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Vi tycker att det är viktigt att lyfta en  
norrbottnisk jul och dela med oss av vad 
den skulle kunna innehålla.
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E Vi på Coop Norrbotten vill inspirera och skapa mat-

glädje till årets jul genom att låta några av länets 
fantastiska matprofiler bidra med julrecept som ligger 
dem extra varmt om hjärtat. Vi är så stolta och glada 
över alla duktiga kockar och bagare som finns i hela 
vårt vackra Norrbotten och vi vet att det finns en hel 
del hemmaproffs också. Vi tycker att det är viktigt att 
lyfta en norrbottnisk jul och dela med oss av vad den 
skulle kunna innehålla – både vad gäller tradition och 
nytänkande.
 
Under veckorna 48-50 kommer några av våra delta-
gare i foldern att demonstrera sina julrecept på våra 
stormarknader mellan kl 13 –18. Se datum bredvid. 
Välkommen att smaka! 

Vi riktar ett stort tack till alla 
medverkande i foldern och önskar 
er alla en riktigt god jul!

Hon föddes i Kazakstan men flyttade till 
Boden i Norrbotten när hon var fyra år. Här har 
hon varit kvar sedan dess och Nazuk Turdieva 
talar väldigt varmt om platsen.
– Efter gymnasiet ville jag precis som många 
andra lämna min hemstad så jag flyttade till 
Cypern där jag jobbade på ett hotell. Men jag 
insåg snabbt att det inte spelar någon roll 
var jag är, om inte familjen är med så kan det 
aldrig kännas som hemma. Vi står varandra 
väldigt nära. Så jag vände tillbaka till Boden, 
säger hon.
Under uppväxten har maten alltid stått i  
centrum då Nazuks mamma har lagat mycket 
mat från hjärtat.
– Jag har alltid varit nyfiken på mat och  
älskat att smaka nya saker. Jag har aldrig varit 
kräsen utan har glatt provat fårmage, lever och 
så vidare.
När Nazuk som 18-åring flyttade hemifrån 
började hon laga allt mer mat, inspirerad av 
mamma. Vänner försökte med tiden pusha 
Nazuk till att söka till tv-programmet Sveriges 
mästerkock.
– Men det var jag alldeles för feg för. När vi se-
dan såg att SVT:s produktion Bäst i köket sökte 
deltagare så tänkte jag att jag och mamma ju 
älskar att laga mat ihop – så jag skickade in  
en ansökan. Och det gick ju bra.  
Tillsammans med mamma och  
lillebror stod Nazuk som segrare vid  
programmets slut.
– Det var början på min riktiga matresa  
och jag lagar verkligen allt möjligt. I och  
med mina rötter från ett annat land blir det  
mycket mat från öst kombinerat med mat  
från Norrbotten och mycket husmanskost.  
Att maten står i fokus under julen är knappast 
någon överraskning.
– Det handlar verkligen uteslutande om att 
laga och äta mat tillsammans. Här vill jag  
dela med mig av en rätt med smaker från  
Norrbotten. Det verkar ha blivit vanligare att 
folk väljer att servera trerätters istället för 
julbord och då passar den här snabbgravade 
rödingen med västerbottenskräm och smör-
stekt kavringssmul väldigt bra som förrätt.

Nazuk är 
bäst i köket

SNABBGRAVAD RÖDING  
MED VÄSTERBOTTENSKRÄM 
4 personer

INGREDIENSER:
320 g röding 
1 msk salt
1 msk socker
1 msk torkad dill
100 g västerbottensost 
1 dl vispgrädde 
2 äggulor
2-2 ½ dl rapsolja
4 skivor kavring (1 per portion) 
Ca 30g smör
1 del ättika
2 del socker
3 del vatten
1 gurka

GÖR SÅHÄR:
Röding:
1. Blanda samman socker, salt 
och dill i en liten skål. 
2. Ta en hel bit röding, plocka 
bort eventuella ben som är kvar, 
fördela kryddblandningen över 
båda sidorna och förvara i en 
plastpåse i kylen i ca 3-4 h. 
3. Vänd på rödingen med jämna 
mellanrum. 

Västerbottenskräm:
1. Värm grädden och ta bort från 
plattan.
2. Riv ner osten, rör om tills all 
ost smält, låt svalna. 

3. Mixa äggulorna tillsammans 
med ostblandningen med en 
stavmixer, ha i rapsoljan i en tunn 
stråle samtidigt som du mixar, 
krämen ska bli tjock som en  
majonnäs och alldeles glansig. 
4. Smaka av med salt.

Kavring:
Mixa eller riv kavringen till ett 
smul, smörstek tills det blir  
knaprigt, ca 5 min. 

Picklad gurka i 1-2-3 lag:
1. Skär gurkan lövtunt, antingen 
med en mandolin eller osthyvel, 
pickla i minst 2 h. Detta kan man 
gärna göra en dag innan. 

Valfria tillbehör:
Grönkålschips
Löjrom (går bra med valfri rom)
Små tomater delade i klyftor.

Uppläggning:
Här kan man välja att lägga upp 
per portion på assietter eller på 
ett större fat att ha på buffén. 

1. Börja med kavringen, sen lägger 
man resterande i små högar, det 
ska vara lite utav varje överallt,  
så man får med lite utav allt i  
en tugga. 

Följ på 
 Instagram:

vilseikladdkakan

TIPS

Recept från Sofie Törmä, sid 12

Stora Coop Boden
Johanna Björk: 1/12, 15/12

Nazuk Turdieva: 8/12, 9/12

 

Stora Coop Piteå
Lisa Berglund, Lisas hand: 1/12, 6/12, 
7/12, 8/12, 14/12, 15/12

Stora Coop Gällivare
Elisabeth Landby: 30/11,  
6/12, 8/12, 14/12 
Elisabeth demar kl 13-16.

Stora Coop Kalix 
David Palmbo: 28/11, 29/11,  
5/12, 6/12

Stora Coop Kiruna
Sofie Törmä: 29/11, 1/12, 6/12, 8/12, 
13/12, 15/12

Stora Coop Storheden
Lotta Öström: 29/12, 1/12, 6/12

André Edlund: 8/12, 13/12, 15/12

Stora Coop Örnäset
André Edlund: 29/11, 1/12, 6/12

Lotta Öström: 8/12, 13/12, 15/12

BUTIKSDEMO  
PÅ STORA 
COOP KL 13–18.
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lingonkola
Lingonkola

Lisa Berglund föddes i den lilla byn Korsträsk utanför Älvsbyn 
men växte upp i Piteå där hon fortfarande bor kvar. 
– För mig är Piteå hemma. Det är en småstad med allt vad 
det innebär. En väldigt trygg plats med många fina människor, 
säger hon.

Vardagen är ett härligt virrvarr av familj, villaliv, katter och 
mathantverk. Det sistnämnda har tagit en stor plats i  
hennes yrkesliv.
– Jag jobbade inom restaurang fram till 2019 då jag kände att 
det var dags för något jag tycker är roligt på riktigt. Då gick jag 
en bageri- och konditorutbildning och startade så småningom 
eget med något jag verkligen brinner för.
Ja, i företaget Lisas hand gör hon konfektyr och bakverk från 
grunden på ett hantverksmässigt vis. Alltid på ekologiska, 
närproducerade, lokala eller svenska råvaror.

Att julen närmar sig skapar inga större känslor i Lisa. De  
kommer istället en tid efteråt.
– Julen har alltid inneburit extremt mycket arbete och för mig 
är jul lika med frid, i min värld brukar den infinna sig efter nyår. 
Då kommer lugnet, allt är över och jag kan gå in i min egen 
bubbla och samla energi.
Men några jultraditioner hinner hon i alla fall med i december 
månad. Som att tillverka den där lingonkolan hon tycker så 

LISA 
BERGLUND

mycket om. Den hon alltid bjuder på och njuter av under  
Bingolottos uppesittarkväll.
– Jag tycker om att man kan använda det bäret i en sötsak. 
Det är inte så många som drar de parallellerna utan de flesta 
förknippar lingon med sylt eller kakor.

Lisa menar att bärets syra och den tillhörande beskan gör 
den till ett väldigt trevligt bär som passar ypperligt till en lite 
vuxnare kola.
– Lingon är kanske inte det hetaste bäret i världen. Men det 
innehåller mycket pektin vilket gör att kolan får en väldigt 
trevlig konsistens. När folk smakar så är det inte många som 
inte vill ha mer.

Lisa har inspirerats av andra recept och sedan experimenterat 
sig fram.
– Kolan har en julig smak som man inte hittar någon  
annanstans, det är inte de här klassiska smakerna som kanel, 
saffran och kardemumma. Den här är ganska murrig vilket gör 
den god till glöggmyset. Ät den i små bitar, den har så mycket 
smak i sig så man behöver inte äta en hel stång. Jag brukar 
alltid bjuda på den under uppesittarkvällen, där passar den 
perfekt, avslutar hon.

Piteå

TIPS
Kolan förvaras  

bäst i rums- 
temperatur,  

äts inom 
2 månader

Namn:  
Lisa Berglund

Stad/ort:  
Född i Korsträsk men  
uppvuxen i Piteå.

Specialitet:  
Konfektyr och bakverk från grunden 
på ett hantverksmässigt vis. Alltid på 
ekologiska, närproducerade, lokala 
eller svenska råvaror.

INGREDIENSER:
100 g Dan Sukker glykossirap 
750 g Ekologiskt strösocker  
360 g Norrmejeriers grädde 
675 g Änglamarks frysta lingon (3 fpk) 
50 g Norrmejeriers ekologiska smör 
12 g salt   
1 fpk Änglamarks vita chokladknappar  
1 fpk Änglamarks bakplåtspapper 

REDSKAP:   
Våg   
Termometer   
Form som rymmer 1,6 l  
Lämpligt verktyg för att röra i kolasmeten med  
(visp, sked, slickepott) 
Gryta som rymmer minst 5 l.  
 
 

Uppesittarkväll med

GÖR SÅ HÄR:
1. Klä en form som rymmer 1,6 l med  
bakplåtspapper.    
2. Finhacka den vita chokladen, ställ åt sidan.
3. Lägg lingonen i en kastrull och tina på svag 
värme, gör ett uppkok och mixa med stavmixer. 
Passera genom finmaskig sil. Skalresterna lämpar 
sig väl till brödbak. Mät upp 390 g av purén i en 
kastrull på minst 5 l.
4. Tillsätt resterande ingredienser i kastrullen, sätt 
spisen på medelvärme tills ingredienserna smält 
ihop. Öka värmen och koka till 127 ° C, rör hela 
tiden annars bränner det fast. 
5. Häll upp kolan i formen med bakplåtspapper, 
skrapa ej ur botten på kastrullen. Strössla över den 
vita chokladen, låt stå att svalna i rumstemperatur 
minst 12 h. 
6. Skär upp i bitar och paketera i bakplåtspapper.

5



SNACKA  
OM EN GOD 

MACKA

Sara Dupuich visste det redan som barn. Att hon som vuxen 
skulle jobba som kallskänka. Tack vare pappan som jobbade 
som kock var matlagning en naturlig del av vardagen och något 
som både inspirerade och utmanade.
– Jag har aldrig gjort något annat än baka och laga mat, det 
finns i blodet på något sätt. Visst har jag ibland funderat på om 
jag verkligen aldrig ska göra något annat, men jag har insett 
att jag kan utveckla mitt koncept och lära mig nya saker hela 
tiden, utan att behöva byta yrkesbana, säger hon.
Sara föddes i Östersund men växte framför allt upp i Piteå-
bygden i Norrbotten där hon också blivit kvar. Här lever hon 
familjeliv, påtar i trädgårdsodlingen och arbetar i hemmet.
– Piteå är verkligen hemma, på alla sätt och vis. Jag har mitt 
produktionskök här hemma där jag driver ett mathantverks- 
företag som sysslar med catering i huvudsak, där jag förädlar 
och lagar mat på lokala och svenska råvaror. I framtiden  
planerar jag att arrangera en liten ”hemma hos-restaurang” 
också. 

Julen beskriver Sara Dupuich som en evinnerlig kapplöpning 
där decemberstressen skapar behov av enkelhet.
– Därför har jag skapat en rätt som är något jag själv vill ha i 
december, och det är en macka. Det är inte krångligare än så. 
En himla schysst macka, ska tilläggas.
Sara menar att det mesta av den norrbottniska julmaten känns 
gjort och där väcktes inspirationen till att göra något nytt, som 
går att göra i många varianter och som fortfarande bjuder på 
juliga smaker.
– Det här är en helt vegetarisk macka men man kan såklart 
bygga på den och göra den animalisk om man vill. Den är base-
rad på svenska råvaror utan några krumelurer i – malaxlimpa, 
en trevlig majonnäs med mycket dijonsenap och röd surkål. 
Där finns enkelheten, det är egentligen bara att lägga ihop. Det 
som ska tillagas är det friterade ägget som läggs ovanpå.
Tack vare att smörgåsen går att servera både som små snittar, 
på buffébordet eller som en egen rätt tycker Sara att den 
passar lika bra till glöggminglet och uppesittarkvällen som till 
familjens kvällsmål.
– Du vet när man bara vill sjunka ner i soffan med ett glas vin. 
Då passar den här mackan perfekt.

SARA 
DUPUICH

Piteå
4 personer

INGREDIENSER: 
8 skivor malaxlimpa
4 burk Tistelvings rödsurkål
1 påse ekologiska snack-tranbär
1 påse ekologiska valnötter
1 burk Hellmans ekologiska majonnäs
1 burk dijonsenap  
1 burk ekologisk kapris (lite större bär)
1 flaska frityrolja 
5 st ekologiska ägg
1 dl vetemjöl
1 dl panko
1 ask krasse
Potatischips 
med smak av havssalt

GÖR SÅHÄR:
1. Koka 4 ägg ca 5 min beroende på storlek, 
de ska vara löskokta.
2. Skala dem försiktigt.
3. Placera sedan det sista ägget (lätt uppvispat), 
vetemjöl och panko i varsin skål.
4. Smaksätt majonnäsen med dijonsenapen till  
önskad smak.
5. Strimla tranbären grovt. 
6. För godast smak kan valnötterna rostas lätt i en torr 
stekpanna och krossas grovt mot skärbrädan  
med handen.
7. Placera bröden i en brödrost. 
8. Lägg 2 msk kapris på ett hushållspapper och låt  
rinna av.
9. Ställ en liten kastrull på spisen, häll i frityrolja 
till halva kastrullen och värm försiktigt till 180 ° C.
10. Ha ett passande lock bredvid dig då du friterar. 
Om olyckan skulle vara framme lägger du locket på 
kastrullen.
11. Dubbelpanera äggen, vänd runt ägget först i mjöl 
sedan i ägget och slutligen i pankon.  
12. Fritera äggen gyllene ca 2 min. Låt svalna på ett 
galler.
13. Lägg kaprisen i kastrullen och låt fritera till de bildat 
små ”blommor”, låt droppa av och lägg dem på ett  
hushållspapper för att svalna.
14. Rosta brödet. 
15. Arrangera bröden, 2 på varje på tallrik om du ska  
äta det som en huvudrätt.
16. Bred rikligt med majonnäs på brödet, toppa med  
rödkålen, tranbären och valnötterna.
17. Dela ägget och arrangera på kålen, strö över kaprisen 
och klipp över krasse.
18. Servera om så önskas med chipsen och en trevlig 
dryck till. 

Smaklig macka!

Jag värnar om naturen och människor som odlar vår mat. Därför använder jag lokala, svenska och 
ekologiskt hållbart producerade råvaror i säsong. Gärna från folk jag känner, lokala bönder, odlare, 
mathantverkare och fiskare i vårt närområde. Förädlade med gammeldags kokkonst med mångårig 
erfarenhet, oftast med smak av skogens skafferi. Var snäll mot dej själv, andra och vår natur.   
 
            

TIPS
Kan serveras både  

som snittar till glögg-
minglet, fredags- 

middag och på  
julbordet.

Saras 
goda ord

Du vet när man bara vill sjunka ner i soffan med 
ett glas vin. Då passar den här mackan perfekt.

DEN GRÖNA  
DECEMBERMACKAN

Namn:  
Sara Dupuich

Stad/ort:  
Född i Östersund. Uppvuxen  
i Piteåbygden.

Specialitet:  
Sara driver ett mathantverksföretag 
som sysslar med catering i huvud-
sak, där hon förädlar och lagar mat 
på lokala och svenska råvaror.

76
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AMANDA 
NYSTRÖM
Harads

Namn:  
Amanda Nyström

Stad/ort:  
Harads

Specialitet:  
En självlärd hobbybagare som  
älskar att skapa praliner och  
bakverk från grunden. Driver  
företaget Haradssweets.

INGREDIENSER:
Kladdkaka:
180 g brynt smör
0,5 g saffran
2 dl strösocker 
Skal från 1 apelsin och saft från ½
80 g mandelmassa 
2,5 dl vetemjöl 
2 ägg
1 krm salt
2 tsk vaniljsocker

Mandel swirl:
120 g mandelmassa
1 äggvita
1 tsk kardemumma 
1 msk sirap  
1 nypa salt 
Mandelflarn

GÖR SÅHÄR:
1. Sätt ugnen på 160 ° C varmluft eller  
175 ° C i vanlig ugn.
2. Bryn 180 g smör i en kastrull, häll över det 
i en bunke och tillsätt sedan 0,5 g saffran, låt 
svalna lite.
3. Tillsätt 2 dl strösocker, skal från ca 1  
apelsin och saften från halva apelsinen.  
Tillsätt sedan 80 g riven mandelmassa,  
2 ägg, 1 krm salt, 2 tsk vaniljsocker. Blanda 
ihop allt.
4. Klä en springform (ca 20 cm i diameter) 
med bakplåtspapper och häll smeten i 
formen. 
5. Riv 120 g mandelmassa, blanda ihop med 
1 äggvita, 1 nypa salt och 1 msk sirap till en 
slät massa.
6. Häll ner massan i en spritspåse och klipp 
ett ganska stort hål så det går att spritsa ut. 
Spritsa som en spiral från mitten och ut mot 
kanterna med mandelmassan. 
7. Garnera kakan med mandelflarn och  
grädda kakan i ca 18-20 minuter. 

Saffranskladd- 
kaka med apelsin  
och mandelmassa

9

Med häst och rissla tog sig Amanda Nyström tillsammans 
med sin syster fram i Harads för att varje jul sälja hembakt 
fika till ortens invånare. Intresset för bakning har hållit i sig 
och sedan ett år tillbaka driver hon företaget Haradssweets 
där hon tillverkar praliner och tårtor på beställning.
– Det är väldigt roligt att vara kreativ, att jag kan göra som jag 
själv vill och prova mig fram. Recept är inget för mig, säger hon.
Förutom Haradssweets jobbar Amanda heltid på den privata 
förskolan Kids Corner i Harads. Men även den resan började  
i köket.
– Till en början anställdes jag som barnskötare, kock och  
städerska. På den tiden var det bara tolv barn så det var  
väldigt litet. Då var jag ensam i köket i tre år. När sedan den 
kommunala förskolan stängdes tog vi över alla de barnen  
och när jag återvände efter min föräldraledighet med mitt 
andra barn så behövdes jag helt enkelt i barngruppen.
Något hon, trots intresset för matlagning, trivs ännu  
bättre med.
– Det var jätteroligt att vara i köket och laga all mat från  
grunden och baka bröd. Men det blev lite ensamt i och med att 
jag var själv där, som barnskötare får jag mer av det sociala.

Med smak av jul
31-åringen är självlärd i köket men minns tillbaka på  
barndomen då hon ofta stod vid spisen och hjälpte mamma. 
Hon minns också särskilt hur det var att vakna upp på  
julaftonsmorgon.
– Min mamma hade någon idé om att vi inte skulle ha en enda 
julpryl framme förrän på själva julafton. Så hon pyntade huset 
natten mot julafton och vi vaknade upp till jul i huset. Jag 
minns det som väldigt mysigt men gör däremot inte så själv 
utan i vårt hus pyntar vi en stund innan, skrattar hon.
Inför en fettisdag tog Amanda fram en semmelkladdkaka som 
hon bjöd på och reaktionerna lät inte vänta på sig.
– Folk uttryckte mer eller mindre att det var det godaste  
de ätit. Så nu har jag funderat på hur jag istället kan göra 
kladdkakan julig.
Funderingarna resulterade i en saffranskladdkaka med  
mandelmassa och apelsin.
– Ja, jag tillsatte juliga smaker där apelsinen verkligen lyfte 
saffranssmaken. Man kan såklart äta den hur och när man  
vill men jag skulle säga att den passar fint till ett adventsmys 
med glögg till. Sen är pricken över i att servera den med  
kardemummagrädde.

Fika för adventsmyset
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Från smakdyslektiker till matkonstnär. Idag driver David 
Palmbo eget bolag, samverkar med företag som Norrbottens 
Destilleri och Frevisören och är just nu aktuell med pop 
up-restaurangen Bistro Brutal som finns på plats i Kalix under 
december månad. Orten som han vuxit upp i och platsen som 
ligger honom närmast hjärtat. Han kallar sig själv för smakjäg-
are och den där jakten startade faktiskt efter årets sista dag.
– Mitt intresse för mat var minimalt fram till tidigt vuxenliv. Jag 
befann mig också i ett vakuum och hade svårt att få livet att ta 
fart. Sen hade jag en jättedålig nyårsafton och lovade mig själv 
att från och med imorgon, då ska jag ha ett öppet sinne för livet 
och dess möjligheter, säger han. 
Dagen efter besökte David sin mamma som bjöd på svamp- 
soppa och något så kulinariskt hade han aldrig tidigare upp-
levt. 
– Jag blev rent ut sagt berörd av den där svampsoppan och 
insåg att jag gått ett helt liv och missat saker. Där föddes en 
nyfikenhet för smaker och intresset för att stoppa något annat 
än makaroner och falukorv i munnen.
Efter en flytt till Stockholm och därmed många fler  
restauranger att utforska började en tanke spira.
– Ju mer jag åt ute desto sämre började jag tycka att det var. 
Ska det vara så märkvärdigt att göra själv? tänkte jag. Där tog 
det fart och i ett kök på två kvadratmeter lagade jag mina för-
sta stapplande måltider och slog min livs första bearnaise.

I samband med att David och hans flickvän Frida väntar barn 
växer sig hemlängtan till Kalix och Norrbotten starkare och de 
väljer att återvända efter några år i huvudstaden.
– Jag känner jättemycket för Kalix och är en kraftfull lokal- 
patriot. Jag trivs väldigt bra här, jag har fem minuter till mam-
ma och alltid nära till att spontanhänga med en kompis över  
en kaffe. Livet i Kalix är tryggt och anspråkslöst på ett bra sätt.
David har bland annat jobbat på Arvids steakhouse i Kalix,  
Grand Hôtel i Stockholm och Cgs i Luleå.
– Men det har alltid känts fel i hjärtat att laga någon annans 
mat. En gång hamnade jag på en restaurang i Älvsjö vars  
manifest var ”hit kommer du om du inte vill äta gran å skit.” 
Det fastnade i mig för jag har aldrig förstått finessen bakom 
den nynordiska matlagningstrenden som var så populär för 
några år sedan. Vid varje servering de bar ut tänkte jag nej, det 
här kan inte vara gott. Men vid varje tugga skrattade jag och 
min hjärna triggades igång på riktigt. De blandade allt möjligt 
hejvilt och jag insåg att det går att uttrycka sig mycket bredare 
än vad jag hade trott. Där började jag hitta mitt egna typ av 
uttryck i att plocka saker från en fungerande kontext och sätta 
in i ett helt annat sammanhang. Att förpacka något förväntat 
på ett oförväntat sätt.
Med julen runt hörnet vill David uppmuntra norrbottningarna  
att prova på ett äppelbakat sidfläsk.
– Det är ett varmrökt sidfläsk bakat över natten i en lag på  
äpplen. Sen värmer jag på en glaze så att det blir så där  
sötkladdigt. Det är så otroligt gott och en bra grej att ersätta 
revbensspjällen med.

DAVID 
PALMBO

Kalix

Smakjägaren

ÄPPELBAKAT ALSPÅNS-
RÖKT SIDFLÄSK FRÅN  
ALVIKSGÅRDEN
REDSKAP:
Gryta alternativt högre ugnsfast form med lock.

INGREDIENSER:
Alspånsrökt sida från Nyhléns Hugosons
Äppelmust/Äppeljuice
Socker
Äppelvinäger
Fondgrönsaker (ta det som finns hemma i kylen)
Äpple
Timjan
Vitlök
Lök
Smör/olja
Socker
Rött vin
Kalvfond
Ev äppeljuice/must

GÖR SÅHÄR:
Sätt ugnen på 95 ° C.

1. Gör en lag på äppeljuice eller must, socker och äppel-
cidervinäger. Man vill ha en skön balans mellan syra och  
sötma, du får inga exakta mått utan använd dina egna 
sinnen och smaklökar på vad du tycker är gott.
2. Skär ner fondgrönsaker och bottna en ugnsfast form 
eller gryta.
3. Placera sidfläsket ovanpå och slå lagen över så att det 
täcker köttet.
4. Plasta med både plastfilm och plastfolie och sätt på 
locket. Baka i ugnen över natten.
5. Ta ut nattbaket och lyft försiktigt av fläsket från  
vätskan och kyl ner det. Dra därefter bort den ”lädriga” 
delen av svålen och skär ner i önskad portionsstorlek.
6. Sila vätskan och reducera till 1/3 återstår.

Äppelsås/glaze:
1. Fräs äpple, timjan, vitlök och lök på medelvärme till de 
är mjuka. Karamellisera med socker och häll på vinet och 
reducera 1/2 av mängden.
2. Gå på med kalvfond, äppelreduktionen från nattbaket 
och reducera ytterligare. Red eventuellt av såsen och 
smaka av om det behövs med salt och äppeljuice.

Vid servering:
Sätt ugnen på 220 ° C, värm fläsket i en ugnsfast form 
med lite vatten. Efter ca 5 minuter när vattnet kokat bort 
häller du på äppelsåsen och glaserar fläsket ytterligare 
någon minut tills det är inkokt och glaserat.

 FRÅN KALIX
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Namn:  
David Palmbo

Stad/ort:  
Kalix

Specialitet:  
Plockar råvaror från en fungerande 
kontext och sätter in i ett helt annat 
sammanhang. Att förpacka något 
förväntat på ett oförväntat sätt.
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Sofie Törmä växte upp i Jukkasjärvi, 2 mil utanför Kiruna dit 
hon flyttade i tonåren.
– Jag har alltid hållit mig i krokarna. Kiruna är tryggheten, 
hjärtat. Jag är absolut någon som gillar glitter och glamour och 
gärna går på restauranger men samtidigt får jag återhämt-
ningen i naturen. Jag åker gärna till fjällen och grillar en korv i 
skogen. När jag var liten brukade jag följa med pappa när han 
fiskade, så jag har alltid varit väldigt nära naturen. Det tycker 
jag mycket om med Kiruna, säger hon.
Ja, för Sofie har det alltid varit naturligt att fiska fisken, odla 
potatisen och plocka bären – framför allt lingon, blåbär och 
hjortron.
– Jag vill ta vara på det vi har här uppe men samtidigt ta influ-
enser från hela världen.
Idag ansvarar Sofie för en delikatessbutik i Kiruna, är utbildad 
fromager, det vill säga ostexpert, samt är i full färd med att bli 
delägare i en saluhall i staden.
– Jag håller i många ostprovningar och pluggar också till som-
melier. Det är många järn i elden, skrattar hon.

Till decembermyset föreslår Sofie en dessert i form av en 
krämig mascarponemousse med vanilj, pepparkakssmul och 
glöggkokta lingon. Även en julig pizza bianco med getost, val-
nötter och grönkål är ett tips till glöggminglet.
– Pizza är verkligen i tiden och jag brukar göra den som snittar, 
det är både en väldigt trevlig och vacker kombination. Desser-
ten är något som är klassiskt för mig att göra varje år och det 
vill jag dela med mig av. Den passar egentligen till alla mysiga 
tillfällen under december och är verkligen något som alla kla-
rar av att göra.
Många förknippar julen med stress men inte Sofie. Här har vi 
någon som ordnar julklapparna sommartid, förbereder maten 
redan i november samt slår in julklapparna efter noga utvalda 
teman.
– Jag älskar julen! Men det kräver sin planering. Jag vill ju njuta 
av julen så mycket som möjligt och då är det väldigt skönt att 
köttbullarna redan ligger rullade i frysen och att klapparna är 
inhandlade. Jag tycker om att ha många gäster så då kan jag 
istället ägna hela december till att bjuda in till middagar och 
glöggmys. Jag lyckas alltid ha en skön känsla inför julen.

SOFIE 
TÖRMÄ
Kiruna

Namn:  
Sofie Törmä

Stad/ort:  
Född i Jukkasjärvi,  
uppvuxen i Kiruna.

Specialitet:  
Ansvarar för en delikatessbutik i 
Kiruna, är utbildad fromager samt 
delägare i en saluhall i Kiruna.

VANILJ- OCH MASCAR-
PONEMOUSSE MED  
GLÖGGKOKTA BÄR OCH 
PEPPARKAKSSMUL 
INGREDIENSER:
Glöggmarinerade bär:
2 dl frysta hallon eller lingon, upptinade
2 msk glögg av valfri sort
1 msk florsocker

Moussen:
100 g färskost
150 g mascarpone
3 msk florsocker 
1 tsk vaniljsocker
2 dl vispgrädde

Pepparkakssmulor:
ca 10 pepparkakor

GÖR SÅHÄR:
1. Lägg upp hallonen i en skål och häll på glögg och 
florsocker. Rör samman och låt stå och dra.
2. Häll alla ingredienser till moussen i en bunke och  
vispa med elvisp samman till en fluffig mousse.
3. Krossa eller mortla pepparkakorna och dela upp  
i 4-5 serveringsglas.
4. Spritsa på den fluffiga moussen och toppa med 
dem glöggmarinerade hallonen. Ställ svalt eller  
servera direkt!

INGREDIENSER:
Botten:
Färdiga pizzabottnar från Coop.  
(1 stor alternativt 4 små)

Topping:
200 g färskost - naturell 
200 g getost - t ex chèvre 
100 g grönkål 
Frysta granatäppelkärnor 
2 dl valnötter 
2 msk flytande honung
2 msk olivolja 
1 tsk flingsalt

GÖR SÅHÄR:
1. Sätt ugnen på 250 ° C. Ta fram bottnarna. Bred 
färskosten över pizzan. Smula över getosten. Grädda 
pizzan mitt i ugnen 8 min. 
2. Riv grönkålen i bitar och ta bort stjälkarna. Ta ut  
pizzan och strö över grönkål och valnötter. Fortsätt  
grädda 8 min eller tills pizzan fått färg. Var uppmärksam 
på grönkålen så den inte bränns.
3. Ta ut pizzan och strö över granatäppelkärnor. Ringla 
över honung och olja. Strö över flingsalt och servera 
pizzan.

JULIG GRÖNKÅLS- 
PIZZA MED GETOST 
OCH GRANATÄPPLE
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André Edlund är bara några år gammal när han hänger över 
pappas axel för att noggrant studera hur han får till plank-
steken till familjens helgmiddag. Ett minne som fortfarande 
är starkt och det som någonstans lade grunden till hans eget 
matintresse. Idag är han 26 år gammal, har varit med i juni-
orkocklandslaget i fyra år, kommit fyra i VM i Luxemburg och 
vunnit OS-guld i Stuttgart i Tyskland.
– Ja, intresset för mat kom tidigt. Mamma var 
den som lagade mat under veckorna men det 
var helgmaten jag drogs till. Då var det pappa 
som stod i köket och det var spännande att 
titta på och hjälpa till, säger André Edlund.
Luleåkillen fortsatte att testa sig fram i köket 
och gymnasievalet var givet, restaurang- och 
livsmedelsprogrammet väntade.
– Stundvis lagade jag oätlig mat men det blev 
bättre med tiden, skrattar han.
Därefter väntade några år på olika krogar i Stockholm och ett 
liv med kocklandslaget men i maj 2020 återvände André och 
sambon med deras tvillingdöttrar till Luleå.
– När man är uppvuxen här och sen får egna barn så lockar 
det att komma tillbaka till sina rötter. Närheten till mor- och 
farföräldrar spelar också en stor roll.
I Luleå har André hunnit med att arbeta på restauranger som 
Hemmagastronomi, Laponia, Bistro Norrland, Cgs och nu bär 
han titeln köksmästare på Karl August och Aiko i Luleå.
– Passionen finns alltid där och att utvecklas från kock till 

köksmästare har varit väldigt värdefullt. Närmast hjärtat 
ligger det nordiska köket med influenser från Japan och övriga 
Asien. Det är superhärligt att blanda de två köken då de passar 
väldigt bra ihop i smaksättningen. Sen ligger såklart det norr-
ländska köket mig också varmt om hjärtat. Jag tycker om att 
jobba med grönsaker och brukar till exempel plocka granskott 

på vårkanten som jag fryser in, det är roligt att 
förädla det som finns i naturen.
Julen är för André en halvstressig, härlig och 
varm tid. Ofta präglad av mycket jobb.
– Men även privat har man ju alltid ett finger 
med i julbordet, hur gör man den bästa 
skinkan till exempel? Där har jag förresten ett 
supertips – skjutsa in skinkan i ugnen samma 
dag, cirka 10 minuter. Då undviker man den 
där kalla och hårda känslan som finns när 
man tar den ur kylen. 

På Andrés julafton bjuder han gärna på kryddpepparkokt man-
delpotatis med torkad ren, syrat smör, syltade granskott och 
krispigt julbröd.
– Potatisen, charkuterier av vilt och kryddor som nejlika, krydd-
peppar och lagerblad gör det här till en rätt som drar ihop alla 
juliga smaker på ett enkelt sätt. Antingen kan man servera det 
på ett fat på julbordet eller som ett juligt tilltugg, jag skulle inte 
säga att den står för sig själv som en hel rätt. Men att pimpa 
sin potatis som vanligtvis bara är kokt, är ett enkelt sätt att 
lyfta råvaran.

Namn:  
André Edlund

Stad/ort:  
Luleå

Specialitet:  
André har under fyra års tid varit 
med i juniorkocklandslaget och 
bland annat vunnit OS-guld.

KRYDDPEPPARKOKT MANDELPOTATIS MED  
TORKAD REN, SYRAT SMÖR, SYLTADE GRANSKOTT  
& KRISPIGT JULBRÖD
INGREDIENSER:
20 st mandelpotatis
10 kryddpepparkorn
2 st schalottenlök 
8 st nejlikor
3 st lagerblad
salt
1 l grädde
1,5 dl filmjölk
ättika
flingsalt
Gårdagens bröd /  
Gårdagens vörtbröd
Fänkålsfrön
Olja
Smör
2 dl granskott
1 dl ättika
1 dl socker
2 dl vatten
2 st lagerblad
5 st kryddpepparkorn

GÖR SÅHÄR:
Potatis:
Sjud mandelpotatisen varsamt med löken,  
salt och kryddor tills den är precis klar. Sila av  
och lägg på fuktigt papper tills servering.

Syrat smör:
Blanda grädde och filmjölk, täck med plastfilm och 
picka hål, låt stå framme 3 dagar, vispa runt en gång 
per dag. Vispa grädden dag 3, tills det blir smör, krama 
ur kärnmjölken och tvätta i kallt vatten. Smaksätt 
med ättika och flingsalt. Låt stå framme. Alternativt: 
Köp smör och låt temperera tills mjukt, smaksätt 
sedan smöret med ättika och flingsalt.

Krispigt bröd:
Smula ner brödet i mindre bitar, stek det sedan  
krispigt i smör och olja. Häll av på hushållspapper, 
smaksätt med krossade fänkålsfrön.

Syltade granskott:
Koka ihop en pickleslag och häll över på granskotten 
och låt dra. Alternativt: hacka rödlök och häll över 
varm lag istället för granskott.

Torkad riven ren:
Riv det torkade renköttet på rivjärn så det blir som ett 
strössel.

Dill:
Plocka dillen och lägg i kallt vatten, häll av och torka 
torr. Servera på ett fint fat, krossa varm mandelpota-
tis lätt i botten av fatet, klicka ut det syrade smöret 
över potatisen, lägg på picklade granskott, strö över 
riven torkat renkött, avsluta med att skeda över det 
krispiga brödet och toppa med plockad dill. Servera 
som potatistillbehör eller som egen rätt på julbordet.

”Passionen finns 
alltid där”

Jultips!
Skjutsa in skinkan i 

ugnen samma dag, cirka 
10 minuter. Då undviker 
man den där kalla och 

hårda känslan som finns 
när man tar den ur kylen.

ANDRÈ 
EDLUND

Luleå
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En mästerkock i köket
Lotta Öström jobbar som administratör på samhällsbygg-
nadsförvaltningen i Kalix kommun, tillbringar mycket tid i 
stugan vid älven i Marieberg och ser alltid en chans att laga 
riktigt god mat. Den största delen av sin yrkeskarriär har 
Lotta arbetat som lokalvårdare inom kommunen. Men tanken 
på mat har alltid funnits där.
– Det är många recept som kommit till där bakom städ- 
moppen, skrattar hon.
2018 blev hon Lotta med hela svenska folket när hon deltog i 
Sveriges mästerkock där hon slutade på en fjärde plats.
– Jag kunde aldrig drömma om att det skulle bli så stort 
och uppmärksammat. Tänk att folk fortfarande kom-
mer ihåg mig. Det är lite nypa sig i armen-känsla 
över det.
Efter succén startade Lotta det egna företaget 
Lotta Öström mat genom vilket hon bland annat 
gästspelar, erbjuder catering samt lagar och  
fotograferar inför olika samarbeten. Hon har 
även en hemma-restaurang där hon tar emot 
slutna sällskap i sitt hem.
– Sveriges mästerkock har gett mig så mycket. 
Alla människor jag träffat och platser jag  
upplevt. Jag brukar säga att jag blev fyra men  
det känns som att jag vann.

Att jobba inom restaurang är däremot inte något som  
intresserar Lotta.
– Då måste jag ju laga samma mat kväll efter kväll, följa en 
meny och så där. Det är inte jag. Jag inspireras under tiden  
jag lagar mat och vill ha möjlighet att snabbt förändra när  
jag känner för det.
Det hon istället går igång på är utomhusmatlagning. I och 
med att maken fiskar mycket brukar Lotta lasta en skottkärra 
fylld med stekpannor, muurikka och andra köksattiraljer.
– Sen kånkar jag ner det där och tillagar maten vid älven. Man 

får ju så mycket energi av att vara utomhus och 
man behöver ju alltid äta.

Julen är en mysig tid men julmaten, den 
imponerar inte på Lotta.
– Är det inte mest en massa pålägg? Varje 
sak är ju god i sig men jag tycker det blir 
så mycket av allting. Den mysigaste tiden 
är innan jul, när man värmer lite glögg, 
äter lite småplock och bara njuter.
Därför vill Lotta hellre inspirera till glögg-
mingelmat i form av våffla med väster-
bottensost som toppas med stekt souvas, 
crème fraiche, riven pepparrot och lingon. 
Bland mycket annat. 

LOTTA 
ÖSTRÖM

Kalix

Se alla  smarriga recept på följande sidor.

TIPS
Välj tallrik med 
omsorg. Likt en 
konstnär målar 

man med 
maten.

INGREDIENSER:
½ dl polkagrisar
1 dl opoppade popcorn 
1 msk rapsolja
1 klick smör

GÖR SÅHÄR:
1. Mixa sönder polkagrisarna till 
ett fint pulver.
2. Sätt oljan och smöret i grytan 
och häll i popcornen. Poppa tills 
det slutat poppa.
3. Häll upp popcornen i en skål 
och strö över polkapulvret.

POLKA-
POPCORN

VÅFFLA  
MED 
SUOVAS
INGREDIENSER:
Våffelmix
2 dl västerbottensost
1 pkt suovas
Salt
Peppar
1 klick smör
Crème fraiche
Pepparrot
Lingon

GÖR SÅHÄR:
1. Gör våffelsmeten enligt anvis-
ningarna på paketet och tillsätt den 
rivna västerbottensosten. Grädda 
våfflona gyllenbruna.
2. Stek suovasen i en klick smör och 
krydda lätt med salt och peppar.
3. Garnera våfflorna med suovas 
och en klick vispad crème fraiche, 
lingon och riven pepparrot.

16
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RÖKT FISK MED VÄSTERBOTTENS- 
OSTMAJONNÄS PÅ TUNNBRÖD
INGREDIENSER:
Valfri rökt fisk
Tunnbröd 
Dill
1 st äggula
1 dl grädde
1 ½ dl riven västerbottensost
2 dl rapsolja

GÖR SÅHÄR:
Västerbottensostmajonnäs:
1. Häll grädden i en kastrull och låt 
koka upp. Dra av från plattan och rör i 
osten tills den smält, låt sedan svalna. 
(Det är viktigt att grädd/ostblandning-
en svalnat helt annars är det lätt att 
majonnäsen skär sig).
2. Sätt äggulan i en smal behållare/
burk (sån man har när man kör med 
stavmixer). Häll i grädd/ostblandningen 
och mixa med en stavmixer samtidigt 
som du häller i oljan i en tunn stråle.
3. Bryt tunnbrödet i lagom stora bitar 
och klicka på en klick vb-majonnäs, 
lägg en bit fisk på och garnera med en 
dillkvist.

RÖRA MED RÖKT 
ÄLGINNANLÅR I 
RÅGKORGAR
INGREDIENSER:
100 g rökt älgkött
1 dl rödlök
½ dl persilja (färsk)
½ dl timjan (färsk)
2 msk crème fraiche
150 g philadelphiaost
Salt
Peppar
Rågkorgar

GÖR SÅHÄR:
1. Skiva köttet och hacka köttet smått.  
Hacka även löken och persiljan fint. 
2. Sätt alla ingredienser i en bunke och rör om 
smaka av med salt och peppar. 
3. Skeda upp röran i rågkorgarna.

POLKA-
POPCORN

RIS Á LA  
MALTA
INGREDIENSER:
4 dl kall risgrynsgröt
1 ½ dl vispgrädde
2 krm vaniljpulver
4 st apelsiner
2 st stjärnanis
3 st kanelstång
(ev rörsocker)
pepparkaka

GÖR SÅHÄR:
1. Blanda risgrynsgröten med den vispade 
grädden och rör ned vaniljpulvret.
2. Skala och filea apelsinerna och lägg i  
en skål. Pressa ur saften från apelsin-
resterna. Lägg i kanelstängerna och stjärn-
anisen. Beroende på apelsinernas sötma 
så kan du tillsätta ev lite rörsocker. Låt 
gärna ligga och dra över natten så 
apelsinerna hinner dra åt sig smakerna. 
3. Skeda upp i skålar och garnera med 
apelsinerna och krossad pepparkaka och 
kanel.

CHIPS MED  
TORKAD ÄLG  
ELLER REN 
INGREDIENSER:
Chips
Torkat älg eller renkött
Philadelphiaost
Persilja eller gräslök

GÖR SÅHÄR:
1. Lägg upp chipsen på ett fat och 
spritsa el klicka på philadelphiaost. 
2. Lägg på en tunn skiva av köttet 
på varje ostklick. 
3. Strö över persilja el gräslök.

TIPS
Tillsätt även en 
skvätt god gin  

i apelsin-  
marinaden.

Namn:  
Lotta Öström

Stad/ort:  
Kalix

Specialitet:  
Gästspelar, erbjuder catering  
samt har en hemma-restaurang  
där hon tar emot slutna sällskap  
i sitt hem.
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4 portioner

INGREDIENSER:  
200 g gravad lax   
Ett knippe färsk dill 
(3 msk ungefär) 
Ett knippe färsk gräslök 
(2 msk ungefär)
En halv rödlök  
1 dl crème fraiche  
1 citron 
3 msk majonnäs  
2 tsk dijonsenap  
4 tsk regnbågsrom
4 skivor hårt rågbröd 
(tunnbröd går också bra) 
2 krm salt   
1 krm finmalen vitpeppar 

TIPS

GRAVLAXTARTAR

Från Bollstabruk i Ångermanland till Övre Svartlå i Boden.  
En flytt som blev aktuell tack vare både kärleken och 
fotbollen. Idag spelar Johanna Björk fotboll i Trångfors IF, 
divison 1 och axlar rollen som kock på Treehotel i Harads.
– När jag var yngre var kokböcker det enda som var 
intressant att läsa. Sedan flyttade jag hemifrån redan 
som 15-åring när jag skulle börja på fotbollsgymnasiet i 
Örnsköldsvik. Då blev intresset för mat ännu större i och 
med att jag var tvungen att vara självständig och se till att 
äta bra, säger hon.
Att jobba som kock fanns dock aldrig i Johannas tankar 
men hon hade förvisso plöjt varenda Youtubeklipp som 
fanns med michelinkockar världen över.
– När jag flyttade upp till Luleå visste jag inte riktigt vad 
jag skulle göra och mamma påminde mig om min kärlek 
till mat och föreslog att jag borde plugga något inom det. 
Så då gick jag en kockutbildning på 1,5 år och fick praktik-
plats på Hemmagastronomi i Luleå där jag sedan jobbade 
ett tag.

Tartar är en favorit
Efter att Johannas relation tagit slut ville hon testa något 
nytt och kastade på vinst och förlust iväg ett mejl till  
bokningen på Treehotel i Harads. Efter några dagar vänta-
de intervju och nu har Johanna jobbat där i ett år.
– Jag älskar att bo uppe i norr. Människorna, tryggheten 
och naturen i kombination med att jag hittat mitt dröm-
jobb här är fantastiskt. Norrbotten har fått mig att styra in 
på rätt väg i livet.
För Johanna som inte har bott hemma på snart tio år är  
julen ett gyllene tillfälle att träffa familjen runt ett  
dignande julbord och det är just gemenskapen hon tycker 
om allra mest.
– Vi har alltid gravad lax på vårt julbord och jag gillar 
tartar i alla dess slag. Det här är väldigt enkelt att göra 
och fungerar som småsnittar när man bjuder över folk 
likaväl som en förrätt på uppesittarkvällen eller på ett fint 
upplagt fat på julbordet. Varför inte bara använda röran 
utan brödet? Jag tycker den blir bäst om man gör den 
dagen innan.

Namn:  
Johanna Björk

Stad/ort:  
Övre Svartlå, Boden.

Specialitet:  
Lagar mat med norrbottniska råvaror 
från skog, mark och sjö på Treehotel 
i Harads.

Gravlaxtartar är en 
perfekt mindre rätt 

som passar utmärkt på 
julbordet eller som en  
god förrätt till uppe- 

sittarkvällen.

Gemenskap 
runt bordet
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GÖR SÅHÄR:
1. Hacka upp laxen. Finhacka den halva rödlöken, dillen 
samt gräslöken. Spara några dillkvistar och den finhack-
ade gräslöken till sist, dessa används som dekoration i 
slutet. 
2. Lägg laxen, rödlöken och dillen i en bunke.  
3. Tillsätt crème fraiche, dijonsenap, citronzest från halva 
citronen, majonnäsen och vitpepparn. Smaka av och ställ 
in i kylen. 
4. Låt stå i kylen i minst en timme, jag tycker personligen 
den blir som allra bäst när den stått och gottat till sig i 
kylen ett par timmar. Så att den verkligen sätter sig. 
5. Smaka av med salt, vitpeppar och lite citronjuice. 
6. Bryt 4 skivor av hårdbrödet. Fördela laxsmeten på  
brödet, lägg på valfri mängd av regnbågsromen och  
därefter den finhackade gräslöken och dillkvisten.

JOHANNA 
BJÖRK
Boden
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EMMAS 
POLKA-
CHEESECAKE
INGREDIENSER:
Botten:
20 små pepparkakor
50 g smör 

Cheesecake:
200g philadelphiaost 
1 dl socker 
1 ägg
2 dl grädde
250 g vit choklad 
1 tsk pepparmintsarom
100 g polka

Dekor:
Polkagrisstänger
Krossad polka
Pepparkakor
Fikon 
Citronmeliss

GÖR SÅ HÄR:
1. Börja med att krossa peppar- 
kakorna fint i till exempel en 
mortel.
2. Smält smöret och blanda ihop 
det med pepparkakssmulorna, 
sätt kakbakningen i en springform 
och pressa ut den i ett jämt lager. 
Låt stå i kylen medan du förbere-
der resten.
3. Rör samman philadelphiaost 
och socker med en slickepott i en 
bunke.
4. Rör sedan i ägget.
5. Smält den vita chokladen i  
mikron eller över vattenbad.
6. Rör i den smälta chokladen i 
färskostblandningen.
7. Vispa grädden luftig.
8. Vänd ner grädden i cheese- 
cakesmeten.
9. Mortla polka och tillsätt polka 
och pepparmintsarom i smeten. 
10. Häll ner i springformen.
11. Låt stå i kylen i minst 8 timmar.
12. Dekorera med polkagris- 
stänger, polkakross, pepparkakor, 
fikon och citronmeliss.

Emma Karlsson Lohiniva var bara ett år 
gammal när hon, i sin barnstol, hjälpte 
pappa att rulla köttbullar. Idag är hon  
14 år och Sveriges yngsta mästerkock.  
Något Luleåbon knappt själv förstår,  
trots att det gått drygt ett år sedan hon 
kammade hem vinsten.
– Jag har varit med i köket hemma så 
länge jag kan minnas. När jag sökte till 
Sveriges yngsta mästerkock trodde jag 
inte ens att jag skulle komma med. Det 
var jättemånga sökande och bara tolv 
som gick vidare till tv-inspelningarna. Det 
tyckte jag var en vinst i sig.
Men veckorna gick och Emma hängde kvar.
– Jag kom bara längre och längre och 
plötsligt hade jag vunnit. Det var helt 
overkligt. Jag har fått många uppdrag efter 
det men jag tar inte på mig för mycket, jag 
måste fixa skolan också, säger hon.
Det absolut roligaste Emma vet när det 
gäller matlagning är högtiderna.

Polkacheesecake  
från Sveriges yngsta  
mästerkock

– Vardagsmat får gärna någon annan göra. 
Jag vill bjuda många, jag vill utmanas och 
jag vill laga festlig mat. Att laga något jag 
kan till punkt och pricka är inte så roligt för 
då lär jag mig ingenting. Jag lagar gärna 
olika saker varje gång eller ändrar på 
receptet litegrann.
Därför är också julen en höjdare och då 
passar Emma på att göra sin favorit,  
cheesecake, i en julig tappning.
– Cheesecake är så tacksamt för det går 
ju att variera så mycket. Juliga smaker för 
mig är både polka och pepparkaka så jag 
provade att byta ut digestivebotten mot 
pepparkakor och det blev jättegott. Sött 
men samtidigt med lite styrka tack vare 
polkan. Jag tycker att man kan äta det 
efter julbordet, som lite fika.

Elisabeth Landby är egenföretagaren från  
Gällivare som i skrivande stund driver fyra 
företag, lockas av utmaningar och inspireras av 
mormor.
– Sockerkringlorna är min mormors gamla 
recept. Hon blev 105 år. Varje gång jag bakar 
det så är halva upplevelsen glädjen av minnena 
som det frambringar. När vi hälsade på mormor 
klev hon upp tidigt på morgonen och bakade, 
sen fick jag och brorsan komma ner och äta 
nybakta kringlor, hur många vi ville.
Kringlorna är penslade i smält smör och doppa-
de i socker.
– Nu har jag gjort en liten twist för att ta fram 
julsmakerna ännu mer, så det blir en karde-
mummakringla med blåbärssocker, fast med 
mormors ursprungsrecept. För mig är det som 
att smaka på 30 år gamla minnen, det är mer 
än att bara blanda mjöl och socker.
Elisabeth tipsar om att äta de mjuka kring-
lorna direkt när de kommer ut från ugnen. 
För den som är morgonpigg är det en perfekt 
frukost.
– Att äta den här sockerkringlan direkt på 
morgonen är helt optimalt. Men den är lika fin 
till eftermiddagskaffet och passar också bra 
till glögg.

Den spontana julen

Elisabeth har alltid trivts i köket och det är i 
bakningen hon mår som allra bäst.
– Att jobba med händerna är en avslappnan-
de och meditativ syssla. När jag bakar med 
barnen är det mer av ett stresstest, men det 
är också roligt, skrattar hon.
Elisabeth är en spontan person vilket är en 
egenskap som även präglar hennes jul.
– Jag är gärna den som drar igång julmusiken 
men jag är ingen julfascist på det sättet att 
saker måste vara på ett visst sätt. Ibland 
firar vi utomlands, ibland hos mamma och 
pappa och ibland bjuder jag in personalen. 
Det är ett ganska öppet program. Något år 
åt vi björn, ibland äter vi skaldjursplatå och 
ibland traditionell julmiddag.

En smak av  
30 år gamla 
minnen

INGREDIENSER:
1 pkt jäst 
1 kopp socker (motsvarar ca 1 dl)
3 koppar mjölk (ca 3 dl)
2-4 g mortlade  
kardemummakärnor
2 hg Norrmejeriers extrasaltat 
smör 
Mjöl tills degen blir slät och fin.  
Jag använde ca 500 g (8-9 dl)

1 ägg till pensling före ugnen
Smält extrasaltat smör till  
pensling efter ugnen.

8 tsk blåbärspulver blandat med  
1 dl socker, att strö ovanpå kring-
lorna. (Mängden blåbärspulver 
kan du variera efter smak, eller 
helt utesluta.)

 GÖR SÅHÄR: 
1. Blanda ut jästen med en liten 
del av mjölken. Tillsätt resten 
av mjölken och sockret. Blanda 
mjöl med kardemumma och häll i 
mjölkblandningen, lite i taget. Kör i 
matberedare eller knåda för hand. 
Min mormor knådade givetvis för 
hand och visst är det en härligare 
känsla när man känner att degen 
går ihop efter hårt jobb. Knåda in 
det rumsvarma smöret på slutet.

ELISABETHS  
SOCKERKRINGLOR
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2. Låt jäsa 2-4 timmar. Mormors  
recept säger 1,5 h men jag tycker 
aldrig att det räcker. 
3. Dela den lena degen i ca 15 bitar. 
Rulla varje bit till ca 40 cm långa 
stänglar och vik ihop dem till en 
luftig kringla. Degen jäser mycket i 
ugnen så man kan göra kringlan
”glesare” än man tror. Låt kringlorna 
jäsa ytterligare ca 30 min på plåtar.
4. Slå igång ugnen. Blanda sockret 
med blåbärspulvret. Smält smöret. 
Knäck ett ägg i en kopp och blanda 
runt lite.
5. Pensla kringlorna noggrant med 
ägget och grädda ca 8-10 minuter  
på 225 ° C.
6. Ta ut dem ur ugnen och pensla 
dem omgående med det smälta 
smöret och strö sedan över sockret. 
Lyft över dem till ett galler och låt 
dem svalna något där. Ät dem helst 
när de ännu är lite varma.
 
Lycka till!

Ca 15 st.

EMMA 
KARLSSON 
LOHINIVA

Luleå

ELISABETH 
LANDBY
Gällivare
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COOP FÖR 
NORRBOTTEN

Coop Norrbotten har verksamhet över hela länet och ägs av 
medlemmarna. Det betyder att vi äger, delar på vinsten och 

ger tillbaka till länet tillsammans. Vinsten från butikerna 
återinvesteras i länet i form av nya butiker, jobb och allt 

som gör vardagen ännu härligare i vår del av landet. Genom 
att vara norrbottningarnas egen matkedja bidrar vi alltså 

till den goda kraften i Norrbotten. När du julhandlar, pyntar 
eller bjuder in till uppesittarkväll gör du också det. Detta 

enbart genom att handla i din egen matvarubutik.

En god jul är en lokal jul.

Norrbotten


