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Smördegsbakelser med stekt saltsvampfräs och syrligt stark crème
fraiche-röra.
Ingredienser för 4 personer
2 dl avsaltad saltsvamp av ex pepparriska eller taggsvamp
1 pkt bacon
1 liten lök
1 paket smördegsplattor, frysta
1 ägg
Örtsalt
1 dl crème fraiche
1 msk pressad citron
Torkad chili
Örtsalt
Ruccola för garnering
Utförande
1. Blanda crème fraiche, pressad citron, örtsalt och chili.
2. Sätt ugnen på 200°C
3. Lägg bakplåtspapper på en ugnsplåt. Dela smördegsplattorna i 8 lika stora bitar. Skär ut ett
stort, runt hål i hälften av plattorna. Pensla plattorna med uppvispat ägg, salta. Lägg de 4
plattorna med hål på de utan och lägg dem på plåten.
4. Sätt in plåten med plattorna i ugnen i ca 20 minuter tills de har fått fin färg och rest sig.
5. Skär bacon i små bitar och knaperstek. Hacka löken och svampen och låt de steka med
baconet tills de har blivit varma och fått lite stekyta. Häll av fettet.
6. Fördela svampfräset i hålen på smördegsbakelserna. Toppa med ruccola och crème fraiche
röran.
7. Servera genast!

Tips, de överblivna smördegsrundlarna blir goda ”snacks” om de penslas, kryddas och bakas
samtidigt som bakelserna. Låt gärna crème fraiche-röran röran stå i kylskåpet några timmar innan
servering.

Aline Lindberg
Svamp som mat
Vt 2012
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Wraps med fläskfilé och svampchili
Ursprungligt recept ökat så att det gäller 6 portioner.
6 wraps eller tunnbrödsark
375 g strimlad fläskfilé
3 dl sötsur chilisås
Salt
Tabasco
3 msk matolja
Drygt 1,5 l (375 g färsk svamp) t.ex. blek taggsvamp, ostronskivling, eller rödgul trumpetsvamp
3 msk smör
6 klyftade schalottenlökar
3 strimlade gula paprikor
3 dl kokta röda linser
3 pressade vitlöksklyftor
3 skalade och klyftade tomater
Marinera den strimlade fläskfilén i sötsur chilisås som kryddats med salt och några droppar tabasco.
Täck över och ställ i kylen någon timme.
Strimla taggsvamp och ostronskivling, trumpetsvamparna kan vara hela.
Ta upp köttstrimlorna ur marinaden, låt dem rinna av och stek dem i olja. Håll köttet varmt.
Stek svampen i smör tillsammans med schalottenlök och paprika. Tillsätt kokta linser vitlök och
tomater. Smaka av med salt och blanda i de stekta köttstrimlorna. Lägg ut wraps eller tunnbröd och
fördela blandningen mitt på dem. Vik eller rulla ihop och servera genast.
Källa: Svampkokboken av Pelle Holmberg, Ingrid Holmberg och Dieter Endom.

Anna-Lena Engman
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Vår-svampsallad 6 pers.
Ingredienser: 750 gr rödbetor
2 medelstora purjolökar
3 ägg
300 gr färsk ostronmussling
ca 2 tsk salt
ca 3 tsk paprikapulver
ca 3 tsk spiskummin
6 msk god/fin olivolja
4,5 msk äppelcidervinäger
2 msk persilja
matolja till sautering
flingsalt till servering
Gör så här:

1. Koka rödbetorna mjuka men med spänst = tuggmotstånd
Rödbetorna läggs i kastrull och häll på kallt vatten så att de täcks. Koka
under lock i ca 15-35 min.
2. Koka äggen i 8-10 min, låt svalna, skala och tärna dem.
3. Rödbetorna skalas och skivas och läggs i en skål. Smaksätt med salt,
paprika, spiskummin, matolja och äppelcidervinäger. Låt svalna.
4. Skölj purjolöken och skär den i tunna skivor. Fräs/sautera den i lite fett så
att den blir glansig men inte bränd.
5. Den färska svampen skärs i småbitar- jag brukar klippa svampen- och fräs/
sautera den i matolja i 10-15 min. Salta efter smak.
6. Skölj och hacka persiljan.

7. Lägg upp på ett stort fat, i en ring, omväxlande rödbetsskivorna och den
frästa purjolöken. Placera i mitten de hackade äggen och svampen. Strö
över persiljan. Servera flingsalt för ev extra behov.
Färdigt!
Bibbi Wallqvist
Ref. Koso S. och Koso K. Ostronmussling – Odling Konservering Recept 1991.
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Svamp-ostbullar 6 pers.
Ingredienser: 750 gr färsk ostronmussling
100 gr riven ost, tex cheddar, västerbotten
1,5 ägg
1,5 msk hackad persilja
2 små pressade vitlöksklyftor
6 msk skorpmjöl
salt och svartpeppar efter smak
flingsalt till servering
Till panering:
ca 100 gr skorpmjöl
ca 50 gr matfett/matolja

Gör så här: 1. Rensa och skölj svampen. Lägg den i en kastrulll och häll på kallt vatten
Koka/blanchera i 8 – 10 min , ta sedan upp svampen och lägg den i ett
durkslag. Låt svalna något och kram ur kokvattnet väl.
2. Den urkramade svampen skärs i småbitar. Jag brukar klippa svampen.
3. Blanda svampen, osten , de 6 msk skorpmjöl, kryddorna och äggen.Arbeta
väl ihop massan och forma till valnötsstora bullar, rulla dem i skorpmjöl
och stek i matolja eller matfett till rodnad.
4. Före serveringen kan bullarna beströs med riven ost. Servera flingsalt
för ev extra behov.
Passar utmärkt som förrätt men kan också serveras som huvudmål med
t ex nykokt spagetti som överöses med tomatsås.

Färdigt!
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Karljohanravioli på en fond av Sandsoppsbrynt smör med
Västerbottenost lingon och hasselnötsströssel
Recept 4 personer
Ravioli
3 dl vetemjöl
3 dl durumvetemjöl
2 ägg
2 mask olja
1 dl vatten
1 tsk salt
Mixa ihop ingredienserna i en matberedare till en seg och elastisk deg. Låt degen vila i kylskåp en
timma.
Karl-Johan fyllning
50 gr torkad Karl-Johansvamp
175gr fint riven Västerbottenost
0,25 msk soja
1 msk smör
2 st finhackade schalottenlökar
1 st ägggula
½ msk ströbröd
½ kruka finhackad slätbladig persilja
2 st mycket finhackade vitlöksklyftor
1 tsk salt
2 tsk mald svartpeppar
Blötlägg den torkade Karl-Johansvampen 3 timmar. Häll av vattnet från svampen. Stek den tills den
blir torr, tillsätt smör och stek ca: 10 minuter. Tillsätt schalottenlök, ströbröd, salt och svartpeppar.
Låt steka på lagom värme i ytterligare 5 minuter. Låt svalna.
Rör i hop svampblandningen med äggulan, sojan och den finrivna Västerbottenosten. Blanda
ordentligt! Om matberedare används kör on/off metoden så att fyllningen inte blir alltför fint
fördelad.
Sandsoppsbrynt smörfond med Västerbottenost lingon och hasselnötsströssel
15 gr torkad Sandsopp
200 gr smör
100 gr rostade hasselnötter
100 gr Västerbottenost
½ kruka slätbladig persilja
1 vitlöksklyfta
½ tsk salt
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2 tsk grovmalen svartpeppar
1 litet paket frysta osockrade lingon
Blötlägg den torkade sandsoppen 3 timmar. Häll av vattnet. Stek den tills den blir torr. Hacka
hasselnötterna i matberedaren eller med kniv. Smält smöret i en kastrull tillsammans med torrstekta
sandsoppen på svag värme i 5 minuter tills det börjar bubbla och blir brunt. Ta kastrullen från spisen
och skilj Sandsoppen från det brynta smöret i ett durkslag. Spar sandsoppen. Häll smöret åter i
kastrullen och värm upp. Tillsätt de hackade hasselnötterna, vitlöken, hälften av persiljan och salt. Låt
småputtra på svag värme i 3 minuter. Spar den rivna Västerbottenosten, persiljan, svartpepparen
och de tinade lingonen till att toppa raviolin med.
Beredning av raviolin
Kavla ut degen tunt i två stora degsjok eller använd pastamaskin. Använd raviolijärn eller bred ut
degsjok på bordet. Fördela fyllningen i små klickar, 1-2 tsk, på degen. Pensla med kallt vatten runt
fyllningen. Täck med det andra degsjoket. Tryck till runt fyllningarna och sporra isär bitarna med en
kaksporre. Låt raviolikuddarna vila 15 minuter under handduk på mjölat underlag.
Koka dem i en stor kastrull med saltat vatten och ev. 1 msk olja i ca 5-8 min beroende av
raviolidegens tjocklek. Låt rinna av genom durkslag.
Servering
Bottna fatet med raviolin. Häll över smörfonden fördela den rivna Västerbottenosten, persiljan
sandsoppen, tinade lingon och svartpepparen över kuddarna. Servera genast !

Hasse Lagenius
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Svamp som mat, 2012
Recept
Ref. "Passion för svamp" av Mikael Wilén.
Svampchutney
Ingredienser:
1 liter (200 g) färsk svamp, ostronskivling, hackad
1 msk rapsolja
50 g purjolök, skivad eller hackad
1 äpple av syrlig sort, skalat och hackat
2 dl tranbär, färska eller frysta
1,3 dl äppelcidervinäger
3 msk flytande honung
¾ krm cayennepeppar
1 tsk färskriven ingefära
1 bit kanelstång
2 kryddnejlikor
Beredning:
1. Hacka svampen - grovhacka hattarna, finhacka foten.
Hacka eller skiva purjolöken.
Skala och hacka äpplet.
Riv ingefäran.
2. Hetta upp oljan i en stekpanna/gryta och fräs svampen på medelvärme
några minuter, tills ev. vätska kokat in.
3. Tillsätt resten av ingredienserna och låt sjuda under lock, på svag värme, tills det blir simmigt.
4. Häll den varma chutneyn i väl rengjorda glasburkar, sätt på lock och låt kallna.

Tips:
Den odlade ostronskivlingen innehåller knappt någon vätska.
Finhacka foten eftersom den är så kraftig och hård.
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Sterilisera glasburkar och lock i ugnen, 100 grader, eller koka burkar och lock i en stor
kastrull med kokande vatten i ca 10 minuter.
Kan förvaras i kylskåp i ca 3 månader.

Helena Wallqvist
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Kyckling med currysmak på en svamp och grönsaksbädd, 6 personer
Lägg torkad svamp i blöt, 2-3 timmar innan tillagning, i ljummet vatten. Vattnet skall täcka svampen.
Ugn: 225 grader.
Tid: 20-25 minuter i ugnen. (Kycklingens innertemperatur skall vara 70 grader).
Innehåll:
6 stycken kycklingfiléer.
500 gram vitkål
2 mindre palsternackor
en röd paprika
40 gram torkad svamp (rimskivling/rimspindling)
ett halvt paket bacon
75 gram fetaost (ett halvt paket)
1 dl. grädde
1 st. vitlök,
1 st naturell philadelfiaost a´ 200 gram
2 dl. turkisk yoghurt
1 msk smör
Kryddor: salt, curry, vitpeppar och cirka 1 tsk sambal oelek.
Saltet är till för att smaksätta svampen, samt kycklingen. Bacon och fetaost är salt i sig så det behövs
inte mer salt än så.
Tillagning.
Riv vitkål (med en ”grov” rivskiva i matberedare) och palsternackan med en osthyvel, så att du får
tunna ”palsternacksringar”. Strö blandningen i en form. Blandningen skall täcka botten på formen.
Blanda grädde, yoghurt, philadelphiaost, vitlök och sambal oelek till en röra. Fördela röran över
grönsakerna.
Fräs svamp med smör, och bacon i sitt eget fett, fördela detta över röran/grönsakerna.
1 st. röd paprika skärs i bitar på längden
Dela kycklingfiléerna på längden och bryn dem runt om i en stekpanna.
Krydda filéerna efter att de brynts med salt, lite vitpeppar och curry. (De blir härligt gulfärgade av
curry)!
Gör gropar i blandningen som finns i formen och lägg ned kycklingbitarna i dessa tillsammans med de
röda paprikabitarna.
Smula och strö över fetaosten.
Skjut in formen mitt i ugnen på 225 grader i cirka 25 minuter. Prova kycklingens innertemperatur
med en termometer, den bör vara minimum 70 grader.
Inger Lundmark
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Svampfylld ravioli
Nu blir det lite trixigare kanske. Men det är värt allt jobb. Några kan tycka att det blir för krångligt när
det är fler moment. Men varje del är inte svår. Praktiskt när man har gäster och vill kunna förbereda
och inte stå i köket när gästerna kommit.

4 port
Pastan:
2 ägg
2 dl vetemjöl och 2 dl durum
1 msk vatten
1 msk olivolja
Fyllningen:
4 dl svamp skogschampinjon, shitake, blandsvamp etc.
3 st scharlottenlökar
1 msk olivolja
1 kvist färsk timjan
1 msk färsk finhackad salvia
2 dl ricottaost
1/2 dl permesanost
salt, peppar
Såsen:
2 dl tunnt skivad svamp
1 vitlöksklyfta
2 st scharlottenlök
2 msk olivolja
2 msk Kalvfond
1 tsk soja Pearl river
3 dl grädde
salt, peppar
flagad parmesanost
smakrik god olivolja
färska örter till garnering
Börja med pasta. Lägg mjölet i en hög och lägg äggen i mitten. Blanda väl till en fast deg. Blir den för
torr droppa i lite vatten. Låt den ligga i kylen att vila.
Under tiden gör man fyllningen. Hacka löken fint. Tärna svampen smått.
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Hetta upp oljan i en stekpanna och fräs lök och svamp ca 4 minuter. Hacka salvian och timjan och
lägg i. Puttra ett par minuter till. Låt svalna.
Blanda resten av ingredienserna till fyllningen i en skål tillsammans med svamp och lökhacket.
Krydda med salt och peppar om det behövs.
Nu har ju jag en manuell pastamaskin som gör jobbet lite lättare. Har man inte det får man kavla ut
degen till stora tunna plattor. Mjöla ordentligt. Jag tar det näst tunnaste på min maskin.
Bäst blir det om plattorna är lika stora.
Kanske 20 x 30cm.
Nu lägger man små klickar av fyllningen spridda i raka rader på en platta. Pensla runt om med vatten.
Lägg en ny platta ovanpå. Nu gäller det att inte få in luft i raviolipuffarna. Man trycker lite lätt på
klicken och sedan runt om så det liksom klistras ihop. Fös ut luften åt kanterna.
Jag hade en pastasporre att skära till raviolin med men det går lika bra med en kniv.
Jag tycker det är helt ok att dom blir lite ogämna och olika stora, då ser man ju att dom är
handgjorda.
Gör klart resten på samma sätt. Lägg dom på en mjölad plåt men en handuk över.
Nu till såsen.
Hacka löken, vitlöken och skiva svampen tunnt.
Hetta upp oljan i en stekpanna och fräs hacket i ca 5 minuter. Sänk värmen och häll i fonden, soyan
och grädden. Salta och peppra efter smak.Var försiktig med saltet. Peppra gärna med grovt malen
svartpeppar. Låt det puttra ett par minuter.
Hit kan man ju förbereda och göra klart det sista senare.
Koka upp vatten till pastan och salta. Lägg i raviolin i det kokande vattnet en i sänder så de inte
klibbar ihop. Dom flyter upp till ytan när dom börjar bli klara. Det tar ca 4-5 minuter beroende på hur
tjock pastan är.
Ta upp raviolin med en hålslev. Smaka lite på en så den känns färdig. Det går mycket snabbare med
färsk pasta. Lägg upp på talrikar. Häll den puttrande såsen över. Garnera med parmesanost en kvist
örter och ringla lite god olivolja över.
Mums.
Blev även mitt bidrag till Kalasgotts tävling.

Sojan ger en mörkare färg och kraftigare smak.
Ingrid Högberg
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Gratäng med skockor och svamp






SVÅRIGHETSGRAD: Medel
TILLAGNINGSTID: Under 60 min
PORTIONER: 4

Ingredienser











600 g jordärtskockor
400 g potatis
2 pressade vitlöksklyftor
2 dl vispgrädde
2 dl mjölk
1 tsk salt
2 krm peppar
ca 150 g svamp (t ex trattkantareller)
1 msk smör
1 dl riven ost

Gör så här
1. Sätt ugnen på 225°C.
2. Skala och skär jordärtskockor och potatis i skivor. Koka dem mjuka tillsammans med
pressade vitlöksklyftor i vispgrädde och mjölk. Krydda med salt och peppar. Låt småkoka ca
15 minuter, rör då och då.
3. Fräs svamp (skär ev i bitar om de är stora) tills all vätska kokat bort. Tillsätt smör och fräs
ytterligare några minuter. Blanda ner svampen i koket.
4. Häll blandningen i en smord ugnssäker form eller i portionsformar. Strö över riven ost.
Grädda mitt i ugnen ca 20 minuter.
Tips
Ljuvlig till en lammstek.
Vill byta till http://www.vinochgastronomi.se/recept/kantarellravioli-med-ricotta-och-parmesanost/
Ingrid Högberg
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Ökenmacka med sillkremla och västerbottensost
6 mackor
Stuvning på sillkremla
20- 30 g torkad sillkremla (c.a 250g färsk)
3 dl grädde
5 dl mjölk
2 - 3 msk hackad dill
1 tsk salt
1 tsk pressad citron
Maizenaredning ljus
6 ägg
6 skivor formfranska
12 skivor västerbottenost
Smör till stekning
Dillkvist till garnering
Gör en stuvning på sillkremlan: Lägg den torkade svampen i blöt några timmar i vatten så
det knappt täcker svampen eller koka den 10- 15 min.
Häll bort vattnet (kan sparas till att späda stuvningen om man vill). Hacka svampen grovt i
en matberedare eller för hand med kniv. Fräs svampen i smör i stekpanna. Häll grädden
och mjölken över svampen och låt småkoka i 20 minuter, de sista minuterna med dill.
Smaksätt med salt. Red eventuellt av med maizena till önskad konsistens.
Skär ut en rundel ur varje brödskiva cirka 4 cm i diameter. Hetta upp smör i stekpannan.
Lägg bröd och rundel från tre bröd i den heta stekpannan. Knäck ett ägg i varje hål, sänk
värmen och fortsätt stek några minuter. Vänd brödskivorna liksom rundlarna i pannan. Ös
en dryg matsked stuvning ovanpå det stekta ägget. Lägg två ostskivor över och slutningen
rundeln överst. Stek vidare till osten smält. Garnera gärna med en dillkvist. Servera genast.

Ulla Olofsson
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Skoglundare med smörsopp
(Lämplig som förrätt/tilltugg)
3 ark smördeg
40 - 60g torkad smörsopp
300 g riven västerbottenost
salt och peppar
Smör till stekning
Lägg den torkade svampen i blöt några timmar i vatten så det knappt täcker svampen eller
koka den 10- 15 min. Häll bort vattnet. Finhacka och stek svampen i smör. Krydda med salt
och peppar. Fördela först ost och därefter svamp på smördegen och rulla ihop. Krama
försiktigt om rullen, så att den håller ihop. Skär slantar om cirka 2 cm och fördela på en plåt
med bakplåtspapper. Grädda i ugnen tills slantarna blivit ordentligt gyllenbruna och torra,
cirka 10 – 15 minuter i drygt 200 grader.

Ulla Olofsson
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Hannas LCHF kyckling
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Kakvåfflor med goliatmusseron
(24 hjärtan)
Ingredienser
3 ägg
1 dl socker
2 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
100 g smält margarin (smör)
1 dl grädde
1 dl riven goliatmusseron
Smält smöret och låt kallna
Blanda goliatrivet med grädden och en del av det smälta smöret.
Låt det puttra i en panna en stund för att få fram smaken. Låt svalna.
Vispa ägg och socker poröst. Bakpulvret blandas i mjölet och röres ner i smeten tillsammans med
svampblandningen.
Värm ett våffeljärn och lägg sedan i en deciliter av smeten och grädda dem bruna.
Låt kallna på galler.
Kikärtsallad med goliatmusseron
Ingredienser
1 burk kikärter ca 200 g
1 liten lök
1 vitlöksklyfta
½ tsk salt
2 krm svartpeppar
½-1 dl olivolja (ev. med citron)
några skvättar citron och vinäger
lite fryst dill
150g skivad goliatmusseron
Fräs svamp och lök i olivolja och låt kallna (jag steker också vitlöken annars kan man pressa den över
kikärtorna)
Blanda övriga ingredienser i en skål och sätt till den stekta svampen
Godast blir det om blandningen får sätta sig några timmar i kylskåp
Passar både till kött och fiskrätter. Åt den själv första gången till köttbullar.
Man kan byta ut goliatmusseronen mot annan svamp
Kåddis maj 2012 Gunhild Eriksson Nyberg
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[Titel]
Ingredienser
1 dl svart trumpetsvamp (6g)
4 msk balsamvinäger
2 msk vatten
2-3 morötter
250g vitkål
1 paprika
½ purjolök
Upp till en 1/2 habanero, gärna gul då den inte är lika stark som den röda
3 vitlöksklyftor
Olja till stekning
3 msk soja
2 dl ostronsås
150g sockärtor
Salt
200-300g äggnudlar
Olja till äggnudlarna
Salta rostade solrosfrön
Lägg torkad svart trumpetsvamp i en skål. Slå över balsamvinäger och vatten. Låt stå medan du
förbereder grönsakerna
Skala och skiva morötterna. Strimla vitkål, paprika och purjolök. Finfördela habaneron.
Sätt på vatten till nudlarna.
Fräs morötterna i olja i någon minut. Lägg i vitkålen och fräs i ytterligare 3-4 minuter Salta lätt.
Medan du fräser grönsakerna, lägg i nudlarna i det kokande vattnet. Tillsätt lite salt.
Ha i paprika, habanero och purjolök i woken och fräs ytterligare 2 minuter. Se upp för stekångan från
habaneron. Den kan vara stark.
Pressa i vitlöken och ha i svampen och sockerärtorna. Tillsätt soja och ostronsås. Smaka av. Tillsätt
salt efter behov.
Låt puttra på låg värme i 2-3 minuter.
Häll av vattnet från nudlarna. Ringla över olja och rör om. Placera nudlarna i kastrull med lock på om
inte woken är klar.
Tillsätt nudlarna till woken och rör om.
Strö över solroskärnorna.
Klart att servera.

Josefin Haglund
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Le tagliatelle all'etrusca - tagliatelle på etruskiskt vis
Anpassat efter egen smak av Marianne Leckström
6 pers.
200 gr smör
100 gr parmesanost, hemriven
500 gr ostronskivling i bitar
2 dl vispgrädde
5 hg tagliatelle eller annan pasta
1-2 dl vatten till avkokning av svampen
Tomater med rödlök samt vitlökssalt till servering
Gör så här:
Koka pastan i lättsaltat vatten. Koka under tiden av ostronskivlingen i en gryta tills vattnet är borta,
minst 10 min. Salta och peppra. Tillsätt smör och grädde. Koka ca 4 min. Häll i parmesan och koka
ytterligare någon minut. Blanda ned pastan i såsen.
Servera med tomatsalladen och vitlökssalt för den som vill.
Variation: Det är även gott att blanda i skaldjur.
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Vild köttfärsgryta
6 portioner
3 matskedar smör eller margarin
750 g nötfärs
1 stor purjolök
4½ dl gräddfil
3 msk soya
3 krm krossad svartpeppar
1-2 vitlöksklyftor
15 enbär
200 g förvälld sandsopp(kantareller står det ursprungligen i receptet)
1½ dl lingon
(salt)
Bryn smöret i en stekgryta. Lägg i köttfärsen i klickar ungefär så stora som halva köttbullar. Stek som
köttbullar, runtom. Klyv den ansade purjolöken och klipp den direkt ner i grytan, i större eller mindre
bitar efter smak. Bryn den lätt tillsammans med köttet. Tillsätt gräddfil, soya, peppar, pressad vitlök
och enbär. Låt sjuda under lock i ca 10 minuter. Tillsätt svampen och låt sjuda ytterligare 5 minuter.
Blanda i lingon.
Serveras med kokt potatis, kokta gröna bönor, sallad och eventuellt lingonsylt.

Karljohandrömmar
75 g smör
1 ¼ dl socker
½ dl rapsolja
2 msk karljohanmjöl
2 ¼ dl vetemjöl
½ tsk hjorthornssalt
Vispa smör och socker pösigt. Tillsätt oljan under vispning. Rör ner svampen . Blanda ner mjölet med
hjorthornssaltet. Låt degen vila i kylskåp i 30 min.
Forma runda bollar och lägg på plåt. Grädda i 150 gr i 20 minuter.

Marit Dravnieks
Bromma, Stockholm
Marit.dravnieks@comhem.se
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Svampgratinerad rotselleri.
6 portioner. Ugn 250⁰
Tillagningstid ca 45min. Blötläggningstid ca 1tim.
Ca 900g rotselleri
30g torkad blandsvamp. (Tegelsopp, Karljohan, Rimspindling, Sillkremla)
1 schalottenlök
37,5 g smör
3 msk vetemjöl
1 grönsaksbuljongtärning
11/2 dl grönsaksspad
1dl mjölk
1dl grädde
1/2- 1 dl finhackad persilja
3 tomater
1 dl riven lagrad ost.
Blötlägg den torkade svampen ca 1 tim. i ljummet vatten.
Skala och skär rotsellerin i 1 cm tjocka skivor. Koka den i lättsaltat vatten ca 10 min. Sätt ugnen på
250⁰.
Tag upp sellerin och låt den rinna av väl. Spara spadet. Lägg sellerin i en ungsäker form.
Hacka den blötlagda svampen grovt och stek den väl tillsammans med fettet. Tillsätt löken och
fortsätt stekningen tills löken mjuknar utan att ta färg. Strö över mjölet och späd med vätskan. Smula
ned buljongtärningen och koka stuvningen ca 10 min. Smaka av med salt och peppar. Blanda ner
persiljan.
Skär tomaterna i skivor och fördela dem på sellerin. Häll stuvningen över och strö på osten.
Gratinera mitt i ugnen tills rätten har fått fin färg, ca 13-15 min.
Servera med färsk basilika och skivad mozzarella. Ringla lite olivolja över.

Michael Eriksson
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Kycklinggryta med svamp
6 portioner
900 g kycklinglårfilè
1,5 dl nersmält blandsvamp
200 gr små färska champinjoner
1 purjolök
4 dl svampbuljong (2 tärningar)
2 msk sherry
1,5 dl grädde / alt. creme fraiche
1 msk soya
1 tsk salt
1 hg rökt skinka (2 tjocka skivor)
50-75 gr smör
Maizena till redning
Putsa och skär kycklingen i mindre bitar
Vid behov skölj champinjonerna och dela i fyra delar
Tvätta och skär purjolöken fint
Hetta upp 25 gr smör i en gryta och fräs kycklingen
Hetta upp 25 gr smör i en stekpanna och fräs all svamp
Häll över den stekta svampen i kycklinggrytan
Tillsätt svampbuljong, soja, sherry, och låt koka ca 10 min
Tärna den rökta skinkan fint
Tillsätt purjolök och grädde och låt koka ytterligare ca 5 min
Vid behov red av med lite maizena
Tillsätt sätt skinkan och smaka av med salt
Servera med t.ex. råris, bulgur eller potatis och en fräsch grönsallad

Rut Folke
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Goliatkaka

Kaka:
100g smör eller margarin
2 ägg
11/2 dl socker
rivet skal av 1 citron
2 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
½ dl grädde eller mjölk

Glasyr:
2 dl tärnad, avkokad eller 10g torkad
goliatmusseron
ev. 1 msk smör
100 g smör eller margarin
1 dl socker
2 msk vetemjöl
2 msk mjölk
2 tsk korianderfrön eller stött
kardemumma

Beredning
Sätt ugnen på 175C.
Om du använder färsk eller fryst svamp: Avkoka svampen i sitt eget spad tills den blir helt torr. Lägg i
en klick smör och fräs en stund.
Om du använder torkad svamp: Lägg svampen i blöt i 10-15 min. Krama ur vätskan.
Lägg åt sidan medan du förbereder kakan.
Smält matfettet och låt det svalna.
Smörj och ev. bröa en rund form med löstagbar kant, ca 24 cm i diameter.
Vispa ägg, socker och citronskal pösigt några minuter.
Tillsätt mjölet blandat med bakpulvret, matfettet och vätskan.
Häll smeten i formen.
Grädda i nedre delen av ugnen ca 25 min.
Förbered under tiden glasyren.
Blanda samman ingredienserna i en kastrull.
Värm massan under försiktig omrörning tills allt blandat sig och tjocknat.
Bred glasyren på kakan.
Grädda den ytterligare 10 min eller till den fått färg.
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Susanna Leijer

Portabello, citrontimjan och getost på smördegsflarn
(4 portioner) originalportioner
8 medelstora portabellosvampar
havssalt och nymald svartpeppar
1 vitlöksklyfta, tunt skivad
2 tsk hackade citrontimjanblad
2 msk mild olivolja
Mjöl till utkavling av degen
1 paket (ca. 375 g) smördegsplattor
1 ägg, sammanvispat till pensling
Finrivet skal av 1 citron
200g bredbar getost
1 msk hackad bladpersilja
Citronskalsstrimlor till servering….
(6 portioner)
12 medelstora portabellosvampar
Havssalt och nymald svartpeppar
1 ½ vitlöksklyfta, tunt skivad
3 tsk hackade citrontimjanblad
3 msk mild olivolja
Mjöl till utkavling av degen
1 ½ pkt (ca. 560 g) smördegsplattor
1 uppvispat ägg till pensling
Finrivet skal av citron
300 g bredbar getost
1 ½ hackat bladpersilja
Citronskalsstrimlor till servering (Vill gärna tillägga 100 g Ruccola till receptet!)
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Originalrecept:
Förvärm ugnen till 225 °C. Lägg svamparna med lamellerna uppåt på en oljad liten långpanna eller ett
ugnsfast fat, salta och peppra rikligt. Fördela vitlöken och hälften av citrontimjanen på
svamplamellerna och droppa olivolja över dem. Sätt in dem i ugnen, ugnsbaka i 10 minuter, ta ut och
låt svalna.
Mjöla en arbetsyta, kavla ut smördegen till en rektangel som sedan delas i två som rymmer hälften
av svamparna vardera enligt bilden till höger. Använd en vass kniv och skär en skåra runt om vardera
degplatta ca 1 cm innanför kanten, skär inte igenom. Detta gör att kanterna reser sig något vid plåt
och pensla degkanterna med ägg. Rör samman getost och citronskal, bred ut blandningen innanför
kanten. Fördela återstående citrontimjan över, salta och peppra efter smak. Sätt in i ugnen i ca 15
minuter tills kanterna rest sig något och är gyllene. Ta ut ur ugnen och låt flanen svalna något, strö
persilja och citronskal över och servera.

Tham Minh
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Foto: Charlie Drevstam
Skogsinfusion med ättiksyrad svamp och lingon

Skogsinfusion med ättiksyrad svamp och lingon
Tid: 30 min + 1 1/2 timme för buljong och svamp att dra

6 person(er)

Ingredienser
1 1/2 liter

vatten

5 msk

konc kycklingfond

200 g

champinjoner

3

schalottenlökar

3

vitlöksklyftor

20 g

torkade kantareller eller karljohanssvamp

3 kvistar

rosmarin

2

enbär

1 dl

japansk soja

Svampcréme
svamp, se ovan
40 g

smör

1 krm

salt
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Inlagd svamp
svamp, se ovan
1

schalottenlök

1/2 dl

ättiksprit (12 %)

1 dl

strösocker

1 1/2 dl

vatten

1

lagerblad

3/4 dl

frysta lingon

Stekta champinjoner
100 g

champinjoner

1 msk

smör

2 msk

finhackad persilja

2 krm

salt

Garnering
strimlad röd chili, t ex spansk peppar
lagerblad

Tillagning
En underbar förrätt för svampälskaren! Servera gärna en knäckemacka till med riktigt smör och
finriven västerbottensost.

1. Koka upp vatten och fond i en gryta. Ansa champinjonerna. Skala och skiva
lök och vitlök.
2. Lägg champinjoner, lök, vitlök, torkad svamp, rosmarin och enbär i grytan.
Låt sjuda ca 5 min. Dra kastrullen åt sidan och låt dra ca 1 timme. Smaka av
med soja. Sila ifrån svampen och löken. ställ buljongen åt sidan.
3. Svampcrème: Stek hälften av svampen och löken i smör i en stekpanna ca
3 min. Mixa slätt med mixerstav. Krydda med salt och peppar.
4. Inlagd svamp: Lägg resten av svampen i en skål. Skala och skiva löken.
Blanda lök, ättika, socker, vatten och lagerblad i en kastrull. Låt koka upp. Häll
lagen över svampen och tillsätt lingon. Låt stå och dra ca 30 min.
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5. Stekta champinjoner: Ansa och skiva champinjonerna. Stek svampen i smör
i en stekpanna ca 5 min. Blanda i persilja och krydda med salt.
6. Koka upp svampbuljongen och servera med svampcrème, inlagd svamp
och nystekta champinjoner. Garnera med strimlad chili och lagerblad.

Paul Svensson
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