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Laga mat med de magiska kryddörterna
– en njutning för ögon, näsa, mun och balsam för själen

Att laga mat och att kommunicera med örter är som att prata ett språk utan gränser.
Utan subjekt eller predikat, utan presens eller futurum. I årtusenden har de förtrollat och
förfört, väglett och berört.
Vi tackar de kristna munkarna som tog med sig örter och nyttoväxter till Norden.
De anlade örtagårdar och bedrev undervisning i klostren. Snabbt spred sig kunskapen om
örter till gemene man. Sedan medeltiden har vi använt örter som läkemedel, afrodisiaka
och i matlagningen. På senare tid också som vackra och väldoftande bordsdekorationer.
Den örtkryddade gröna maten dominerade på medeltiden och fram till början av 1900-talet.
På våren och sommaren användes örter som ger svalka och sälta som t ex, mynta, körvel,
mejram, dill, persilja och citronmeliss. Medan höstens och vinterns örter ger mer hetta
och värme, som t ex timjan, salvia, rosmarin och lagerblad.
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BASILIKA släktet

omfattar bortåt 150 arter. Den vanligaste är basilika genovese som är den
klassiska till pesto och pistou. Den är varm och väldoftande med ett kryddigt inslag av kryddnejlika,
kanel, anis och dragon men samtidigt svalkande med framträdande myntasmak som t ex i den vackra,
småbladiga grekiska basilikan. Basilikan är en ört som klarar sig mycket väl som ensam-krydda men
smaken förstärks vid kombination med ovan nämnda kryddor och örter. Basilikan är känslig för värme
och används därför med fördel i kalla maträtter. Undantag är den söta röda thaibasilikan och den
heliga Tulsi basilikan.
Den är förnämlig ihop med valnötter och pinjenötter samt frukter och bär som citron, lime, mango,
papaya, äpple, hallon, smultron och jordgubbar. Använd den tillsammans med grönsaker som aubergine, tomat och bönor av alla de slag. Basilkan sätter vidare fräs på bröd och pasta och är helt oemotståndlig i fetare mejeriprodukter som grädde, crème fraiche och yoghurt samt till ost – både hårda som
parmesan och emmentaler och mjuka som mozarella, fetaost och andra getostar. Äggulans smak och
konsistens passar också förnämligt med basilikans pepprighet för att inte tala om skaldjur som fångar
upp citrus- och anistonerna i örten.
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CITRONMELISS eller hjärtansfröjd som den också benämns eftersom den inom folkmedicinen
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anses ha en lugnande effekt på oroligt hjärta. Vi finner den ofta som dekoration på desserter men den
gör sig bra i matlagning också. De fräscha citrondoftande bladen är goda att brygga te på och finfina
i många drycker. Den ingår i ett antal likörer, bl a i Benedictine. Citronmeliss tillsammans med mynta
och bladpersilja bildar en frisk trio i allehanda kålsallader. Det är också en god kombination i t ex en
lammfärs tillsammans med salvia. Den piggar upp vinaigretter och framhäver syran i smör och grädde.
De flesta frukter och bär och en del rotfrukter som t ex morot och rödbeta finner sig väl tillrätta med
citronmelissen och den är en förnämlig smaksättare i äggrätter och mjuka bakverk speciellt tillsammans med mandel och honung.

CITRONTIMJAN
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är en hybrid mellan kryddtimjan och stortimjan och ger en oslagbar smakkombination i en och samma ört. Smaken är lite mjukare och sötare än om man blandar citronskal och
timjan och passar förnämligt till många desserter med frukt och bär som t ex mango, persika, aprikos
grapefrukt och apelsin, blåbär, björnbär och hallon. En utmärkt smaksättare i chokladdesserter och
tillsammans med ingefära. Vidare är den svaga citrussmaken tillsammans med kryddig timjan förträfflig
till fläsk- och lammkött samt till kyckling och feta, rökta fiskar som lax, makrill och böckling dessutom
till rökt kött som bacon och sidfläsk. En kvist citrontimjan blir som grädde på moset med sina vackra
solgröna blad och små violetta blommor på polkabetor, gulbetor, rödbetor eller morötter.

DILL tillskrevs magiska krafter – om man hängde en knippa ovanför sin dörr skulle den hålla trolldom
borta. Den kan dessutom konsten att trolla med mat och dillsmaken dyker upp i de mest oväntade
sammanhang. Som t ex i eklagrade Riojaviner och som tillsats i brännvin. Dillen har en komplex och
ganska krävande smak men likväl behöver man inte vara rädd för överkryddning. Den är syrlig lite salt
och friskt gräsig på samma gång och lämpar sig väl tillsammans med citron, lime, vinäger och ättika
och med örter som gräslök, mynta, dragon och koriander. Den är oslagbar tillsammans med kokt
färskpotatis, svamp, rödbetor, ärtor och bondbönor och passar ovanligt fint till risnudlar och ris. Dillen
är god till både fisk- och skaldjur och till gris- och lammkött.
DRAGON

har en dominerande doft och smak som inte liknar någon annan med sin lätt parfymerade
sötsyrliga lakritston. Den är högt uppskattad i det franska köket och ger Bernaisesåsen dess karaktäristiska smak samt förekommer i ravigote rätter tillsammans med körvel och krasse. Dragonen gör sig bra
tillsammans med örter som gräslök, persilja, dill och körvel och är utmärkt i många vinäger- och ättiksinläggningar. Klassiskt är att sätta en kvist dragon i en flaska vitvinsvinäger. Den är en god smaksättare
i äggrätter och i mejeriprodukter som smör, gräddfil, créme fraiche och i majonnäsbaserade såser.
Lakritssmaken passar utmärkt till fisk och skaldjur samt till kyckling och kalvkött och perfekt med lök
och svamp. Tillsammans med basilika, salt och peppar blir den förnämlig i en tomatsallad och också i
en tomatsoppa.
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smakar gott till nästan allt med sin milda lite söta och peppriga löksmak. God tillsammans med dill, persilja, dragon, körvel och mejram på de flesta grönsaksrätter både varma och
kalla. Finskuren gräslök klarar sig utmärkt bra som ensam-krydda till allehanda sillinläggningar och till
rökt fisk som lax, makrill och böckling samt till rökt kött. Den är också en delikat smaksättare i mejeriprodukter som yoghurt, gräddfil, crème fraiche och tillsammans med äggrätter. De svagt lilafärgade,
stolta gräslöksblommorna är inte bara vackra som dekoration på maten utan också ytterst smakrika.

KORIANDER är en av världens mest odlade kryddväxter. Bladen har en parfymaktig, söt doft men
smaken uppfattas oftast som frisk med lite bäska och pepprighet. Den är mycket vanlig i framförallt
asiatisk matlagning tillsammans med fisk, skaldjur och kyckling. I latinamerikansk mat kallas koriander
cilantro. Koriandern trivs bl a ihop med sin släkting slätbladig persilja och olika myntor. Örten passar
utmärkt till citrusfrukter som apelsin, citron och lime samt vidare till mango, melon och ananas. Chili
och koriander hör ihop liksom den gör till tomat och avokado. Och vad vore en ceviche utan koriander.
KYNDEL

hör till de äldsta kryddörterna. Den tillhör myntafamiljen och har samma friska smak av
mentol som mynta och med en aning bittra inslag. Den går fint ihop med kål och kålrätter där den
neutraliserar kåldofterna men framförallt är kyndel bönornas krydda och ger dem frisk smak
tillsammans med vitlök, gul lök och rödlök. Man kan finna kyndel i gamla dessertrecept med päron
samt i geléer.

KÖRVEL

har en mild kryddig och sötaktig grönsakssmak med dragning åt anis/lakrits hållet.
Bladen liknar persiljans och morotens och det finns släktskap mellan dem inte bara i smak. Den går väl
ihop med örter som basilika och gräslök och är en viktig kamrat i ”fines herbes” som i det franska köket
består av persilja, dragon, dansk körvel och gräslök. Populär i smaksättning av omeletter. I Danmark är
körveln mest känd och använd i Körvelsoppan som på senare tid blivit populär i det Nordiska Köket.
De späda skotten på Spansk körvel kan ätas som nässlor och passar fint i soppan. Dessutom passar
körveln till olika inläggningar och vinaigrettsåser i sallader med gurka och endive. I en äkta sauce vert
ingår både körvel och kyndel och en fransk klassiker är att smaksätta petits pois med den. Körvelns lite
söta smak passar också till desserter som t ex i vispgrädde och crème fraiche såser, i glass, sorbèer,
äpple- och rabarberrätter.

MYNTA
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GRÄSLÖK

har en svalkande, intensiv och syrlig mentolsmak som är lätt igenkännande i alla sina
syskon. Mest använda inom medicin och i köket är pepparmynta, grönmynta och krusmynta samt
bonusar som t ex chokladmynta, äppelmynta och ananasmynta. Mynta tillsammans med dill och
kummin finner man ofta i inläggningar och grönsaksrätter likaså tillsammans med basilika och
persilja. Grönmyntan har inte så mycket mentolsmak och är fin så som man använder den speciellt i det
engelska köket till sommarprimörer som färskpotatis, morötter och ärtor. Fruktsötman i t ex äpple,
melon, hallon, jordgubbar mango, aprikos, persika och fikon rimmar väl med den svala myntan likväl
som feta produkter som choklad, jordnötter, getost och avokado. I asiatisk och indisk mat är myntan
en given smaksättare där den passar förnämligt i tomat- och couscousrätter. Myntan fräschar upp
lammköttets lite dävna smak och sätter full fart på många drycker. Tänk bara kolsyrat vatten med lite
lime och en myntakvist för att inte tala om den kubanske drinken Mojito där den ger liv åt romen.

MEJRAM har en lätt parfymerad smak och doftar sommar, äng och varm jord. De gamla romarna
använde mejram som smaksättare både i olivolja och i vinet. Mejram passar bra ihop med örter som
oregano, timjan, lagerblad, mynta och gräslök. Den har inte så kraftig smak som t ex oregano och
timjan men är god till liknande grönsaker, kött och fisk som dessa. I södra Sverige smaksätter man
ärtsoppan med timjan medan man i övriga delar av landet använder mejram. Mejram anses som en
delikatess i inälvsmat samt i färser och korvrätter.

O

OREGANO är en släkting till myntan. Den är varmt kryddig, lätt parfymerad och dominant och bör
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därför användas sparsamt så att den inte tar över hela anrättningen. I Mexico, Grekland och Italien
är den en rikligt använd smaksättare. Den gör sig väldigt bra som ensam-krydda t ex på pizza och
i tomaträtter men förekommer också i olika kända kryddblandningar och då i torkad form som t ex
i chilipulver. Pasta, ris och bulgur förenar sig bra med oregano, liksom ost- och äggrätter. Skaldjur,
speciellt musslor med havssälta frästa med vitlök får en sofistikerad smak med oregano och likaså i
allehanda lök- och chilirätter.

PERSILJA

D
K M

R
C
C K S T

S
P R T

T
L P R S

är en gammal medicinalväxt och passar till nästan all mat. Den lätt syrliga mineralsmaken matchar nästan allra bäst salta produkter där den ger lite svalka och beska. Man skiljer mellan
krusbladig och slätbladig persilja där den sistnämnde ger mest smak och finns som en given ingrediens
i mellanösterns mat, som t e x i en tabboleh. Persiljans örtiga smak passar bra tillsammans med andra
örter som t ex mynta, koriander och dill och i kombination med vitlök och kapris är den outstanding.
Den krusbladiga persiljan är värmetålig och god att fritera. Servera den som en liten appetizer till
sammans med en bit ost eller ostron. Fisk, både mager, fet och rökt tar upp persiljans friska gröna
mineralton som också ger fin svalka och syra åt fett och rökt kött. Till grönsaker som blomkål, potatis,
morötter och gurka är persiljan en given smaksättare.

ROSMARIN har fått epitetet minnets och vänskapens ört. De tallbarrs liknande bladen är rika på
eteriska oljor och antioxidanter. De har en aromatisk sötaktig, blommig doft med många eleganta
inslag. Rosmarinen är värmetålig och trivs bra ihop med andra örter som timjan och salvia då ingen av
dessa dominanta smaksättare tar överhanden. Nyanserna av eukalyptussmak hos rosmarinen gör den
till en underbar dessertkrydda och passar fint ihop med citron, apelsin, aprikos, vindruvor, mandel,
rabarber, äpple och choklad. Söta grönsaker som potatis, morötter, lök och butternutpumpa blir ännu
smakrikare med rosmarin och feta fiskar, feta ostar, gris- och lammkött blir så oändligt mycket piggare
och godare med rosmarinen som kryddsättare.
SALVIA var grekernas främsta medicinalört och tanken på medicin blir påtaglig när den beska,
kärva kamferdoften tränger sig på. Den är alltså inte god färsk men på ett förunderligt sätt förvandlas
den under värmebehandling, helst tillsammans med feta ingredienser som ost, smör, fet och rökt fisk
som lax och makrill. Friterade salviablad är en delikatess likaså massor med smörstekt salvia till stekt
lever eller över en pasta. Salvia tillsammans med lök är klassisk som fyllningar i gås och anka där
ofta också en stor mängd persilja brukar ingår då persiljans syrliga mineralsmak tonar ner den
bittra salvians. Andra örter som passar ihop med salvian är timjan och rosmarin som har en lika robust
smakkaraktär och man finner de ofta tillsammans i marinader till nötkött. Det italienska köket bjuder
på många klassiker med salvia som t ex Saltimbocca som är kalvinnanlår med lufttorkad skinka som
också går bra att göra på griskött eller kyckling eller i fagioli all’ucelletto som är vita bönor kokta med
tomat och salvia.

TIMJAN ingår tillsammans med persilja och lagerblad i en traditionell bouquet garni som får koka
tillsammans med och ger rund fyllig smak till kött, fisk och grönsaker i soppor, såser, grytor och stuvningar. Det är den essentiella oljan Thymol som finns i bladen som ger timjan sin särpräglade örtiga,
kraftigt aromatiska smak som samtidigt är lite svalkande. Den besksöta smaken kan ibland återfinnas i
Rieslingviner och även i röda viner från södra Frankrike. Och vin i maten gör sig bra tillsammans med
timjan. Den passar till alla köttslag – nöt-, gris- och lammkött och platsar också fint i inälvsmat. Timjan
har en viktig funktion i många kålrätter, lökrätter och i ärtsoppan där den inte bara ger fräschör och
elegans åt anrättningarna utan också är en bra ingrediens för att motverka gasbildning i magen som
oftast dessa rätter är kända för. Kryddtimjan är vildväxande i västra Medelhavsområdet och ger smak
till honung och mejeriprodukter som kommer från detta område. Så att smaksätta desserter och ostar
med timjan är en riktigt lyckad kombination.

Alla våra färska smarriga örter: www.spisa.se
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Inspireras
Spisa
Njut

– en njutning för ögon,
och balsam för själen

Alla är vi unika och har mer eller mindre utpräglade doft- och smakreceptorer. Somliga känner t ex tryffeldoft i hela rummet om det
finns någon liten knöl i närheten medan andra känner ingenting alls.
I örternas värld är det den högt älskade eller avskydda koriandern
som skapar skillnad. Den kan förstöra en maträtt för några eller bli
en bonus för andra.
Det finns egentligen inga regler för hur du smaksätter med örter
– använd de örter du gillar bäst! Dock finner du en hjälp i smakguiden på utprovade kombinationer.
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SPISA:s Miljöpolicy
SPISA strävar efter att finna de bästa miljölösningarna för medarbetare, kunder,
leverantörer och partners.

Miljö och energi
• Vi utvecklar bekämpningsmedelsfria
produkter av högsta kvalitet
• Vi fokuserar på lokal produktion och
korta transporter
• Vi använder miljövänligt förpackningsmaterial i största möjliga utsträckning
• Vi har ett slutet odlingssystem
• Vi har egen produktion av miljövänlig
växtnäring

Relationer

näsa, mun

Vi ser alltid till att ge våra medarbetare de
förutsättningar som behövs genom utbildning
och olika aktiviteter som t ex inspirationsföreläsningar och seminarier.

Produkten
Vi lägger stort fokus på kvalité, produktivitet,
leveranser året om, kostnadseffektivitet,
flexibilitet och bekämpningsfria produkter.

Paul Svenssons intresse
för örter som smaksättare
är stort – och det ska vara
ekologiskt odlade!
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Tittut!
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Mingelmat

DILL, GRÄSLÖK,
POTATIS, MATJESSILL, SENAP

4 portioner

8 st färskpotatisar
2 st fileèr matjessill
1 msk avhängd gräddfil
2 msk stark senap
½ kruka dill
½ kruka gräslök
salt
peppar
1 msk rapsolja
Skrubba potatisen och skär bort toppen och botten.
Gröp försiktigt ur toppen med ett kuljärn.
Koka potatisen i saltat vatten med rapsolja och
dillstjälkar tills potatisen är mjuk. Blanda gräddfil med
senap och fint skuren gräslök och dill. Smaka av med
salt och peppar.
Fyll potatisen med gräddfilsröran och toppa med en
super tunn skiva matjessill. Avsluta med plockad dill.

ROSMARIN, BUSKKRASSE,
160 g biff
1 ask blad krasse
1 kvist rosmarin
2 st schalottenlökar
1 msk kapris
fänkålsfrö
salt
peppar
matolja
Krydda biffen med salt, peppar och fänkålsfrö.
Stek hastigt i het panna i matolja på båda sidorna.
Kyl ner biffen snabbt och mal sedan i köttkvarn.
Skala och finhacka löken, skär rosmarinbladen fint.
Blanda in i färsen tillsammans med kaprisen, smaka
av med salt och peppar.
Forma små puckar ca 20 – 25 g av färsen och lägg
mellan 2 blad krasse och servera.

mingla
mingla
mingla

KAPRIS, LÖK, RÅBIFF
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Salvia har en komplex uppsättning av välgörande ämnen. Brygg ditt eget förkylningste. Lägg några rivna salviablad i en stor tekopp. Tillsätt 1 tsk honung och en
bit färsk ingefära och häll på hett vatten. Låt dra en stund. Tugga i dig bladen och
drick upp téet.

Persilja sätter fart på de flesta långkok. Frys in stjälkarna och ha

bekvämt tillhands när du gör t ex buljonger eller kokar soppor. Gör en persillade.
Mortla persilja, vitlök och havssalt. Låt torka i 50°⁰ ugnsvärme ca 1 timme. Mortla

I
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ev igen och häll upp på burk. mponera på dina vänner med eget örtsalt. Mortla
t ex salvia, timjan, rosmarin och persilja ihop med havssalt och rivet citronskal. Låt
torka i 50°⁰ ugnsvärme ca 1 timme. Mortla igen och häll upp i små burkar.
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Ställ

örterna ljust och i en skål med vatten. Speciellt basilika är känslig för uttorkning.
Vattna underifrån och knipsa av hjärtbladen allteftersom du behöver dem.

K

Använd alltid en vass kniv. Skär örterna i tunna strimlor eller riv bladen. De flesta
örter innehåller flyktiga oljor som går förlorade vid för många snittytor.

O

Sov gott med hjälp av ett rogivande te på citronmeliss. Lägg några blad citronmeliss i en tekopp. Tillsätt 1 tsk honung och häll på hett vatten. Låt dra en stund.
Njut och sov gott.

Mynta gör susen i kolsyrat vatten. Tillsätter du dessutom

några limeklyftor och en aning flädersaft tillsammans med isbitar får du en exklusive och läskande dryck.

A llra bästa örtoljan och peston gör du själv. Mixa

bladen från 1-2 krukor basilika tillsammans med ½ vitlök, saften från ½ citron, en
nypa salt och 2 dl olivolja. Sila genom en finmaskig sil. Häll upp oljan i en flaska.
Mixa röran med rostade pinjenötter och några matskedar riven parmesanost.
Smaksätt ev med lite chili eller svartpeppar. Förvara i kylskåp.

Koriander är

utbytbar med slätbladig persilja men den signifikanta asiatiska smaken som starkt
förknippas med koriander blir inte riktigt densamma. För att trolla bort den lite
tvålaktiga kvalmiga smaken behövs framför allt syra och chilihetta.

Estragon

heter dragon på franska som också är en av det franska kökets trogna följeslagare.
Lägg några kvistar dragon i en flaska vitvinsvinäger och du har en elegant och
blommig vinäger som smaksättning till framförallt ägg, fisk, skaldjur och kyckling.

Rosmarinens lite rökiga vedartade smak kommer fram ännu mer om du lägger

dem på grillen eller blandar i rökspån. Prova att röka några kvistar tillsammans
med vitlök. Lägg dem sedan tillsammans med lite citronskal i en burk och häll på
olja. Eller mortla de rökta rosmarinbarren tillsammans med havssalt och du får ett
fantastiskt röksalt.

Spisa Smaker ger dubbel örtglädje
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Förrätter

KORIANDER, MYNTA,

4 huvuden små gem sallad
2 st williams päron
2 msk rostade valnötter
¼ kruka koriander
½ kruka mynta eller tagetes
matolja

4 portioner

PÄRON, GRILLAD SALLAD, BLÅMÖGELOST
olivolja
salt
peppar
vinäger
1 bit blåmögel ost

Skala päronen och skär i 4 klyftor, skär bort kärnorna och
lägg i en kastrull. Slå på vatten så att det precis täcker
och koka mjuka, lyft upp päronen och låt ånga av.
Mixa päronen med olivolja och lite vinäger och smaka
av med salt och peppar.
Rosta valnötterna i ugn på 185 grader tills de fått fin
färg och hacka sedan grovt.
Dela salladen på hälften och duscha med matolja, grilla
salladen på snittytan och krydda med salt och peppar.
Lägg salladen på en tallrik och lägg ut små klickar
med pärondressingen och toppa med nötterna,
smulad mögelost, olivolja, salt, peppar, plockad
koriander och plockad mynta eller tagetes.

DRAGON, PERSILJA
KANTARELL, LAKRITSROT, LANTÄGG
4 st eko ägg
2 st schalottenlökar
1 kruka dragon
2 msk persilja
1 bit lakritsrot
200 g kantareller

1 msk hackad rostad lök
salt
peppar
matolja
smör

Lägg äggen i kokande vatten och koka i 6 min, spola
äggen i kallt vatten och skala och skär i 4 delar, salta
och peppra och lägg i en djup skål.
Skala och finhacka löken.
Rensa svampen med en borste och stek i het panna,
börja försiktigt utan olja tills vattnet stekt bort. Tillsätt
1 msk matolja och löken och stek hastigt, krydda med
salt och peppar. Avsluta stekningen med en klick
smör och fint skuren persilja. Lyft upp svampen och
lägg på papper.
Slå svampen över ägget. Krydda med rostad lök och
riven lakritsrot. Toppa med plockad dragon.
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Varmrätter
4 portioner
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THAIBASILIKA, KORIANDER
MORÖTTER, INGEFÄRA, KYCKLING

1 ask shisokrasse
1 st eko kyckling
2 msk rostade hackade cashewnötter
2 st stora morötter
2 tsk riven ingefära
2 st knippmorötter
1 st citron
2 st schalottenlökar (finhackade)
0,5 l mörk kycklingfond
1 st citrongräs
1 msk korianderfrön
1 kruka thaibasilika
1 kruka koriander

Krydda kycklingen med salt, peppar, korianderfrön och
rivet citron skal. Snitta låren försiktigt med en kniv så att
värmen går in bättre i låren.
Hyvla på kallt smör och stek kycklingen i ugn på 225
grader i 25 min, sänk sedan tempen och låt kycklingen
steka i ytterligare 20 min. Ta ut fågeln och låt svalna
något. Ta av skinnet och plocka sedan köttet i mindre
bitar och lägg åt sidan.
Skrubba morötterna med en tvättsvamp och stek sedan
i matolja i en medelvarm panna.
När morötterna börjar bli mjuka höj temperaturen och

salt
peppar
smör
matolja

ge dem fin färg, avsluta stekningen med en klick smör.
Lyft upp morötterna och dela på längden.
Reducera fonden med rivet citrongräs, riven ingefära
och hackad schalottenlök tills den börjar bli simmig.
Smaka av med salt, peppar och citronjuice.
Värm det plockade köttet försiktigt i skyn och smaka av
med salt och peppar.
Skrubba knippmorötterna och skiva tunt på mandolin
och lägg i kallt vatten och använd sedan till att toppa
den stekta moroten. Avsluta med plockade örter och
rostade nötter.

PERSILJA, LAGERBLAD
PERSILJERÖTTER, SENAP, FLÄSKSIDA

1 st fläsksida
1 burk västerviksenap
5 st persiljerötter
1 l kycklingfond
1 st morot
salt
¼ rotselleri
peppar
1 st gullök
matolja
2 krukor persilja
1 kruka lagerblad eller ½ kruka salvia
Skala grönsakerna och skär i mindre bitar, spara
4 persiljerötter hela.
Vacka grönsakerna med fläsksidan, lagerblad eller
salvia och fonden, ånga fläsket på 95 grader i
7 timmar och lägg sedan i press över natten.
Ta ut köttet ur påsen och skär i lagom stora bitar,
ta resten av innehållet och värm försiktigt och
sila av vätskan.
Mixa grönsakerna tillsammans med plockad persilja
till en slät cremè.
Blanchera de 4 persiljerötterna i saltat vatten tills
de är mjuka. Slunga persiljerötterna i lite smör och
krydda med salt och peppar och avsluta med
skuren persilja.
Stek fläsksidan frasig runtom i matolja och servera
med persiljerötterna och ”senapen”.

MYNTA

ÄRTOR, BÖNOR, TORSK
4 bitar torsk à 100 g
1 ask gröna bönor
100 g gröna ärtor
1 ask skärbönor
1 kruka mynta
2 st schalottenlökar
1 st eko citron

100 g salt
1 l vatten
salt
olivolja
300 g brynt smör

Blanda vatten och salt tills saltet löst sig, rimma fisken
i 6 min i saltlagen och lyft sedan upp.
Skala och finhacka löken och stek mjuk i olja utan att
den tar färg.
Blanchera skärbönorna och de gröna bönorna i saltat
vatten tills mjuka och kyl ner i kallt vatten. Skär bönorna i
minder bitar och blanda upp med löken, salt och peppar.
Baka fisken i ugn på 125 grader i brynt smör tills
fisken är 40 grader i mitten.
Skala citronen ren från skal och vitt med en kniv.
Skär ut fileerna och skär i grova bitar.
Värm bönorna i en kastrull och tillsätt ärtorna, toppa
fisken rikligt med ärtor och avsluta med plockad
mynta och skuret citronkött.
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Dessert

FÄNKÅLSDILL, CITRONMELISS

4 portioner

ÄPPLE, SMÖRDEG, SOCKER

1 ark smördeg
100 g smör
100 g socker
3 tsk rostat fänkålsfrö
3 st Belle de Boskoop äpplen
1 ask fänkålsdill eller en kruka körvel
½ kruka citronmeliss
Vispa smöret med sockret och
fänkålsfrö tills det är luftigt.
Stansa ut en så stor cirkel som
möjligt av smördegen. Kärna ur
och skiva äpplet tunt på mandolin
och lägg ut omlott på smördegen.
Toppa med plockad citronmeliss.
Spritsa på smöret i en kringla på
äpplena och baka i varm ugn
på 220 grader tills den fått gyllenbrun färg.
Ta ut och låt svalna och toppa med
plockad fänkålsdill eller körvel.
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Ört Quiz
1
A□
B□
C□

Vad heter örten i italiensk pesto?
Oregano
Basilika
Mejram

6

A
B
C

Vilka örter består en traditionell 		
Bouquet Garni av?
Lagerblad, persilja, timjan
Timjan, rosmarin, salvia
Persilja, timjan, körvel

Vilken ört är grekernas främsta
medicinalväxt?
A □ Mynta
B □ Rosmarin				
C □ Salvia

7
A
B
C

Ett annat namn för cilantro?
Kyndel
Koriander
Körvel

3

Vad heter örten som ingår i
bearnaisesås?
A □ Dragon
B □ Persilja
C □ Dill

8

Vilken ört används traditionellt
på pizza?
Oregano
Rosmarin
Mejram

4 Ett annat namn för Citronmeliss?		
A □ Citrontimjan
B □ Hjärtansfröjd
C □ Körvel

9

2

5
A
B
C

A
B
C

Traditionellt smaksätter man 		
ärtsoppa med timjan-Varför?
A □ Det smakar gott
B □ Det motverkar gaser i magen
C □ Det ser fint ut

Vilken ört finner du i en Mojito?
10 Varför har ekologiskt odlade 		
Kyndel				
Basilika
örter en kraftigare smak än 		
Mynta
konventionellt odlade?
A De växer snabbt
B Konstgödsel tillsätts
C De växer långsamt

Rätt svar hittar du i texten under Örternas ABC
i denna trycksak eller
snabbversionen finner du på www.spisa.se
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Spisa Smaker AB ingår i
SPISA-gruppen som är ett
svenskägt företag och Europas
största leverantör av färska
ekologiskt odlade örter i kruka.
Vi har fem växthus i Sverige och
ytterligare fyra runt om i Europa.
Våra kärnvärden är smak,
utseende och doft – hälsa,
säkerhet och naturskydd.
Mat, miljö och ekologi ligger oss
varmt om hjärtat och vi lägger
mycket energi och resurser på
att varje ört som du köper ska
leva upp till dina förväntningar
året om.
I denna inspirationsbroschyr
hittar du smakkombinationer,
fakta och tips om våra vanligaste
örter och åtta härliga recept
komponerade av stjärnkocken
och kreatören Paul Svensson.
Du finner oss i dagligvaruhandeln
och känner igen våra örter med
färgglatt bokstavskodade förpackningar, transportoptimerade
i den fyrkantiga krukan.
I Foodservice sektorn med ett
brett specialanpassat sortiment.

