pi medel-
virme tills hiilften avvitskan
forsvinner. Det tar mellan ro
och t5 minuter. Rorgdrna
di och di si att riikskalen ger
smak. Nir vdtskan reducerats
hail i gradden, hoj vdrmen
och koka upp. Sila av si.sen
till en annan kastrull. Vispa
eller mixa ner smoret i sisen,
tillsiitt salt och peppar efter
onskemil. Red sisen med
Maizena om det behovs. Den
ska ha en kraftig konsistens.

z. sPONHft rseR€uc: Liigg
artorna i en kastrull, tiick med
vatten och koka i cirka z-3
min. Sila avvattnet och mixa
artornamed griidde och smor,
salta och peppra efter onske-
mil (anviind stavmixer eller
blender).
3. SARNEft !N6: Skbr virloken
i onskad liingd och koka
den nigon minut i l2ittsaltat
vatten. Skiir eller hyvla ftinkil
tunt och marinera nigra
minuter i en god olivolja
tillsammans med salt, peppar
och lite pressad citron eller vit
viniger.
4. CUnnYBULJ$ttSr Koka upp
8 dl vatten. Skiir ftinkilen
och loken grovt och l2igg ner
bitarna i det kokande vattnet
tillsammans med lagerblad
och curry. Sjud hiilleflund-
ran i currybuljongen i cirka

5 minuter. Thgkastrullen av
plattan och lit fisken dra i
lagen i ytterligare. 5. minuter.
s. Thg upp fisken och arraflg-
era pi tallrik tillsammans med
gronirtscreme, citrongrissis,
riikor, virlok och f;inkil.

Hiilleflundra kokt i currvbulions
med citrongrHssis och g"ii"firtsErEme
4 psmTilshdHffi

5lo g hllleflundra (t5o g/person)

e!TmSNGRHS$,&$
5oo g r6kor med skal

5 dl vitt vin
2 st citrongris
t gulliik
z Iagerblad

t/z f5nkSl

I morot

r dlgriidde
50gsmiir
2 msk maizena, om det behiivs fiir
att den ska bli tillriickligt kraftig
salt och peppar

GESNfrNTSCR*},TE
5oo g griina Srtor
t dl gridde
t msk smiir
salt och peppar

&amh,{HRm{G
6 st v8rliikar
t st finkSl
olivolja

pressad citron eller vit vin5ger

salt och peppar


