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INVITING THE 
WILD INTO YOUR 
OWN GARDEN
More and more species are being driven 
away by our use of nature. To change 
this, a large-scale approach is needed, but 
smaller contributions are also important. 
A normal garden can make a difference 
for biodiversity.

Inviting the wild into your own garden 
will provide knowledge and practical 
advice on how to create a natural garden 
that can be enjoyed by both you and 
animals. 

JUSTINE LAGACHE has long been strongly 
involved in animal and environmental 
issues and has worked with the WWF, 
the World Wildlife Fund, for many years. 
She is an art director and graphic  designer 
for the  profession. Inviting the wild into 
your own garden is a sequel to the  globally 
 successful book Good Soil.
 
 
ORIG. TITLE Naturligtvis!
AUTHOR Justine Lagache
FORMAT 195x260 mm, 176 pages
WORD COUNT 31 000
PUBLICATION DATE March 2019
READING MATERIAL English Sample 
Translation

Leve 
mångfalden
Biologisk mångfald, man riktigt hör hur generöst det är. Träd, 
blommor, örter, gräs, alger, trollsländor, nyckelpigor, fjärilar, 
spindlar, humlor, bin, tusenfotingar, fiskar, plankton, lavar, 
mossor, fladdermöss, svampar, fåglar, ormar, maskar och gro
dor – alla är de en del av naturens viktiga ekosystem. Sinsemel
lan har de olika roller som är förutsättningen för arternas över
levnad, och människan är inget undantag.
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Behind every perfect lawn are hours of 
fighting the driving forces of nature. The 
grass grows, we mow. The “wrong” plants 
appear, we remove. Armed to our eyeballs 
with tools, toxins, special manure and 
tillers, we fight an eternal and expensive 
war.  

 With the lawnmower we introduce a 
very real environmental villain. Old-model 
power mowers lack emission control. On 
the other hand, using alkylate gasoline we 
can reduce emissions of the most damaging 
hydrocarbons by 99 percent. 

 As of late, robot lawn mowers have made 
their entry into many yards. They are quiet 
and efficient and have no exhaust but are 
expensive. As the caricature of a robot it 
also mows down everything in its wake; tiny 
important spring flowers, baby birds and 
hedgehogs. The very cheapest and most en-
vironmentally friendly alternative is the 
hand-mower. Though it takes longer, 
mowing by hand gives you exercise and 
strong arms—you don’t have to go to the 
gym and lift weights or run on a treadmill.

 We might ask ourselves why we fight so 
much with our lawns. Is it just a question of 
esthetics or might it also be a longing for 
control? Is it for the neighbors? The hund-
reds of species with which we share our 

yards are not impressed—with a few excep-
tions. The white wag-tail can more easily 
stroll along in its hunt for insects roused by 
the mowing and unless the soil has been 
sterilized by substances like glyphosate, 
earthworms get something to chew on if the 
clippings are left in the grass and this, in 
turn, benefits blackbirds. 

 For the vast majority of species, however, 
a perfect lawn is just a sad “chlorophyll de-
sert.” When all the little flower treasures of 
the grass are cut biodiversity suffers. Early 
in the spring the flowers of the lawn are es-
pecially important to hungry insects like 
bees and bumblebees that just woke up. Fu-
mewort, self-heal, daisy and not the least 
white clover are a bumblebee’s dream but 
the nightmare of a lawn perfectionist. Not 
to mention dandelions which, together with 
white clover, are at the top of the nectar- 
and pollen rich flower list. 

 How about a compromise? How about 
waiting as long as possible before you mow 
in the spring? If mowing abstinence beco-
mes too strong, instead of mowing the enti-
re lawn, settle for mowing paths in the lawn 
or simply leave islands of flowers. Another 
suggestion is to leave a part of the lawn en-
tirely untouched and turn it into a meadow. 
It is so fashionable!

A Grassroots Movement 
Many yards, especially lawns, are so mowed that they become uninhabitable 
for many species. A perfectly mowed and raked lawn limits the potential for 
an abundant life. 
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One dry summer the lawn was left unmowed. A grateful 
blueweed appeared. It stood there for several weeks, frequently 
visited by happy bumblebees. After the bumblebees, goldfinch 
and common redpoll arrived to eat the seeds. 

Birdie nam-nam
Energi är viktigt för våra vinterfåglar, speci

ellt de små som har en hög ämnesomsätt

ning. Talgbollar är lätta att få tag på, men kva

liteten varierar och ofta innehåller de palmolja. 

Fågelmatning bör ju inte ske på andra djurs 

bekostnad. För att minimera risken kan vi 

göra egen energirik fågelmat med obespruta

de ekologiska ingredienser! 

Allra enklast är att blanda en müsli av 

rapsolja och havregryn och lägga till fåglarna. 

Men du kan också göra energikakor efter nå

got av recepten här intil. Använd helst skala

de solrosfrön.

Fåglarna mår inte bra 
av salt. Använd därför bara 

osaltade ingredienser.

Go nuts!
ister eller späck

solrosfrön

jordnötter

hasselnötter

hirs

Vegan powerbar
kokosfett

solrosfrön

russin

Royal
smör

solrosfrön

torkade tranbär

pinjenötter

Raskens
smör

rapsolja

havregryn

Gör så här:

Välj något av förslagen ovan.

Smält fettet på låg värme i en kastrull och 

rör ner resten av ingredienserna. 

Låt svalna något och häll smeten i en form. 

Formen kan vara ett pepparkakshjärta, en 
socker kaksform, muffinform eller plast

mugg. 

Lägg i ett snöre så att kakan går att hänga 

upp. När smeten stelnat trycker du ut den 

ur formen. 

ska utvecklas!

Det är intressant att se hur de olika arterna 

beter sig vid fågelbordet. Blåmesen och talg

oxen tar snabbt och diskret sitt lilla frö och 

hackar i sig det på en annan plats. Finkarna 

och steglitserna däremot bokstavligen par

kerar vid fågelmataren och mumsar tills de 

är mätta. Det är inte någon idé för den med 

lägre rang att närma sig. Nötväckan hinner 

slinka emellan och fyller näbben med frö 

och nötter för att hamstra dem på en säkra

re plats. 

Skator och kråkor har ett liknande bete

ende. De trycker ner fynden i gräsmattan 

eller i olika skrevor, ibland får ett litet blad 

skydda godbiten, omedvetna om att de byg

ger ett kollektivt skafferi där den som hittar 

gömstället först tar maten.

Koltrastarna ägnar mycket tid och en

ergi åt att markera och skrämma iväg and

ra trastar, även om det finns mat åt alla. 
Siden svansarna verkar ha status bland de 

kaxiga trastarna, som plötsligt ödmjukt  

och försiktigt trippar omkring bland de 

goda äpplena. 

Har man många trastar i trädgården bör 

man sprida ut äpplena på många platser,  så 

att alla får matro. Även för finkar och siskor 

som ofta kommer i stora sällskap blir flera 

små matstationer mer solidariskt.

FÅGELBORDSSKICK
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NO-BAKE SWEETS
Baking without using an oven is both 
different and exciting, and the resulting 
food is surprisingly tasty! Award-winning 
food blogger Camilla Hamid realized 
already at the age of ten that  most things 
can be baked without an oven – you just 
have to try it. In this book she shows 
the wide possibilities of no-bake recipes, 
including cakes and pastries, pies and 
cookies. And the best thing of all? The 
taste!  

CAMILLA HAMID, recipe creator, cookbook 
author and home science teacher, has been 
running the multiple award-winning and 
popular bake account My Kitchen Stories 
since 2015.

 

ORIG. TITLE Baka utan ugn
AUTHOR Camilla Hamid
FORMAT  170x220 mm, 144 pages
WORD COUNT 17 000
PUBLICATION DATE April 2019
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Morotskaka
Få saker slår en riktigt saftig morotskaka med mycket frosting. Om 
jag fick bestämma så skulle den här kakan ha lika mycket frosting som 
botten. Så till alla frostingälskare där ute: Det ÄR du som bestämmer, 
och vill du ha mer frosting, så ändrar du bara. Jag vill ha frosting  
i varje tugga. Och mycket kryddor! 

6–8 bitar

KAKA

35 mariekex 

3 medelstora 

morötter

1 dl brun farin strö

saften från 1 apelsin

1 dl finhackade 

hasselnötter

100 g smör

1 dl strösocker

1 tsk malen kanel

½ tsk malen 

kardemumma

1 krm malen ingefära

2 tsk vaniljsocker

FROSTING

150 g rumsvarmt smör

300 g naturell

färskost

1 dl florsocker 

DEKORATION

finrivet limeskal

Fodra en springform, cirka 20 cm i diameter, med bak-
plåtspapper (se tips 2 på s. 64). Mixa kexen till ett fint 
smul i en matberedare.

Skala och riv morötterna fint. Blanda ihop dem med 
farinsocker, apelsinsaft och hasselnötter i en bunke.

Smält smöret i en stor kastrull på medelvärme. Tillsätt 
strösockret och rör om tills sockerkristallerna har lösts  
upp. Ta bort kastrullen från värmen och tillsätt resten av 
ingredienserna. Rör om till en jämn smet.

Fördela smeten jämnt i formen och låt stå i kylskåpet  
i minst 4 timmar, eller tills kakan har stelnat.

Vispa ihop smör och färskost till en jämn och fluffig 
smet med elvisp i en bunke. Tillsätt florsockret och 
vänd försiktigt ihop till en krämig frosting. Bred eller 
spritsa ut frostingen över kakan och garnera med lime-
skal på toppen. 

 Servera direkt, eller förvara kakan i kylskåpet.

1.

2.

3.

4.

  
5.

6.
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Mjukspröd småkaka med vaniljsmak och en fräsch hallonfyllning. Den 
smälter i munnen, och sylten piggar upp smaklökarna. Man kan lätt få 
i sig flera stycken på raken. De är ju så små ... 

Hallongrottan är en självklar fikafavorit för väldigt många, så det är 
en bra kaka att alltid ha hemma i en lufttät burk. Till det här receptet 
behöver du en minimuffinsplåt.

ca 24 kakor

DEG

200 g smör

1 dl ljus sirap

1 dl strösocker

2 tsk vaniljsocker

4 dl mandelmjöl

4 dl vetemjöl

HALLONKOMPOTT

125 g frysta hallon

½ dl strösocker

saften från 1 citron 

(ca ½ dl)

¼ dl vatten

½ tsk agar agar-

pulver

Smält smöret till degen i en kastrull tillsammans med 
sirap, socker och vaniljsocker. Tillsätt mandelmjöl och 
vetemjöl och rör om under fortsatt uppvärmning tills 
du får en formbar deg.

Ta bort kastrullen från värmen och fördela degen i 
minimuffinsplåten. Tryck till med tummen så att det 
bildas en liten grop i varje kaka, och låt sedan plåten 
stå i kylskåpet för att degen ska svalna.

Lägg alla ingredienser till hallonkompotten i en  
kastrull och koka på medelvärme tills sockerkristal-
lerna har lösts upp. Rör om hela tiden. Häll ner kom -
potten i en skål och låt stå i kylskåpet för att svalna.

Fyll varje hallongrotta med kompott och låt formen 
stå i kylskåpet tills kompotten har stelnat.

Lossa kakorna från formen och servera dem direkt, 
eller förvara dem i en lufttät burk i rumstemperatur.

1.

2.

3.

4.

5.

Hallongrottor
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CHEESECAKES 
AND STICKY 
CHOCOLATE 
CAKES
Cheesecakes and sticky chocolate cakes 
are great desserts, and this book will give 
you recipes for all sorts of cheesecakes – 
classic as well as No-Bake, frozen, fast 
tones, and ice cube tray cheesecakes. 
The sticky chocolate cakes in the book 
include truffle style cakes, sticky apple 
pie, muffins, white chocolate cakes, chick 
pea cakes and much more. The cakes are 
flavoured using berries, chocolate, candy, 
Nutella, popcorn, dulce de leche and 
much more! Lena Söderström is a master 
at creating tasty fun and original recipes, 
with incredibly inspiring images.
 

ORIG. TITLE Cheesecakes och kladdkakor
AUTHOR Lena Söderström
FORMAT 195x224 mm, 128 pages
RIGHTS SOLD Finnish: Kustannus Mäkelä Oy, 
German: Christian Verlag
WORD COUNT 13 500
PUBLICATION DATE April 2019
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american classic  
cheesecake

94

frozen baileys och vit 
chokladcheesecake

106

8 bitar
2 rulltårtor, köpta eller  
hembakade

Fyllning

ca 400 g hallon, färska  
eller frysta tinade
400 g cream cheese 
1 dl florsocker
2 1/2 dl vispgrädde
100 g vita chokladknappar  
eller hackad vit choklad
4 blad gelatin + kallt vatten

Garnering

röda bär, t.ex. vinbär  
2–3 msk siktat florsocker

halloncheese 
cake à la  
charlotte russe

Klä en skål, ca 2 liter, med plastfolie. Skär 
rulltårtorna i ca 1 cm tjocka skivor. Lägg 
ut dem tätt ihop utmed skålens botten 
och kanter d Mixa hallonen till fyllning
en och passera dem genom finmaskig sil. 
d Vispa ihop cream cheese och florsocker. 
Vispa i 2 dl av grädden i 2–3 omgångar.  
d Koka upp resten av grädden i en liten 
släpplättpanna. Lägg i chokladen, ta  
pannan från värmen och rör om tills 
chokladen har smält. Rör ner chokladen  
i cream cheesemassan. Rör i hallonpurén. 
d Lägg gelatinet i en djup tallrik och häll 
på vatten så att det täcker, låt stå i 5 mi
nuter. Ta upp och krama ur bladen och 
smält dem på svag värme i en liten släpp
lättpanna. Ta pannan från värmen och 
blanda gelatinet med ca 2 dl av fyllningen. 
Häll blandningen i bunken med resten av 
fyllningen och rör ihop med elvisp. Låt 
stå 15–30 minuter tills massan börjar 
tjockna något d Häll fyllningen i skålen 
med rulltårtan, täck med plastfilm och 
ställ i kylskåp att stelna 4–5 timmar,  
gärna över natten d Ta bort plastfilmen, 
stjälp upp kakan på ett serveringsfat, gar
nera med röda bär och sikta över lite flor
socker.
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KLASSISKA PEPPARKAKOR
Ett välbeprövat recept som resulterar i ljuvligt goda och smakrika 
pepparkakor. Kavla ut degen tunt så blir kakorna riktigt, riktigt spröda.

GÖR SÅ HÄR

1. Dag 1: Smält smöret i en kastrull och ta bort  
 den från värmen. Rör ner socker, sirap,  
 ingefära, kanel, nejlika och kardemumma.
2. Häll smörblandningen i en bunke. Tillsätt  
 vattnet. Blanda bikarbonat och vetemjöl i  
 en annan bunke och rör ner det i smör- 
 blandningen, lite i taget. Arbeta snabbt ihop  
 allt till en deg.
3. Lägg degen i en plastpåse och låt den vila  
 i kylskåpet över natten.
4. Dag 2: Sätt ugnen på 180 grader. Kavla ut  
 degen tunt på ett mjölat bakbord. Stansa  
 ut valfria figurer och lägg dem på en plåt  
 med bakplåtspapper.
5. Grädda pepparkakorna mitt i ugnen i 8–12  
 minuter beroende på tjocklek och storlek.  
 Håll koll på dem så att de inte bränns.
6. Kristyr: Blanda florsocker och äggvita i en  
 skål. Kristyren får inte bli rinnig. Bred eller  
 spritsa kristyren på pepparkakorna och låt  
 den stelna. 

150 g smör
2 dl strösocker 
1 dl ljus sirap 
1 msk mald ingefära 
1 msk mald kanel 
½ msk mald nejlika 
1 tsk mald kardemumma 
¾ dl vatten
1 ½ tsk bikarbonat 
7 ½ dl vetemjöl

KRISTYR 

3–4 dl florsocker 
1 äggvita 
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LYXIG ROCKY ROAD
Sött, salt och segt – allt i en härlig chokladblandning. Rocky road är 
bland det godaste julgodiset jag vet. Du kan självklart byta ut godiset 
i receptet till dina egna favoriter. 

GÖR SÅ HÄR

1. Smält chokladen och smöret i en skål över  
 vattenbad. Tillsätt den kondenserade  
 mjölken och rör om. Låt svalna något. 
2. Skär Dumlekolorna i småbitar. Tillsätt dem,  
 nötterna och marshmallows i choklad- 
 smeten. Rör om försiktigt. 
3. Bred ut smeten i ett 2–3 cm tjockt lager på  
 ett bakplåtspapper. Ställ in det i kylen och  
 låt chokladen stelna.
4. Skär chokladen i bitar med en vass kniv.  
 Förvara godiset i en burk med tätslutande  
 lock i kylen.

ca 50 bitar

400 g mörk eller ljus 
choklad
25 g smör
1 burk sötad konden
serad mjölk, 397 g 
250 g Dumlekolor
2–3 dl salta jordnötter 
200 g minimarshmallows

TIPS!   Denna Rocky road kan även göras utan kondenserad 
mjölk och smör. Då blir chokladen hårdare i konsistensen. 
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SAFFRANSKLADDKAKA
Krämig kladdkaka med härlig saffranssmak. Med vit choklad i smeten 
blir den extra lyxig, men den går även bra att utesluta.

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 180 grader. Smält smöret i en  
 rymlig kastrull och ta bort kastrullen från  
 värmen. Tillsätt ev den vita chokladen och  
 låt den smälta i smöret. Tillsätt resten av  
 ingredienserna (förutom kardemumman) i  
 kastrullen och blanda till en slät smet.
2. Häll smeten i en springform, 23–24 cm i  
 diameter, klädd med bakplåtspapper eller  
 smord och bröad med kokos eller ströbröd.  
3. Strö eventuellt kardemumma över smeten.
4. Grädda kakan mitt i ugnen i 20–24 minuter  
 beroende på hur kladdig du vill ha den. Låt  
 den svalna i formen. Pudra kakan med lite  
 florsocker före servering. Servera gärna  
 med lättvispad grädde.

ca 12 bitar

150 g smör
ev 100 g vit choklad, 
hackad 
1 pkt saffran, ½ g
2 ½ dl strösocker
½ krm salt
1 ¾ dl vetemjöl 
3 ägg
ev 1 krm kardemumma
kärnor, mortlade

GARNERING 

florsocker

20

TIPS! Prova att blanda halvfrysta hallon i den vispade grädden 
som du serverar till kladdkakan.

CHRISTMAS 
 BAKING
Set your table with delicious homemade 
sweets this Christmas! In this book 
you will find recipes on saffron cakes, 
Christmas candy and traditional Christ-
mas bread, but also new and interesting 
additions. How about a rocky road sticky 
chocolate cake, a homemade Bounty, 
gingerbread tasting chocolate cake or a 
quick buttermilk bread with saffron? 

Linda Andersson runs one of Sweden’s 
most popular baking blogs, and in 
this book she shares her 50 favourite 
recipes for any December moment, with 
practical step-by-step images making the 
baking both easy and fun. 
 

ORIG. TITLE Lindas julbak
AUTHOR Linda Andersson 
FORMAT 170x240 mm, 112 pages
WORD COUNT 10 000
PUBLICATION DATE October 2019
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FLOUR, YEAST 
SALT, WATER
From scones to overnight baguettes and 
buttery cardamom rolls, baking blogger 
Martin Johansson shares 25 recipes 
that anyone can bake. This book is for 
anyone who might not have much 
experience with baking – maybe because 
it is difficult, or because you are too 
young to have been allowed to turn on 
the oven by yourself. Or maybe you just 
haven’t had enough time for the classical 
bread recipes? With his long experience 
of baking and sharing recipes, Martin 
also shows how to change the breads to 
suit your taste and shares his knowledge 
about different kinds of flour, and how to 
deal with a sticky dough while avoiding 
a mess. 
 

ORIG. TITLE Baka bröd 
AUTHOR Martin Johansson
FORMAT 227x294 mm, 104 pages
WORD COUNT 31 000
PUBLICATION DATE June 2019
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 RÅG-
 FRALLOR

Lite grövre frukostfrallor med smak av råg. Degen är väldigt 
kladdig, men det gör inte så mycket eftersom man inte behöver 
hålla på särskilt mycket med den. Frallorna klickas upp på 
plåten med en sked. 

1. Blanda alla ingredienser i en bunke. Du 
behöver inte knåda, bara blanda tills 
degen gått ihop. Täck med lock eller 
plastfolie och låt jäsa i rumstemperatur 
i cirka 8 timmar. 

2. Sätt ugnen på 225 grader och ta fram 
en plåt med bakplåtspapper.

3. Strö lite rågmjöl över degen i bunken, 
och använd sedan två matskedar för att 

skopa upp deg och klicka ut till frallor 
på plåten – cirka 10 frallor kan vara 
lagom. Låt frallorna jäsa i cirka 30 
minuter.

4. Sätt in bröden i ugnen och grädda i 
cirka 15 minuter eller tills frallorna fått 
fin färg. 

5. Ta ut plåten och låt frallorna svalna en 
stund. 

jäst ½ tsk 3 g 

vatten 2 ½ dl 250 g 

yoghurt 1 ½ dl 150 g

rågsikt 5 dl 300 g 

rågmjöl 2 dl 100 g 

linfrö 2 msk 20 g

salt 2 tsk 12 g 

Den som vill kryddar degen med till 
exempel en nypa kummin eller anis 
och fänkålsfrö.

Ca 
10 frallor

Grädda
15 min

Tid: 8–12
timmar

BAKSKOLA
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E
n gång när jag träffade en mycket 
erfaren bagare så bad jag om 
tips angående ett bröd jag ville 
baka. Jag frågade bland annat 

hur länge degen skulle jäsa. Bagaren 
tittade länge på mig och sa sedan: “Hur 
länge vill du att den ska jäsa?”. Jag blev 
först lite ställd, jag ville ju bara ha ett 
enkelt svar, men jag förstod sedan vad 
han menade. Det är jag som bagare 
som bestämmer över degen. Vill jag att 
den ska jäsa snabbt, så blandar jag en 
deg som jäser snabbt. Vill jag ha en 
långjäsare, då blandar jag en deg som 
jäser långsamt. Här kommer några tips 
på hur man kan få degen att göra som 
man vill. 

Under jäsningen händer det mycket 
med degen, och det är tre saker som är 
särskilt viktiga:

1. Det bildas små bubblor av koldioxid 
i degen vilket gör att den blir större 
och att den kan gräddas till ett luftigt 
bröd.

2. Det bildas ett “glutennät” i degen 
som gör den smidig och spänstig. 

3. Smaken utvecklas.

Hur länge en deg behöver jäsa avgörs 
framför allt av två saker: mängden jäst 
och temperaturen på vattnet. Mycket 
jäst och varmt vatten ger en snabb jäs-
ning. Tyvärr blir riktigt snabbjästa bröd 
sällan jättegoda. I värsta fall smakar 
de också jäst, vilket inte är särskilt gott. 
Både smak och konsistens blir oftast 
bättre av en deg som jäst längre. 

Man kan utnyttja denna enkla kun-
skap om jäsning för att få bakningen att 
passa bättre med livet runt omkring. 

Temperaturen på degen avgörs ju 
framför allt av vilken temperatur man 
har på vattnet, men temperaturen i 
rummet gör också stor skillnad, Om man 

till exempel bakar sitt bröd en riktigt 
varm sommardag kan man dra ner på 
jästmängden för att degen inte ska jäsa 
för fort. 

En annan sak som har betydelse 
för jäsningen är hur fast degen är. En 
lös och kladdig deg med mycket vatten 
i förhållande till mjöl jäser betydligt 
snabbare än en fast deg. 

KALLJÄSNING
Det här med att degen jäser långsam-
mare i en kallare miljö går att utnyttja 
på ett fiffigt sätt, nämligen genom 
kalljäsning i kylskåp. Låt säga att du 
håller på med ett bröd och just har 
bakat ut brödet för den sista jäsningen. 
Då ringer en kompis och bjuder ut dig 
på bio - vi snackar nu om en riktigt bra 
kompis och en riktigt bra film. Lösningen 
på detta blir att du sätter in det utbaka-
de brödet i kylen och låter det stå där 
tills du kommer hem. Så himla smart! 
Förutom att du får träffa din kompis 
och se en film så kommer ditt bröd bli 
ännu godare! Se gärna till att täcka ditt 
bröd på något sätt när du ställer in det i 
kylen, annars torkar ytan. Om man inte 
har plats för hela plåten i kylen kan man 
dra över brödet på en skärbräda eller 
en bricka och stoppa in alltsammans 
i en plastpåse. I kylskåp kan ett bröd 
ofta jäsa allt ifrån några timmar upp till 
en hel natt. Om du har en väldigt kall 
kyl och brödet inte har jäst tillräckligt 
kan du låta det stå i rumstemperatur en 
stund innan du gräddar det. 

TVÅ JÄSNINGAR
Vanligtvis jäser en deg två gånger. Först 
i bunken där den blandats, därefter när 
man har bakat ut den till bröd. Ju mer 
man bakar, desto mer lär man sig om 
hur man kan kombinera de olika jäs-
ningarna. Man kan till exempel nöja sig 
med en kort första jäsning för att sedan 
låta bröden jäsa längre i utbakad form. 
I den här boken är den första jäsningen 
oftast längst.

Man behöver sällan vara så noga 
med exakt hur lång den första jäsningen 
blir. Visserligen kan degen bli överjäst 
och sjunka ihop, men det gör ingenting 
eftersom den ska jäsa en gång till. 

Beroende på hur degen jäser och 
när i processen man bakar ut degen 
till bröd kan man få lite olika struktur 
på själva brödet. Skillnaderna är dock 
inte jättestora, så hur degen jäser blir 
framför allt en praktiskt fråga. Man gör 
det som passar en bäst, helt enkelt.

Den andra jäsningen går oftast be-
tydligt snabbare, oavsett hur lång den 
första jäsningen var. Exakt hur lång den 
behöver vara avgörs bland annat av 
hur man bakar ut och formar bröden. 
Om man mycket försiktigt vänder ihop 
degen till en limpa behöver den inte 
jäsa särskilt länge. Om man däremot är 
lite mer hårdhänt och trycker ut all luft 
ur degen behöver den jäsa lite längre.

* Detta med dubbel storlek 
gäller dock inte alla typer av 
bröd. Hur stort ett bröd blir 
beror mycket på vilken typ 
av mjöl som används. Ett vitt 
luftigt vetemjöl ger ett större 
och luftigare bröd medan 
fullkornsmjöl ger mindre 
höga och luftiga bröd. 

JÄSA

En tumregel för jäsning är alltså: 

Mycket jäst, varmt vatten, varm miljö = 
snabb jäsning. 

Lite jäst, kallt vatten, kall miljö = 
långsam jäsning.

1. Du har nu skrapat ur 
degen ur bunken och format 
en limpa.

2. Brödet har börjat jäsa 
men är inte redo för grädd-
ning. 

3. Brödet har jäst nästan till 
dubbel storlek* och är redo 
för gräddning.

4. Brödet är överjäst. Om du 
gräddar det nu kommer det 
troligen att sjunka ihop ännu 
mer i ugnen. Men drabbas 
inte av panik nu! Du kan 
forma brödet på nytt, låta 
det jäsa upp igen och sedan 
grädda.

1. Degen när den är nyblan-
dad. Ännu har ingen jäsning 
skett.

2. Degen har börjat jäsa och 
närmar sig maxnivå. 

3. Degen har jäst till sin 
absoluta maxnivå.

4. Degen börjar sjunka ihop. 
Jag brukar baka ut brödet 
när degen är någonstans 
kring bild 3 eller 4. Det går 
dock bra att baka ut den 
redan vid bild 2, men då 
får man räkna med att tiden 
för den andra jäsningen blir 
längre.

Här ser du en illustration av 
hur degen kan bete sig under 
jäsning:

Så här kan det utbakade brö-
det bete sig:

Kort slutjäsning.

Lagom slutjäsning.

Lite väl lång slutjäsning.
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jäst ⅛ pkt 6 g

olivolja ½ msk 7 g

vatten 2 dl 200 g

vetemjöl 4 ¾ dl 285 g

salt 1 tsk 6 g

Tomatsås

1 burk hela skalade tomater

en skvätt olivolja

salt och peppar

1. Vänd din uppjästa pizzadeg i en hög med mjöl. Rikligt med mjöl ska 
det vara! Börja trycka ut degens kanter, men spar ett par centimeter 
längst ut. 
2. Fortsätt trycka ut pizzan en liten bit i taget. Går det för fort kan det 
lätt gå hål i degen, så ta det försiktigt och se till att det hela tiden är 
ordentligt med mjöl över och under degen.

3. När degen börjar närma sig färdig storlek kan 
du ta upp den på ovansidan av dina händer och 
försiktigt dra ut den ytterligare.

4. Lägg över pizzan på en plåt med bakplåtspapper.
Tips! Om du tycker det verkar krångligt går det även fint 

att kavla ut pizzan. Med en kavel är det enklare att få en 
riktigt jämn botten, men man förlorar de luftiga kanter som 
man kan få om man bakar ut den för hand. 

Tips! Om allt går åt skogen och degen bara går sönder 
går det fint att knåda ihop den till en boll igen. Efter en 
stunds vila kan du göra ett nytt försök. (Och jag menar då 
att det är degen som ska vila!)

1. Smula ner jästen i en bunke och tillsätt 
sedan resten av ingredienserna. 

2. Rör ihop degen med en träslev eller en 
slickepott och blanda ordentligt. Täck 
med lock eller plastfolie och låt stå i 
rumstemperatur i 1 timme.

3. Klipp de hela skalade tomaterna 
med en sax direkt i burken. Låt sedan 
tomaterna rinna av genom ett kaffefilter 
eller ett durkslag med hushållspapper, 
häll bort det avrunna tomatvattnet. 
Om du vill ha en slätare tomatsås kan 
du därefter mixa tomaterna med en 
stavmixer.

3. Ta upp degen på ett mjölat bakbord 
och dela den i två bitar. Forma släta 
bollar av degen (se sidan x) och lägg 
dem på en bricka. Täck med plastfolie 
och låt jäsa i kylskåpet i 4–6 timmar. 

4. Sätt ugnen på högsta värme cirka 
30 minuter innan du vill baka ut 
pizzabottnarna.

5. Häll över tomaterna i en skål, salta 
och peppra och tillsätt en liten skvätt 
olivolja.

5. Följ instruktionerna på sidan x och 
baka ut de uppjästa pizzabollarna till 
stora fina pizzabottnar. Grädda en 
botten längst ner i ugnen tills den fått 
en aning färg, cirka 5 minuter. Det gör 
inget om den är blek upptill, men det är 
bra om den fått lite färg på undersidan. 

6. Ta ut pizzabotten och lägg den på ett 
galler medan du gräddar nästa. 

7. Ställ in ugnen på varmluft + grill på 
högsta värme.

8. Dela mozzarellan i lagom stora bitar 
och skär vitlöken i så tunna skivor du 
kan. Bred tomatsås på pizzabottnarna 
och lägg på mozzarella och vitlök. 

9. Grädda pizzan högt upp (men inte 
allra längst upp!) tills den fått riktigt fin 
färg.

10. Ta ut pizzan och lägg på färsk 
basilika. Ringla över olivolja och 
avsluta med flingsalt och svartpeppar. 
Servera!
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50 RECIPES 
FOR HOME-
MADE BREAD
There is nothing like homemade bread – 
and it doesn’t have to be difficult. Fredrik 
Nylén, the man behind one of Sweden’s 
largest baking blogs, has gathered his best 
bread recipes for any occasion. Recipes 
include bread rolls, scones, crispbread, 
beetroot bread, baguettes, overnight 
bread and much more, and there is sure 
to be something for everyone. With the 
fifty recipes as well as a sourdough guide 
and great and fun advice, this book shows 
the way to joyful and loving baking! 
 

ORIG. TITLE Matbröd
AUTHOR Fredrik Nylén
FORMAT 170x240 mm, 128 pages
WORD COUNT 12 000
PUBLICATION DATE September 2019

 1312 
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Levain Surdegsbrödens surdegsbröd. Degen 
är densamma som till mina frallor, 
men man viker degen lite fler gånger.

2 bröd
Dag 1 – fördeg
 • 100 g surdegsgrund
 • 150 g vetemjöl
 • 150 g vatten

1. Blanda allt i en liten bunke.
2. Vispa ihop till en slät smet.
3. Plasta bunken och ställ på ett 
varmt och gosigt ställe, t.ex. skå-
pet ovanför kylen.
4. Låt fördegen stå i 12 timmar.

Dag 2
 • fördegen från dag 1
 • 15 dl vetemjöl special (900 g)
 • 5 dl vatten
 • 20 g flingsalt
 • 2 msk rapsolja till formen

1. Blanda fördeg, mjöl och vatten.
2. Knåda degen ca 10 minuter i 
maskin.
3. Tillsätt saltet och knåda ett par 
minuter till.
4. Häll rapsoljan i en stor ugns-
form med höga kanter, t.ex. en 
stor lasagneform, eller om du har 

en stor plastlåda går det också bra. 
Lägg degen i formen och vik den 
dubbel några gånger i oljan.
5. Plasta och låt jäsa på ett varmt 
ställe tills degen blivit dubbelt så 
stor. Under tiden den jäser så viker 
du den 2–3 gånger i ett s.k. treslag 
(vik in sidorna mot mitten omlott).
6. Värm ugnen till 250 grader, 
gärna varmluft. Har du en baksten 
eller bakstål så lägg den i ugnen 
på ett galler. Alternativt kan du 
stoppa in plåten i ugnen så att den 
blir varm. 
7. Tippa upp degen på ett mjölat 
bakbord utan att knåda den. Dela 
i två lika stora delar. Rulla ihop 
delarna som en rulltårta till två 
limpor med skarven nedåt.
8. Lägg bröden på bakstenen eller 
plåten. Släng ca 1 dl vatten i bot-
ten av ugnen och baka i 10  
minuter. 
9. Sänk ugnen till 200 grader och 
baka i ytterligare 35–40 minuter 
tills bröden har en innertempera-
tur på 98 grader. 
10. Låt bröden svalna helt på galler 
utan bakduk.
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Ostscones

Scones är ett sådant enkelt sätt 
att få nybakat till frukost, vanliga 
klassiska eller extra lyxiga med ost! 
Och missa inte päronmarmeladen, 
som passar lika bra till frukostbröd 
som ostbricka!

8 st
 • 4 dl vetemjöl (240 g)
 • 1 tsk salt
 • 1 tsk bakpulver
 • 50 g smör
 • 100 g riven ost + ost att lägga  

 ovanpå
 • 1,5 dl mjölk

1. Sätt ugnen på 250 grader.
2. Blanda de torra ingredienserna i en 
bunke. Nyp ihop dem med smöret.
3. Tillsätt den rivna osten och mjölken 
och knåda snabbt ihop till en deg.
4. Dela degen i 8 delar och platta 
ut delarna på en plåt med bakplåts-
papper. 
5. Strö lite riven ost ovanpå varje 
scones.
6. Grädda mitt i ugnen i ca 10–12 
minuter.

Päronmarmelad

 • 1 kg päron
 • saften från 1 citron
 • 3 dl syltsocker

1. Skala och kärna ur päronen. Skär 
i små bitar. Lägg i en kastrull med 
citronjuicen. Koka upp och sjud på 
svag värme ca 5 minuter utan lock.
2. Blanda ner syltsocker i kastrullen, 
koka kraftigt ca 2 minuter. Ta från 
värmen och låt stå ca 5 minuter. 
3. Häll upp i väl reng jorda burkar.

4 st
 • 4 dl vetemjöl (240 g)
 • 2 tsk bakpulver
 • 0,5 tsk salt
 • 50 g smör
 • 2 dl mjölk

Scones

1. Sätt ugnen på 250 grader.
2. Blanda vetemjöl, bakpulver och 
salt i en bunke. Finfördela smöret i 
mjölblandningen.
3. Tillsätt mjölk och rör snabbt ihop 
till en kladdig deg.
4. Tippa upp degen på en plåt med 
bakplåtspapper. Med lite mjöl på 
fingrarna trycker du ut den till en 
cirkel på   30 cm i diameter. Skär 
degen i 4 lika stora delar.
5. Baka mitt i ugnen i 10–12 minuter.

TOP OF THE 
 PIZZAS
In this book, Italian chef Samantha 
Santambrogio-Öberg shows how to 
make classical pizzas as well as regional 
specialties, vegan alternatives and sweet 
dessert pizzas. She provides practical 
advice to take your pizza making to the 
next level, including making the perfect 
pizza dough, and how to bake it to 
perfection using a normal oven. 

SAMANTHA SANTAMBROGIO-ÖBERG 
is originally from Milan, Italy, but has lived 
in Sweden for over 20 years. She runs the 
company Al Dente in Stockholm where she 
holds courses in Italian cooking. She has also 
written the cookbooks Authentic Italian Pasta 
(2018) and Gelato (2016).

 

ORIG. TITLE Pizza
AUTHOR Samantha Santambrogio-Öberg
FORMAT 170x240 mm, 112 pages
WORD COUNT 14 000
PUBLICATION DATE September 2019

–  21 –

Strö lite mjöl på arbetsytan och stjälp  
upp degen på den.

Platta ut degen till en avlång platta. 

Täck degen med en kökshandduk och låt  
vila i rumstemperatur i 30 minuter.

Doppa dina händer i mjöl (eller olja). Strö  
lite extra mjöl på degen om det behövs.

–  60 – –  61 –

LA POMODORISSIMA
den supertomatiga pizzan 

Välj gärna tomater i olika storlekar och färger för en 
extra vacker pizza. Här blir det bra med lite tjockare och 
mindre bottnar på grund av att toppingen är lite tyngre 
än på övriga pizzor. 

gör så här:
1. Sätt ugnen på 250 grader varmluft i god tid så att  
 den blir riktigt varm.   
2. Blanda ricotta, vitlök, salt och peppar till en krämig  
 röra. 
3.  Skär tomaterna i skivor. 
4.  Olja pizzaplåtarna sparsamt och stjälp upp de jästa  
 degbitarna på dem. Platta försiktigt ut dem till 4  
 runda pizzor, ca 25 cm i diameter. Om degen  
 ”studsar” tillbaka, vänta i några minuter och testa  
 igen. Ringla över 2 msk av olivoljan och salta. 
5.  Grädda bottnarna allra längst ner i ugnen i 5 minuter  
 (plåten ska ha direktkontakt med ugnens botten).  
 Flytta upp plåten till mitten av ugnen och grädda i  
 ytterligare 5–8 minuter.
6.  Bred ricottaröran på bottnarna medan de fortfarande  
 är varma. Fördela på tomatskivorna. Strö på salt och  
 peppar och ringla över resterande 2 msk olja. Om du  
 gör flera lager av tomaterna bör du smaksätta varje  
 lager på samma sätt.    
7.  Servera med färsk basilika.

4 runda pizzor   

1 kg pizzadeg, se sidan 17

500 g ricotta
1 pressad vitlöksklyfta
salt och svartpeppar
1 kg tomater av olika sorter
4 msk olio extra vergine 
d’oliva

Till servering 
färsk basilika

–  74 –

PIZZETTE CON CAPRINO E CIPOLLE 
CARAMERALIZZATE 
små pizzor med fårost och karamelliserad rödlök

Karamelliserad lök och chèvre är en klockren smak
kombination! Testa att variera formen genom att baka 
ut fyrkantiga pizzor. 

gör så här:
1. Sätt ugnen på 250 grader varmluft i god tid så att  
 den blir riktigt varm.
2. Koka upp strösocker, vin, vatten och några salviablad  
 i en kastrull. Ta bort från värmen när sockret har  
 smält. Plocka bort salviabladen.
3.  Skala och skär löken i så tunna skivor som möjligt.  
 Hetta upp olivoljan i en panna på medelvärme och  
 fräs löken i 5–6 minuter tills den mjuknar och börjar  
 få färg. Höj värmen till högsta och häll i hälften av  
 vin- och sockerlagen. När den har ångats bort kan du  
 hälla i resterande vätska. Låt den ångas bort ännu en  
 gång. Smaksätt med salt och peppar. 
4.  Olja pizzaplåtarna. Dela den jästa degen i 12 lika  
 stora bitar à 80–90 g. Platta försiktigt ut degbitarna  
 bredvid varandra på plåtarna och låt kanterna,  
 1–2 cm breda, vara lite tjockare. Om degen ”studsar”  
 tillbaka, vänta några minuter och forma den sedan  
 igen.  
5.  Smula chèvre på bottnarna och fördela på den  
 karamelliserade löken. Skölj kaprisen och ställ  
 den åt sidan så länge.  
6.  Grädda pizzorna allra längst ner i ugnen i 5 minuter  
 (plåten ska ha direktkontakt med ugnens botten).   
 Ta ut ur ugnen, strö kapris över pizzorna och sätt  
 in plåten i mitten av ugnen. Grädda i ytterligare 5–7  
 minuter eller tills pizzorna är genomgräddade och  
 osten har smält.  
7.  Servera med lite färsk salvia.

12 små pizzor   

1 kg pizzadeg, se sidan 17

½ dl strösocker
½ dl rött vin
½ dl vatten
några salviablad
2 rödlökar
2 msk olio extra vergine 
d’oliva
salt och svartpeppar
350 g chèvre
3 msk kapris i havssalt 
salt och svartpeppar

Till servering
färsk salvia
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ONE PAN 
 DINNERS AND 
DESSERTS 
For all those times when you are busy 
doing fun activities but still want to be 
able to serve family and friends delicious 
food without making too much of a 
mess in the kitchen! This book provides 
smart and easy all-in-one food to 
save your weekday as well as weekend 
dinners. Among the delicious dishes 
presented in the book are cutlet and root 
vegetable stew with beer, oven roasted 
spicy cauliflower with tahini sauce, 
Persian eggplant stew, frittata with bacon 
and asparagus, kale salad with avocado 
and smoked salmon, as well as delicious 
desserts. 
 

ORIG. TITLE Allt-i-ett-rätter
AUTHOR Kristina Eriksson
FORMAT 170x240 mm, 112 pages
WORD COUNT 13 000
PUBLICATION DATE September 2019

4544

Gör så här
Börja med de picklade grönsakerna. Ansa fänkålen 
och skär den i riktigt tunna skivor. Skala löken och 
skär den i tunna skivor. Lägg fänkål och rödlök i 
var sin liten skål (om man blandar grönsakerna 
kommer rödlöken färga av sig på fänkålen). Koka 
upp socker, ättiksprit och vatten i en kastrull. Rör 
så att sockret löser sig. Häll lagen i skålarna med 
fänkål och rödlök. Låt grönsakerna kallna. Om du 
tillagar de picklade grönsakerna dagen innan, ställ 
dem kallt över natten. Skär en djup skåra längs 
med hela fläskfilén. Mosa fetaosten och kaprisen i 
en djup tallrik.  Hacka sardellerna fint och tillsätt 
dem till tallriken. Fyll filén med blandningen. Fäst 
öppningen med tandpetare så att inte fyllningen 
ramlar ur. Stek fläskfilén runt om (så gott det går) i 
margarin eller smör i en stekpanna. Salta och 
peppra. Lägg köttet i en stor smord ugnsfast form. 
Stick in en termometer längs med köttet. Tvätta 
och dela potatisen i halvor. Lägg den bredvid 
köttet och klicka på lite margarin eller smör. Salta. 
Stek alltsammans i mitten av ugnen i 175 grader 
tills termometern visar 70 grader, det tar ca 25 
minuter. Ta ut formen och linda in köttet i folie. 
Lägg åt sidan. Häll skyn genom en sil i en kastrull. 
Höj temperaturen på ugnen till 225 grader. Stek 
potatisen ytterligare 10–15 minuter tills den får 
färg och är mjuk. Tillsätt grädden till kastrullen 
med skyn, låt såsen småkoka i några minuter 
samtidigt som du rör. Skär upp köttet och servera 
det med potatis, sås och picklade grönsaker. Strö 
över hackad persilja.

4 port
600–700 g fläskfilé 
100 g tärnad fetaost 
2 msk kapris 
6 sardeller 
margarin eller smör att steka i 
salt och peppar
1 kg delikatesspotatis eller vanliga,  
   lite mindre potatisar 
margarin eller smör

PICKLADE GRÖNSAKER
1 fänkål 
1 rödlök 
2 dl strösocker 
1 dl ättiksprit 
3 dl vatten

SÅS
sky från fläskfilén och potatisen 
2 dl vispgrädde

GARNERING
finhackad bladpersilja

Här smaksätter jag fläskfilén med finhackade sardeller, fetaost och kapris. 
En bekväm och festlig fläskfilérätt som jag serverar med picklade grönsa-
ker. Börja med de picklade grönsakerna så att de hinner kallna, eller gör 
dem allra helst dagen innan.

Helstekt fläskfilé med 
sardeller, feta och kapris

4746

Gör så här
Börja med att koka quinoan enligt anvisningen på 
paketet. Låt den kallna. Bred ut quinoan på ett 
uppläggningsfat eller i en skål. Rensa kycklingen 
och skär köttet i tärningar. Dela salamin i strimlor. 
Skär päron och äpple i bitar. Lägg kyckling, salami, 
päron, äpple, russin, valnötter och bladspenat 
ovanpå. Skär chevre i skivor och servera den till. 
Stöt rosmarinen i en mortel och blanda den med 
olivolja, honung, vinäger, salt och peppar i en skål. 
Avsluta med att tillsätta vatten. Skär formbrödet i 
tärningar och stek dem i rikligt med olivolja i en 
stekpanna. Servera salladen med rosmarindressing 
och krutonger.

4 port
SALLAD
2 dl quinoa
1/2 grillad kyckling 
75 g salami i skivor
2 päron
1 stort äpple
1 dl russin
50 g valnötter
några nävar bladspenat
200 g chevre

ROSMARINDRESSING
2 tsk torkad rosmarin
4 msk olivolja
2 msk flytande honung
1 msk rödvinsvinäger
salt och peppar
2 msk vatten

KRUTONGER
2 skivor formbröd
ganska mycket olivolja att steka i

Päron, chevre, valnötter och quinoa är 
gott i en sallad. Rosmarindressingen 
passar bra till.

Päron- och chevresallad 
med kyckling och quinoa

5756

Gör så här
Pressa vitlöken och fräs den i olivolja i en kastrull. 
Tillsätt chiliflakes och paprikapulver och låt det 
fräsa med någon minut under omrörning. Rör ner 
vatten och salt och låt det koka upp. Tillsätt 
couscousen och dra kastrullen från plattan. Låt 
couscousen svälla under lock i 10 minuter. Låt den 
svalna något, rör ner tranbär och pinjenötter. 
Blanda margarin eller smör, pressad vitlök, 
citronskal, pressad citron, kanel och salt till en 
röra. Skölj kycklingen invändigt och torka den med 
hushållspapper. Lyft skinnet på kycklingen och 
peta in citron- och kanelsmöret på kycklingköttet 
runt om hela kycklingen. Om det blir något smör 
över, smeta ut det ovanpå skinnet. Fyll kycklingen 
med couscous, lägg det som blir över i en smord 
ugnsfast form. Bind upp kycklingen och lägg den 
ovanpå couscousen i formen. Stek kycklingen en 
bit ner i ugnen i 200 grader i 70 minuter. Täck 
med aluminiumfolie mot slutet. Lägg cocktail-
tomaterna bredvid kycklingen när det återstår  
20 minuter. Ringla över olivolja och salta. Blanda 
turkisk yoghurt, mynta, koriander, salt och peppar 
till en sås. Garnera kycklingen med flingsalt och 
servera med couscous, cocktailtomater och 
koriander- och myntasås.

4 port
1 hel kyckling à 1,3 kg

COUSCOUSFYLLNING
2 vitlöksklyftor
olivolja att steka i
1/2 tsk chiliflakes 
1/2 tsk rökt paprikapulver
4 dl vatten
¾ tsk salt
2 dl couscous
1 dl tranbär
50 g pinjenötter

CITRON- OCH KANELSMÖR
75 g margarin eller smör 
2 vitlöksklyftor
finrivet skal från 1 citron
1 msk pressad citron
1 tsk kanel
¾ tsk salt

UGNSSTEKTA COCKTAILTOMATER
250 g cocktailtomater
någon msk olivolja att ringla över
salt 

KORIANDER- OCH MYNTASÅS
3 dl turkisk yoghurt
1/2 dl finhackad mynta
2 msk finhackad koriander
salt och peppar

GARNERING
flingsalt

Prova att fylla kycklingen med kryddig 
couscous, sedan smaksätta kyckling-
köttet med ett kanel- och citronsmör 
och låta alltsammans få steka länge 
i ugnen. Smakerna gör det här till en 
kycklingrätt utöver det vanliga.

Couscousfylld kyckling 
med marockanska smaker A HUNTER’S  

WILD GAME 
COOKBOOK 
Dare to cook more wild! Here are 45 
inspiring recipes for deer, wild boar 
and elk, among others, with  traditional 
flavors and exciting spices from all 
around the world. How about testing 
moose meatballs with pistachios, a 
modern bowl of noodles and pheasant, 
or a Mauritian curry with wild boar and 
shrimp?

ANDERS LEVÉN, one of Sweden’s most 
well-known chefs and a passionate hunter, 
offers innovative dishes and encourages 
everyone to experiment in the kitchen and 
choose the meat that is available. It has never 
been easier to impress family, friends and 
hunting teams!
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Älgburgare med misoaioli

Saftigt kött, frasigt bröd, krispiga grön
saker och en aioli som har umamismak 
tack vare misopastan. Kan det bli bättre? 

4 portioner

 • 300 g älgfärs
 • 300 g högrevsfärs av nöt
 • salt och svartpeppar 
 • 1 tsk nymalen spiskummin
 • olivolja

Misoaioli
 • 1 ½ tsk senap
 • 1 tsk äppelcidervinäger
 • 2 äggulor
 • 1 vitlöksklyfta
 • 1 ½ dl solrosolja
 • ½ dl olivolja
 • 1–2 tsk vit misopasta
 • några droppar soja
 • salt 
 • tabasco

Friterade grönsaker
 • 1 liter finstrimlade grönsaker, t ex  

 purjolök, rotselleri, morot, palsternacka
 • 2 msk finmalet majsmjöl  
 • rapsolja

Smördegsbröd
 • 300 g smördeg
 • 1 äggula

Till servering
 • färska örter, t ex basilika, timjan,  

 vattenkrasse

gör så här: Börja med smördegs-
bröden. Sätt ugnen på 200 °C. 
Stansa ut 8 rundlar av degen. Lägg 
ihop rundlarna två och två på en plåt 
med bakplåtspapper så att du får 4 
bröd. Pensla dem med en uppvis-
pad äggula. Grädda bröden mitt i 
ugnen tills de har fått höjd och fin 
färg, 10–15 minuter.

Blanda färsen med kryddorna, 
forma till snygga burgare och ställ 
kallt i minst 30 minuter. 

Kör senap, vinäger, äggulor och 
vitlök i en snabb mixer. Tillsätt sol-
ros- och olivolja i en tunn stråle 
medan du mixar och kör tills det får 
en majonnäsliknande konsistens. 
Smaka av med miso pasta, soja, salt 
och tabasco. Ställ kallt. 

Blanda de strimlade grönsakerna 
med majsmjölet. Hetta upp rapsolja 
i en gryta tills den når en temperatur 
på ca 180 °C. Fritera grönsakerna 
hårt i oljan och låt dem rinna av på 
hushållspapper. 

Stek burgarna i olivolja i en stek- 
eller grillpanna, eller grilla dem på 
grillen. Servera smördegsbrödet 
med köttet, misoaioli, friterade grön-
saker och färska örter.
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gör så här: Fräs lök, vitlök, äpple 
och kryddor lite snabbt i oljan. Låt 
blandningen svalna och blanda den 
sedan med färs, ägg och yoghurt. 
Krydda med salt och peppar och 
vänd i russinen. Låt färsen vila i kyl-
skåpet i ca 30 minuter  . Sätt ugnen 
på 180 °C.

Forma färsen till järpar och lägg 
i en smord ugnsfast form. Tillaga 
järparna i ugnen tills de har fått en 
fin och gyllene färg och har en kärn-
temperatur på ca 70 °C. Servera 
dem direkt med nykokt basmatiris, 
yoghurt och en sallad med valfria 
grönsaker. 

Järpar med  
indiska smaker

Curry, spiskummin och gula russin 
gör dessa vildsvinsjärpar till en ny 
vardagsfavorit. Basmatiris och yoghurt 
blir gott till. 

4 portioner

 • 1 finhackad gul lök
 • 1 riven vitlöksklyfta 
 • 1 rivet äpple
 • 1 ½ msk curry madras
 • 1 msk nymalen spiskummin
 • 1 msk chili flakes
 • olivolja
 • 400 g vildsvinsfärs
 • 400 g fläskfärs
 • 1 ägg
 • 3 dl matlagningsyoghurt
 • salt och svartpeppar
 • 1 dl finhackade gula russin

Till servering
 • basmatiris
 • matlagningsyoghurt
 • sallad
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Kryddig viltkorv

gör så här: Tärna köttet i 2 cm 
stora bitar och försalta det med nitrit-
saltet. Lägg det i en plastpåse och 
låt stå i kylen i 48 timmar. Massera 
köttet lite då och då under tiden. Tär-
na även fettet i 1 cm stora bitar och 
frys in. 

Ta ut kött och fett ur kyl respektive 
frys och blanda snabbt ihop bitarna 
(kylan gör så att allt håller ihop 
bättre). Mal alltsammans och lägg 
färsen i en bunke eller degblandare. 

Ha raskt i resten av ingredienser-
na: potatismjöl, kryddor, druvsocker, 
buljong, fosfat, paprikapulver, vitlök 
och kycklinglever. Blanda snabbt till 
en jämn smet för hand eller i deg-
blandaren. 

Trä fjälster på korvhorn och fyll 
efterhand. Gör antingen en lång  
korvrulle eller snurra till med jämna 
mellanrum för mindre korvar. 

Lägg korven på ett fat och plasta. 
Låt korven mogna i kylskåp i minst 
ett par timmar, men gärna upp till  
12 timmar. 

Nu ska korven värmebehandlas, 
på det sättet får den en snyggare 
form som håller bättre. Varmrök 
korven med alspån på röken tills 
korven uppnår en kärntemperatur på 
75–80 °C, det tar 15–20 minuter. 

Nu kan du steka eller grilla korvar-
na! Eller vakuumförpacka och frysa 
in dem till ett annat tillfälle.

Genom att varmröka korven innan 
tillagning förhöjer du smaken. Kyck
linglevern skänker en djup smak, men 
tillför också en bra konsistens. 

ca 8 stycken

 • 750 g karré eller bogkött  
 • 36 g nitritsalt
 • 250 g ryggspäck 
 • 36 g potatismjöl
 • 15 g nymalen svartpeppar
 • 15 g nymalen spiskummin 
 • 6 g druvsocker
 • 1 ½ dl osaltad buljong 
 • 1 g fosfat 
 • 1 ½ msk rökt paprikapulver
 • 1 msk friterad vitlök (se hur du  

 friterar på sid 73)
 • 1 dl hackad kycklinglever
 • ca 5 m grisfjälster
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FOOD TO LIGHT  
A GRAY DAY
In this new cookbook by Mathias 
Dahlgren, the most award-winning chef 
in Sweden, you will find recipes and 
unsurpassed advice for having a great 
meal everyday, be it rainy November 
Wednesdays or cold winter afternoons. 
There are quick and delicious recipes 
for the grayest and most tired Mondays, 
but also more elaborate recipes for days 
when cooking can take more time. While 
providing shortcuts and advice, taste is 
never compromised!

MATHIAS DAHLGREN is Sweden’s most 
acclaimed chef. Among other things, he is 
the only Swedish chef who has taken gold 
in the World Cup, Bocuse d’Or. Today he 
runs the restaurants Rutabaga and Matbaren 
(with a Michelin star) at the Grand Hôtel in 
S  tockholm and the rye bread bakery  
Green Rabbit. 

 

ORIG. TITLE Kokbok för grå dagar
AUTHOR Mathias Dahlgren
FORMAT 165x210 mm, 256 pages
WORD COUNT 29 000
PUBLICATION DATE October 2019

/80 /81
…Jävla väder!

/165/164

blomkålscurry med cashewnötter, 

yoghurt och koriander

 TRADITIONAL 
SWEDISH 
 CHRISTMAS
After the successes Baking with Candy 
and Mealtime tips, food blogger Jenny 
Warsén serves the best Christmas recipes 
for the whole of December. In this book 
you will find recipes for all December 
events as well as popular Christmas 
favorites that create a wonderful variety of 
flavors and ingredients for a magnificent 
Christmas table. The book also includes 
fun moments with the children – build 
a chocolate house or make saffron buns! 
Christmas has to be the nicest time of 
the year, but after all, the preparations 
before sets the mood.
 

ORIG. TITLE Jennys jul 
AUTHOR Jenny Warsén
FORMAT 195x240 mm, 176 pages
WORD COUNT 14 000
PUBLICATION DATE November 2019

Ägg och 
rÄkcheesecake 

cirka 15 portioner

Gör så här
Skär bröd i mindre bitar och mixa det till ett fint 
smul i en mixer eller med en stavmixer. Smält smör 
i en kastrull och blanda ner brödsmulorna. Rör 
samman tills du får jämn massa.

Fördela massan i en springform, cirka 24 cm i 
diameter. Platta till och låt stå i kylen medan du 
gör fyllningen. 

Låt gelatinbladen ligga i kallt vatten i cirka 5 
minuter. 

Skala och hacka räkorna. Rör ihop crème 
fraiche och philadelphiaost. Vänd ner lök och räkor 
i blandningen och tillsätt dill, rom, citronsaft och 
citronskal. Smaka av med salt och peppar. 

Ta upp gelatinbladen, krama ur vattnet och 
smält bladen på svag värme i en kastrull. Blanda 
ner gelatinet i fyllningen med kraftiga och snabba 
rörelser.

Bred ut fyllningen över kavringsbotten och 
låt formen stå i kylen i minst 5 timmar, gärna ett 
dygn. Lossa kanten på formen. Dekorera cheese-
caken med lite lax, ägg, räkor, dill och rom innan 
servering. 

Botten
250 g kavring 

(eller annat mörkt bröd)
100 g smält smör

Fyllning
5 gelatinblad
3 dl crème fraiche
400 g philadelphiaost
500 g räkor med skal 
1 finhackad rödlök 
2–3 msk finhackad färsk dill 
1 burk stenbitsrom eller röd kaviar, 

ca 80 g 
1–2 msk färskpressad citronsaft + 

finrivet citronskal
ca ½ tsk salt 
ca ½ tsk nymalen svartpeppar

Garnering
lax, ägg, räkor, dill och rom att 

dekorera cheesecaken med

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

26

jennys juliga
köttbullar

Gör så här
Blanda grädde och ströbröd i en skål och låt svälla 
i 10 minuter, rör om då och då. Tillsätt färs, salt, 
ägg, senap och kryddpeppar och arbeta snabbt 
ihop till en smidig smet. 

Blöt händerna med kallt vatten och forma 
färsen till små köttbullar genom att rulla dem mel-
lan handflatorna. Hetta sedan upp en stekpanna 
med smör och stek köttbullarna i omgångar tills de 
har fin färg och är genomstekta. Skaka pannan då 
och då så att de blir stekta runtom.

1 ½ dl vispgrädde
½ dl ströbröd
600 g blandfärs
1 tsk salt 
1 ägg 
1 tsk köpt eller hemlagad senap, 
sidan xx
1 ½ krm malen kryddpeppar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

4 portioner

3 9

2 msk ljus sirap
½ tsk pepparkakskryddor 
3 dl starkt nybryggt kaffe

2 dl mjölk, 3 %
lättvispad grädde + pepparkakssmulor att dekorera med

pepparkakslatte

2 koppar

Gör så här
Rör ut kryddorna i sirapen och blanda sedan med det varma kaffet.          

Häll upp i koppar. Värm mjölken i en kastrull – den ska inte koka – och     
när den börjar ånga, mixa med stavmixer direkt i kastrullen tills det bildas 

ett vackert skum. 

Lägg den skummade mjölken överst i koppen. 

Toppa med grädde och pepparkakssmulor.

/Mixa med kaffe? Hur?/ 

Pepparkakskryddor hittar du bland de andra kryddorna i mataffären.

1 28
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Till 6 personer

1 kg ärtor i skida

12 små knipplökar

3 msk olivolja

3 dl böngroddar

1 dl hackad färsk mynta

flingsalt

1 Mixa alla ingredienser till marinaden med en 
stavmixer eller i en matberedare. 

2 Ansa svampen och skär den i 3–4 mm tjocka 
skivor. Lägg dem på ett bakplåtspapper och 
pensla med marinaden. Vänd och pensla an-
dra sidan. 

3 Tänd kolen till grillen och låt det bli fin och 
mjuk glöd. Grilla svampen på gallret, vänd och 
pensla då och då med lite mer av marinaden. 
När svampen börjar få en fin karamelliserad 
gyllenbrun yta är den färdig.

4 Lägg upp svampen på tallrikar. Toppa med 
äggula, timjan, flingsalt och lite blåklint om 
det finns till hands. 

GRILLADE ÄRTOR OCH KNIPPLÖK  
med mynta och böngroddar

SHIITAKE med whisky- och misomarinad

1 Tänd grillen och låt den gå till en mjuk glöd.
2 Dela lökarna på längden, behåll gärna en bit 

blast. Pensla snittytan med olja. Lägg lökar-
na på grillgallret och låt dem ligga tills de fått 
färg och börjar bli mjuka, i cirka 10 minuter. 
Vänd och grilla dem på andra sidan i cirka 5 
minuter. Lägg löken i en stor skål.

3 Lägg ärtorna i sina skidor på grillgallret och 
låt dem ligga tills skalet börjar bli svart, i cirka 
5 minuter. Vänd och låt dem ligga i ytterligare 
5 minuter. Ta sedan upp dem, avlägsna ärt-
skidorna och lägg ärtorna i skålen med knipp-
lök.

4 Ringla över resten av oljan, lägg ner böngrod-
dar och mynta. Rör om så att allt blir luftigt, 
gärna med händerna, och smaka av med salt. 
Lägg upp på ett stort fat och servera som ett 
tillbehör eller som en förrätt.

Till 6 personer

600 g shiitakesvamp

Whisky- och misomarinad

4 msk whisky, gärna Balvenie från skotska Speyside 

eller en japansk sort

4 msk rapsolja

2 msk mörk miso

2 msk tamarisoja

saften från ½ lime

1 msk rörsocker

1 vitlöksklyfta

1 tsk sesamolja

Till servering

6 äggulor

1 msk timjan

flingsalt

ev. blåklint

FIRE SMOKE 
GREENS
There is so much more to cooking 
vegetables over fire than just putting 
them on the grill. Some can be put 
directly onto live coals, chili peppers 
can be grilled in an ordinary colander, 
and you can even use the grill to smoke 
cheese! Fire Smoke Greens will guide 
you through different techniques, with 
recipes for rich, simple and refined 
vegetarian meals.

With a unique sense for food as well as 
photography, Martin Nordin has created 
a sequel to the globally successful book 
Green Burgers.
 

ORIG. TITLE Eld rök grönt
AUTHOR Martin Nordin
FORMAT 195x260 mm, 192 pages
RIGHTS SOLD English: Hardie Grant 
 Publishing, Danish:Turbine Forlaget, Dutch: 
Forte Uitgevers, German: Christian Verlag, 
Polish: Wydawnictwo Zwierciadlo Sp. z o.o. 
WORD COUNT 24 000
PUBLICATION DATE April 2019

 

GREEN 
 GOURMAND’S 
 SECRETS
Food with diversity! Zeina Mourtada is 
back with a new cookbook, this time with 
delicious and green food from different 
parts of the world. Exciting, beautiful, 
spicy dishes that arouse curiosity and 
cooking. Explore the book and let 
yourself be tempted by Nigerian bean 
balls, Iraqi spinach stew, Chilean potato 
soup and Georgian bean stew. Or maybe 
the Gambian peanut stew, Russian 
vinaigrette or Korean noodle soup? Here 
you will easily find lots of new favorites 
among the book’s 70 recipes.

ZEINA MOURTADA is the woman behind 
the multiply award-winning ‘Zeina’s Kitchen’, 
one of Sweden’s biggest food blogs. Zeina 
has become an appreciated food profile with 
recipes to trust.

 

ORIG. TITLE Zeinas green kitchen
AUTHOR Zeina Mourtada
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Doubles från Trinidad och Tobago

När jag gjorde research inför den här boken var detta en av rätterna som nästan 
fick mig att trilla av stolen av nyfikenhet. Vid provlagningen i mitt kök var jag så 
uppspelt. Och vet ni vad? Det var precis så gott som jag hade hoppats! Detta är 
typisk street food i Trinidad och Tobago, och avnjuts där som snacks, men jag 
serverar lika gärna dessa fyllda bröd som en huvudrätt till cirka 4 personer. 

10 bröd
5 dl vetemjöl
1 tsk malen spiskummin
1 tsk gult currypulver
½ tsk malen gurkmeja
½ tsk salt 
25 g färsk jäst eller  

2 tsk torrjäst
2 dl ljummet vatten 
1 msk strösocker
neutral matolja till fritering

Kikärtscurry
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
ev. 1 grön chili 
neutral matolja till stekning
1 msk gult currypulver
1 tsk malen spiskummin
2 tsk torkad och malen chili  

eller paprikapulver
½ tsk salt 
2 krm svartpeppar
3 dl vatten 
400 g konserverade kikärtor, 

sköljda och avrunna

Servering
strimlad salladslök
hackad färsk persilja
srirachasås eller annan chilisås

Gör så här . Blanda mjöl, kryddor och salt i en bunke till en hushålls
assistent eller i en vanlig bunke. Lös i en skål upp jästen  
med vatten och socker. Låt blandningen stå i 5 minuter och 
häll sedan ner den i bunken. Bearbeta degen i 10 minuter.  
Täck bunken med plastfolie och låt degen jäsa i 1 timme  
i rumstemperatur. . Gör kikärtscurryn under tiden. Finhacka lök, vitlök och  
eventuellt chili. Hetta upp olja i en stekpanna och stek löken 
tills den har fått lite färg. Rör ner vitlök och chili och stek  
i någon minut till. Tillsätt alla kryddor och stek i ytterligare 
någon minut. Blanda ner vattnet och låt alltsammans puttra  
i 5 minuter. Rör ner kikärtorna och låt koka utan lock i cirka  
20 minuter. Smaka av och krydda eventuellt med mer salt  
och peppar. Ställ åt sidan.  . Skrapa ut degen på en mjölad arbetsyta. Dela den i 10 bitar och 
rulla varje bit till en rund bulle. Täck bullarna med bakduk  
och låt dem vila i 10 minuter. . Häll olja i en kastrull med hög kant, låt oljan gå upp cirka 10 cm 
på kanten, och hetta upp den till 180 grader.   . Kavla eller tryck ut varje degbulle till ett runt bröd, cirka 15 cm 
i diameter, och fritera dem gyllene i oljan, ett åt gången.  
Låt bröden rinna av på hushållspapper.  . Lägg uppvärmd kikärtscurry på bröden och toppa med  
salladslök, persilja samt chilisås och hugg in!

friterade bröd  
       med kikärtscurry

71
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Tea leaf salad

En traditionell burmesisk sallad med fantastiska smaker.  
Här får grönt te fermenteras med en massa gott i två dygn.  
Svårt att med ord att beskriva hur god denna sallad är,  
men ordet umami sammanfattar det ganska bra. Varje tugga  
är en umamibomb! 

4 portioner 
Fermenterat grönt te
3 dl gröna teblad (gärna  

en ekologisk sort)
2 vitlöksklyftor
1 grön chili (valfritt)
2 salladslökar
1 msk riven färsk ingefära 
1 msk riven färsk galangarot  

(se sidan 166)
saften från 2 limefrukter
1 tsk salt

Sallad
½ dl chana dal (kikärtshalvor,  

se sidan 166)
4 vitlöksklyftor
olja till fritering 
½ dl orostade och osaltade 

jordnötter 
2 tomater
1 romansalladshuvud
1 grön chili
1 liten näve färsk koriander
limeklyftor att pressa över  

vid servering

Gör så här . Sprid ut tebladen över en bricka och plocka bort eventuellt skräp.  . Lägg bladen i en skål, häll i cirka 6 deciliter hett, men ej kokhett, 
vatten och låt stå i 10 minuter. Sila av och pressa ur vätskan. 
Upprepa proceduren 3–4 gånger, tills du har fått bort det mesta 
av den bittra smaken från tebladen. Lägg tillbaka bladen i skålen, 
häll i hett vatten och låt stå i 1 timme. Sila av bladen och pressa ur 
vätskan en sista gång. Lägg bladen i en matberedare. . Finhacka vitlöken och grovhacka chili samt salladslök. Lägg 
alltsammans i matberedaren tillsammans med ingefära, galanga, 
limesaft och salt. Mixa ihop till en finfördelad blandning. Lägg 
blandningen i en glasburk och täck med tättslutande lock. Låt 
burken stå på en mörk plats i rumstemperatur i 2 dagar så att 
innehållet börjar jäsa. Förvara sedan i kylen. . Låt kikärtshalvorna ligga i blöt i ljummet vatten i 30 minuter  
och häll sedan bort vattnet.  . Skiva vitlöken tunt. Hetta upp olja till cirka 180 grader i en liten 
kastrull. Fritera vitlöksskivorna tills de har blivit frasiga som 
chips – det går snabbt, så se upp att de inte bränns vid. Låt rinna 
av på hushållspapper. Fritera kikärtshalvorna i samma olja tills 
de har fått en gyllene färg, det tar cirka 2 minuter. Låt rinna av  
på hushållspapper. Fritera därefter jordnötterna i cirka 1 minut  
i samma olja. Låt rinna av på hushållspapper. Spara 2–3 mat
skedar av frityroljan. . Skär tomaterna i tunna skivor, grovhacka romansalladen och 
finhacka chilin. Fördela alltsammans över ett fat. Strö över vitlök, 
kikärtshalvor, jordnötter, fermenterat te och korianderblad.  . Ringla över den sparade oljan och servera tillsammans med  
limeklyftor att pressa över.

burmesisk te-sallad
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Mercimek köftesi

Det här är ett av de mest populära recepten på min blogg, och en 
mycket omtyckt mezerätt i Turkiet. De smakrika biffarna serveras  
ofta som aptitretare, eller som en del av en buffé. För variation kan 
man exempelvis blanda ner kokt, pressad potatis, lite vitlök, citronsaft 
eller chili i smeten. Man tar sedan en linsbiff, rullar in den i ett sallads-
blad och njuter av smakerna. Jag serverar gärna mina biffar med sallad, 
tsatsiki och en bit bröd. Passar perfekt på varma sommardagar!

ca 30 små biffar 
4 dl röda linser
7–8 dl vatten 
1 buljongtärning av valfri sort 
2 dl finmalen bulgur (köftelik)

Kryddmassa
1 gul lök
1 dl rapsolja
3 msk tomatpuré
1 msk paprikapuré (kan ersättas 

med 1 msk tomatpuré  
+ 2 tsk paprikapulver)

1 msk malen spiskummin
ev. torkad och malen chili  

efter behag 
2 tsk salt
½ tsk svartpeppar
4 salladslökar
1 knippe finhackad persilja
romansalladsblad

Servering
ev. granatäppelsirap att ringla över 
citronklyftor
valfria grönsaker
ev. tsatsiki (s. 153)

Gör så här . Skölj linserna i kallt vatten och koka upp dem tillsammans 
med vattnet i en kastrull. Skumma av och smula sedan ner 
buljongen. Låt koka på svag värme under lock tills linserna är 
helt sönderkokta, det tar cirka 20 minuter. Lyft på locket då 
och då, rör om och mosa linserna lite lätt med baksidan av  
en matsked.  . Stäng av värmen och blanda ner bulgurn. Lägg på locket och 
låt linsröran svalna.  . Finhacka löken till kryddmassan och fräs den mjuk i oljan  
i en stekpanna. Tillsätt tomat samt paprikapuré och fräs lite 
till. Krydda med spiskummin och eventuellt malen chili.  . Blanda linsröran med kryddmassan och krydda med salt 
och peppar. Knåda ihop alltsammans till en jämn smet. Om 
smeten känns för torr kan du tillsätta lite olivolja. Finhacka 
salladslöken och blanda ner den tillsammans med persiljan.  . Forma avlånga biffar av smeten och lägg dem på en bädd  
av romansalladsblad på ett serveringsfat. Garnera med  
citronklyftor. Gillar du syrliga smaker kan du ringla över  
lite granatäppelsirap.  . Servera biffarna som en huvudrätt tillsammans med citron
klyftor, grönsaker och tsatsiki, eller som en sidorätt precis 
som de är.

turkiska linsbiffar
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VEGGIE MEAL 
PREPP
Prepare your weekday dinners on a 
Sunday and avoid getting stressed! With 
the help of this book you will no longer 
need to figure out what to eat and go to 
the store every day. Veggie Meal Prepp
contains shopping lists and weekly meal 
plans with vegetarian recipes for three 
months. Which will be your favourite? 
Several of the recipes are vegan or can 
be easily adjusted to fit vegans. As in 
her previous book Vegetarian in 30 
minutes, chef and food communicator 
Ylva Bergqvist shares easy to make 
and tastefully composed recipes with 
inspiration from around the world. So 
get your pans out and start preparing 
your food, to make your life both easier 
and more delicious. 
 

ORIG. TITLE PREPP
AUTHOR Ylva Bergqvist
FORMAT  195x250 mm, 192 pages
WORD COUNT 24 000
PUBLICATION DATE August 2019

resträddare 157156 prepp

resträddare

1 Galette med ost och kaprisGalette med ost och kapris

2 Massaman currygrytaMassaman currygryta

3 Ramen med miso, tahini och äggRamen med miso, tahini och ägg

4 Pizza biancoPizza bianco

Den här veckan består av fyra maträtter som inte är baserade på 
storkok. Preppen handlar istället om att laga till sådant som är bra 
att ha på lut när rester ska räddas. Med pizzadeg, pajdeg, buljong 
och currypasta kan du nämligen rädda det mesta: överbliven 
falafel, bolognese, trötta grönsaker, ugnsrostade rotfrukter och 
skalkar av ost. Gör gärna dubbel sats och frys in. 

VECK ANS PREPP

1. Koka grönsaksbuljong

2. Gör pajdeg

3. Gör currypasta

4. Gör pizzadeg

2 timmar

Se sidan 179

resträddare 165164 prepp

3 Ramen med miso, tahini och ägg
Den här soppan får sin karaktär av miso och tahini, men man 
kan också smaksätta med exempelvis gul curry, riven ingefära 
eller finhackat citrongräs. Grönsakerna kan också varieras 
efter vad som finns hemma eller vad man gillar. 

4 portioner 

4 ägg
500 g färska nudlar eller 250 g torkade

 B ca 1,6 liter grönsaksbuljong (1 sats) 
4 msk vit miso
2 msk ljus tahini
600 g grönsaker, t.ex. sojabönor, morötter, spenat, 

rättika, sallad, salladslök, majs
rostade sesamfrön, rostad lök, srirachasås till topping

1. Koka äggen mjuka. Skala och dela dem när de kallnat. 
2. Koka nudlarna enligt anvisning på förpackningen.
3. Koka upp buljongen och smaka av med miso och tahini. 
4. Lägg i nudlar, grönsaker och ägghalvorna. Servera med 

valfri topping. 
Uteslut äggen. Smula över 
lite tofu för extra protein.

Späd överbliven soppa 
med kokosmjölk och 

mer buljong. Blanda ned 
lite kokt potatis, riven 

ingefära, srirachasås och 
grönsaker till en ny soppa. 

Tahinin gör soppan 
ganska fet. Tillsätt den 
precis före servering. 
Spricker soppan kan 
du mixa den med en 

stavmixer.

resträddare 167166 prepp

4

Pizza bianco
Pizza är älskvärd mat och rena rama restfesten. Lägg på 
överbliven linsbolognese, ratatouille, falafel eller ugnsrostade 
rödbetor. Kapris, potatis och svamp är ett annat förslag eller 
så testar du denna variant med kål och citron. 

4 portioner

 B 750 g pizzadeg (1 sats)
2 dl crème fraiche
2 bollar mozzarella, à 125 g
75 g riven smakrik ost, t.ex. parmesanost, getost, 

fetaost, Saint Agur eller västerbottensost
150 g kålblad, t.ex. svart-, grön- eller brysselkål
1 tsk fänkålsfrön
4 msk rostade pinjenötter 
rivet skal av 1 citron
olivolja, salt, svartpeppar

1. Sätt ugnen på högsta temperatur, till exempel 300°, med en 
plåt eller pizzasten i. 

2. Dra ut pizzadegen till 4 pizzabottnar med mjölade händer 
eller kavla ut degen. Lägg bottnarna på plåtar med 
bakplåtspapper.

3. Bred på crème fraiche, lägg på bitar av mozzarella och den 
rivna osten. Lägg på kålbladen och fänkålsfröna. Krydda 
med salt och peppar. 

4. Grädda i ugnen i ca 8 minuter tills osten smält och pizzan 
fått fin färg. 

5. Toppa med nötterna och citronskalet och ringla över lite 
olivolja.

Använd tomatsås 
och vegesan, 
se s. 27, eller 

vegetabilisk ost 
istället för crème 

fraiche, mozzarella 
och vanlig ost.

Rosta pizzakanter 
som blir över till 
krutonger och 

blanda i en sallad.

 
En sallad på kål, 

äpple, avokado och 
kokta linser med 

citrondressing blir 
gott till. 
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VEGAN – 7 DAYS  
A WEEK 
Everyday food to everyone’s taste! 
Vegetarian and vegan profile Mattias 
Kristiansson, creator of Sweden’s first 
entirely vegetarian food magazine, has 
collected his best everyday recipes in a 
book filled with tips and inspiration.

You will find weekly meal plans for 
all of your daily meals, making eating 
vegan simpler. Mattias’ smart recipes 
often provides you with a lunch box 
or serve as a base for other meals. 
There are also breakfast alternatives, 
dinners with several courses for the 
weekend – and of course some really 
delicious desserts! With a thorough 
introduction on staples, shopping 
lists, tips and information to break 
prejudices on veganism, this book 
shows how easy it is to have a more 
vegan everyday life.  
 

ORIG. TITLE Vego – snabbt och enkelt
AUTHOR Mattias Kristiansson
FORMAT 195x260 mm, 128 pages
WORD COUNT 18 000
PUBLICATION DATE August 2019

46 V ECKA 1  47

Dag: Lördag
Portioner: 4 Tid: 65 min
Allergi: Glutenfri (använd glutenfria 
lasagneplattor), nötfri

Jag ska vara ärlig och erkänna att det är 
min stressade mammas lasagne ... med en 
twist. Är jag riktigt oinspirerad köper jag 
bara två burkar färdig tomatsås som får vara 
grunden. Så ... enkelt ... får det vara! Jag 
må jobba med mat, men varför krångla till 
det så länge resultatet är åh så fantastiskt. 
Jag använder by the way sojafärs som är en 
annan typiskt bra produkt att fasa bort kött-
färsen med.

 • ca 300 g torkade lasagneplattor

Färssås
 • 800 g sojafärs
 • 3 msk olivolja
 • 2 ½ burkar passerade tomater à 400 g
 • 3 vitlöksklyftor
 • 2 tsk torkad basilika
 • 1 tsk strösocker
 • salt och svartpeppar

Bechamelsås
 • ¾ dl olivolja
 • ¾ dl vetemjöl
 • 8 dl mjölk, t ex osötad soja-, havre- eller  

 mandelmjölk
 • 3 dl riven ost, t ex mjölkfri
 • riven muskotnöt
 • salt och vitpeppar

SNABB L ASAGNE MED SOJAFÄRS

Vegansk ost? Det finns en hel del 
veganska ostar i kyldisken nu, vissa med 
underbar smak och andra inte lika fan-
tastiska. Som med komjölksost alltså. 
Det kan vara knepigt att strö veganost 
över lasagnen eftersom den inte alltid 
smälter så härligt som man vill, men om 
du smälter ner den i bechamelsåsen så 
blir det en sammetslen dröm.

1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Fräs sojafärsen i oljan tills den har fått 
fint med färg.
3. Häll på passerade tomater, basilika, 
strösocker, salt och peppar. Rör runt och 
koka upp. Låt puttra i 5 minuter.
4. Vispa ihop olivolja och vetemjöl i en 
kastrull. Vispa ner lite mjölk i taget tills 
du har en slät sås utan klumpar. Koka 
upp och låt sjuda under ständigt vispande 
tills den tjocknar.
5. Vänd ner osten och smaka av med  
muskotnöt, salt och peppar.
6. Bred ut ett lager färssås i botten  
av en gratängform. Ringla över lite 
bechamelsås. Avsluta med ett lager  
lasagneplattor.
7. Fortsätt att varva och avsluta med 
ett sista lager färssås och generöst med 
bechamelsås. 
8. Gratinera lasagnen i 200 grader i 
40–50 minuter eller tills den har fått 
fint med färg.
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Kapitel 4. 

VAD OCH HUR 
OFTA ÄR DET 
BRA ATT ÄTA 
FÖR OPTIMAL 
HÄLSA?

ENERGI I LIVSMEDEL MÄTS I KILOJOULE (kJ) eller kilokalorier 
(kcal). De olika organen i kroppen behöver energi för att fungera och  
din kropp kräver bränsle för att kunna utföra olika former av aktiviteter. 
Om du äter mer än du förbrukar lagras energin i kroppen. Den kan lag-
ras i fettvävnaden eller i musklerna och levern. Om du äter mindre än 
du behöver kan kroppen ta från sitt energi-
förråd. Skulle du konstant äta mindre än din 
kropp förbrukar går du in i ett svälttillstånd 
och om du konstant äter mer än du förbrukar 
går du upp i vikt.

ANTAL KALORIER
1 gram protein = 4 kcal
1 gram kolhydrat = 4 kcal 
1 gram fett = 9 kcal 
1 gram alkohol = 7 kcal

27
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Växterna kan genom fotosyntesen omvandla solenergi, koldioxid 
och vatten till glukos och syre. Och det är härifrån som all energi vi 
människor äter kommer. Energin vi får i oss via maten bryts ner till ATP, 
adenosintrifosfat, som används som bränsle i kroppens celler.

TALLRIKSMODELLEN

Sedan kostrekommendationer började presen-
teras av myndigheter under 1900-talet har 
mycket hänt. Framsteg inom forskning kring 
människors livsstil och diet samt uppkom-
sten av sjukdomar har gjorts och kostråden 
har förändrats under de senaste årtiondena. 
Den nya tallriksmodell som Läkare för fram-
tiden rekommenderar är The Power Plate som 
är framtagen av Physicians Committee for 
Responsible Medicine, Läkare för framtidens 
amerikanska moderförening.

Förutom att inte äta kött, kyckling, fi sk, 
skaldjur, ägg och mjölkprodukter rekommen-
derar Läkare för framtiden att du gör ditt 
yttersta för att undvika socker och vitt mjöl 
samt ha ett moderat intag av växtbaserade 
oljor. Vete är det sädesslag som idag dominerar
i Sverige, men det fi nns ett stort utbud av fullkornsprodukter från andra 
sädesslag. Till exempel quinoa, havre, råg, korn, majs, bovete och olika 
rissorter. Svenskarnas grönsaks- och fruktintag domineras av potatis, 
isbergssallad, tomat, äpplen och bananer. Men det fi nns så otroligt 
mycket mer att välja på i matbutikerna. Bara gröna bladgrönsaker fi nns i 
dussintal.

På hösten är tillgången på svamp och rotsaker stor och det fi nns en 
mängd olika kålsorter. Baljväxter går att köpa torkade (för att förväl-
las), färdiglagade i konserverad form eller frysta. Välj bland till exempel 
bondbönor, edamamebönor, black eye-bönor, gröna och gula ärter, kid-
neybönor, olika sorters linser och kikärter. Läkare för framtiden rekom-
menderar att du äter hela bönor eller köper produkter som är minimalt 
processade, som till exempel tofu.

The Power Plate är indelad i fyra 
kvadranter. Den röda kvadranten 
representerar frukt, bär, nötter och 
frön, den gula fullkornsprodukter, 
den gröna grönsaker och den blå 
baljväxter, som bönor och ärter. 
Dessa livsmedel är vad en hälsosam 
växtbaserad kost består av.
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Psst! Ta vad du har 
hemma till smoothien!

74
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GRANOLA
CIRKA 6 DL

 • 2 msk olja
 • ½ dl sirap
 • 1 nypa salt 
 • ½ tsk vaniljpulver
 • ½ tsk kardemumma
 • ½ tsk kanel 
 • 2 ½ dl havregryn
 • 2 ½ dl blandade nötter 
 • 2 ½ dl hackad torkad frukt  

 (t.ex. fikon, aprikos)

Serveringsförslag
 • växtbaserad yoghurt
 • passionsfruktskärnor

SMOOTHIE
2 MINDRE GLAS

 • 1 äpple
 • 1 mogen avokado
 • 3 dl mango (fryst behöver  

 tina en stund)
 • 2 nävar babyspenat
 • 1 msk pressad citronsaft
 • 2 dl vatten

GRANOLAFRUKOST MED  
GRÖN SMOOTHIE

Egen granola är busenkel att 
sno ihop. Tillsammans med lite 
växtbaserad yoghurt och en grön 
smoothie på flaska får du en per-
fekt frukost att ta med om du har 
bråttom till jobbet.

Sätt ugnen på 150 grader. Värm 
oljan i en kastrull. Mät upp och 
blanda ner sirap, salt, vaniljpulver, 
kardemumma och kanel. Tillsätt 
havregrynen och rör om. Häll i 
nötterna och låt blandningen stå i 
några minuter på låg värme. För-
dela blandningen jämnt på en plåt 
klädd med bakplåtspapper. Torka 
i ugnen i 45–50 minuter. Rör om 
då och då. Blanda i torkad frukt 
när det återstår cirka 15 minuter. 
Stäng av ugnen och låt blandning-
en torka på eftervärme. Förvara i 
en ren, torr burk med tättslutande 
lock. Vid servering häller du upp 
yoghurten, brer på ett lager pas-
sionsfruktskärnor och strör över 
granolan.

Dela äpplet, avokadon och 
mangon till smoothien i mindre 
bitar och mixa sedan alla ingredi-
enser till en slät dryck.
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NÖTBULLAR I GRÄDDSÅS

NÖTBULLAR
10 STORA BULLAR

 • 2 morötter
 • 1 röd chili
 • 2 dl valnötter 
 • 1 dl cashewnötter 
 • 1 ½ msk finriven ingefära
 • 1 ½ dl kokt ris
 • ½ dl kikärtsmjöl
 • 4 msk oskalade sesamfrön
 • 1 tsk tamarisoja
 • salt och peppar
 • olja att steka i

Gräddsås
 • 1 ½ msk mjölkfritt smör
 • 1 ½ msk majsstärkelse
 • 3 dl havregrädde
 • 3 dl vatten
 • 1 tsk grönsaksbuljong
 • 2 msk tamarisoja eller annan  

 sojasås
 • 1–2 msk sirap
 • salt och peppar

Serveringsförslag
 • kokt potatis
 • rårörda lingon

Det här är en klassisk husmansrätt 
i vegansk tappning. Men tänk på att 
nötterna gör att dessa bullar är mer 
mättande än köttbullar.

Skala och finriv morötterna. Fin-
hacka chilin. Mixa valnötter och 
cashewnötter till mjöl i en mat- 
beredare med knivar. Tillsätt alla 
övriga ingredienser och mixa has-
tigt till en jämn och fin smet. Rulla 
till bollar och stek dem i en stek-
panna eller grädda dem i en 175 
grader varm ugn i cirka 15 minuter.

Hetta upp smöret i den panna 
där du stekt bullarna. Rör ner 
majsstärkelsen, vispa ner grädden 
och vattnet. Låt småkoka. Tillsätt 
buljongen och vispa lite till. Häll i 
tamarisoja och sirap och smaka  
av med salt och peppar. Lägg nöt-
bullarna i såsen och låt den koka in 
en stund. Servera med potatis och 
rårörda lingon.
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THE POWER PLATE
What you choose to eat affects your body 
and your brain. Did you know that the 
right diet can both prevent public health 
diseases and make it easier to maintain 
weight? In this book you get tips on how 
you can change your relationship with 
food and get better sleep, sharpened 
focus and maximum joy in everyday life. 
The book helps you navigate the jungle of 
diets, trendy diet tips and modern food 
myths. You also get several simple recipes 
for dishes using only herbal ingredients, 
such as a sweet potato burger, deep-fried 
tofu with noodle salad, beef pest-filled 
eggplant and a saturating smoothie 
bowl. Become your best self with food 
that provides power and energy and is 
good for your health!

SUSANNE HOVENÄS has written the book 
together with VERONICA HEDBERG, spe-
cialist physician and deputy chair of Läkare för 
framtiden.

 

ORIG. TITLE Smart mat för en frisk kropp 
och hjärna
AUTHORS Susanne Hovenäs,   
Veronica Hedberg
FORMAT 170x240 mm, 112 pages
WORD COUNT 24 000
PUBLICATION DATE July 2019

BrödpizzadegBrödpasta
INGREDIENSER TILL 4 STORA PIZZOR

600 g vetemjöl (ca ∂0 dl)

450 g vatten (4 ½ dl)

20 g jäst

∂0 g havssalt

∂5 g olivolja

300 g torrt bröd

300 g vatten (3 dl)

INSTRUKTIONER

Blanda mjöl, den större mängden vatten, 
jäst, salt och olja i en matberedare på låg 
hastighet till en homogen deg.

Mixa brödet fint och blanda smulorna med 
den mindre mängden vatten.

Blanda samman de två degarna och dela upp 
i önskade portionsstorlekar. Låt jäsa under 
en kökshandduk i kylen över natten.

Lägg degbitarna på en rikligt mjölad köks
bänk. Tryck försiktigt ut dem med händerna till 
∂ centimeter tjocka cirklar, eller kavla ut dem. 

Värm ugnen till 250 grader med varmluft eller 
så varmt det går. Sätt in en plåt medan ugnen 
blir varm och låt plåten bli riktigt het. 

Toppa pizzorna med valfria ingredienser.   
Ta ut plåten,  flytta över pizzorna till plåten 
och så in i ugnen. Eftersom degen får värme 
även under ifrån gräddas  den snabbare. 

INGREDIENSER TILL 8 PORTIONER 

500 g torrt bröd 

600 g vetemjöl (ca ∂0 dl) 

9 hela ägg

∂ tsk salt

INSTRUKTIONER

Skär brödet i mindre bitar och mixa det fint 
i en matberedare. Blanda bröd, mjöl, ägg 
och salt och knåda till en fast deg som inte 
spricker. Beroende på äggens storlek och på 
hur torrt brödet är kan man behöva tillsätta 
lite mer mjöl eller en extra äggula. 

Lägg degen i en bunke med tättslutande lock 
och låt vila i kylen över natten. 

Kavla ut degen nästa dag så tunt som du vill 
ha pastan. Skär sedan i önskad storlek och 
form.

Koka brödpastan i lättsaltat vatten i 2 minuter. 

Förädling
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GranolaflarnKnäckebröd

Torkmaskin

INGREDIENSER TILL ∂ PLÅTSTORT FLARN

∂50 g smör

2 dl strösocker

5 dl granola 

½ tsk bakpulver

en nypa havssalt

INSTRUKTIONER

Smält smöret i en vid kastrull. Blanda i 
 socker, granola, bakpulver och salt. Stryk 
ut  massan med en slickepott på en plåt med 
bakplåtspapper. Baka i ugnen på ∂75 grader 
med varmluft tills kakan har en fin gyllenbrun 
färg. Ta ut och låt svalna. Bryt sedan i bitar. 

Frysta örter

INSTRUKTIONER

Frys in örter innan de vissnar och blir dåliga. 
Skölj örten och torka den sedan i en sallads
slunga. Frys in den så som du tänker använda 
den, till exempel plockad eller hackad.

Purjolöksaska
INSTRUKTIONER

Sota purjolöksblast på en plåt i 300 graders 
ugnsvärme tills allt är svart av sot. Låt svalna. 
Mixa sedan till pulver och förvara torrt i en 
burk med lock.

INGREDIENSER TILL 6–8 BRÖDKAKOR

300 g torrt bröd

500 g vetemjöl eller vete och råg blandat (ca 8 ¼ dl)

∂ ½ dl vatten

2 tsk rostade fänkålsfrön, se sidan ∂00, malda

∂ tsk salt

INSTRUKTIONER

Skär brödet i mindre bitar och mixa det fint. 
Blanda bröd, mjöl, vatten, malen fänkål och 
salt och knåda till en homogen deg. Kavla ut 
degen tunt på en mjölad köksbänk och lägg 
sedan över på en plåt med bakplåtspapper. 
Picka degen med en gaffel och baka sedan i 
225 grader med varmluft i cirka 5 minuter tills 
brödet har en gyllene färg.

INSTRUKTIONER

En torkmaskin är bland det bästa du kan ha 
om du vill minska matsvinnet. Torka örter 
som håller på att bli dåliga. Ett skivat pålägg 
kan bli jättegoda chips och torkad frukt kan 
bli en smaksättning i te. Du kan också torka 
fläderblommorna från saftkoket på sidan 48 
och använda som smaksättning.

TORKA I UGNEN

Lägg ut det som ska torkas på en perforerad 
plåt eller ett galler och torka i ugnen på cirka 
60 grader eller så låg temperatur som möjligt. 
Låt gärna luckan stå lite på glänt för att släp
pa ut fukten. Torka över natten eller tills det 
du ska torka är helt torrt.

Förädling
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INSTRUKTIONER

Skär persikorna i klyftor. Pulsmixa de frysta 
hallonen till ett strössel och lägg tillbaka i 
frysen så länge. 

Vispa grädden och vänd ner den i crème 
pâtissièren.

Koka upp hallonen till såsen med sockret. 
Sila och kyl ner.

Lägg en sked vaniljkräm i botten på en djup 
tallrik. Fördela persikoklyftorna uppe på 
krämen och häll hallonsås över. 

Bryt marängen i mindre bitar och lägg ut över 
persikor och sås. Toppa med frysta mixade 
hallon och körvel.

INGREDIENSER TILL 4 PORTIONER

4 Inkokta persikor, se sidan 38

∂ paket frysta hallon, ca 225 g

VANILJKRÄM

∂ dl vispgrädde

2 dl Crème pâtissière, se sidan 36

HALLONSÅS

∂ dl färska eller frysta hallon

½ dl strösocker

TILL SERVERING

Maräng, se sidan 36

plockad spansk körvel

med vaniljkräm och maräng
Peach Melba

Desserter
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CLIMATE FRIENDLY 
MEALS
Over a third of the food produced in 
the world is discarded, a terrible waste 
of both resources and money, and a 
large strain on the environment. It is 
time to take action against food waste, 
and award-winning chef Paul Svensson 
knows how. He started the pop-up 
restaurant Retaste where discarded food 
was made into delicious meals, and in 
this cookbook you will find 80 climate-
smart recipes and tips that reduce the 
food waste in your own home.

PAUL SVENSSON likes simple, sustainable 
and vegetable-based food and is passionate 
about inspiring a food philosophy where 
green is at the center. He has represented 
Sweden in the Bocuse d’Or and has worked 
at several of the world’s and Sweden’s best 
pubs. Since 2014, together with Christofer 
Ekman, he runs the restaurant at Fotografis-
ka in Stockholm - which in 2017 was named 
the world’s best museum restaurant. Paul has 
also written several cookbooks.
 
 
ORIG. TITLE Rädda maten
AUTHOR Paul Svensson
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Prylarna
DU BEHÖVER       FÖR DITT BARNS 

FÖRSTA SMAKSENSATIONER 

Det finns några saker som underlättar när du ska  
göra bebismat. Här följer några tips.

Stavmixer: Ju högre watt-tal mixerns motor  
har, desto bättre drag blir det i mixandet.  
Till vissa stavmixrar finns bägare och har du  
en effektiv motor kan du mala nötter till smör 
med mixerns hjälp.

Isformar: Med dem kan du enkelt  
frysa överblivna puréer i portionsbitar. 
När barnet ska äta tinar och värmer  
du några bitar av olika smak.
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Prylarna Rivjärn: Köp ett riktigt vasst och litet 
rivjärn, gärna ett sådant som är format 
som en rasp. Med det kan du riva ner lite 
parmesan eller citronskal i moset, och  
det blir lättare att smaksätta maten.

Vitlökspress: Den använder 
du för att finfördela bitar av frukt, 
avokado eller mjukkokta grönsaker. 
Maten blir snabbt och lätt till ett mos.

En liten sil med handtag, 
ungefär som en stor tesil. Den kan 
du använda för att koka fiskfärs eller 
någon liten grönsak i samma vatten 
som potatisen kokar.

Insats för ångkok: Detta är kan-
ske lite överkurs, men om du ångkokar 
grönsakerna kommer mer vitaminer att 
bevaras. Häll vatten i botten av kastrul-
len och häng insatsen så att grönsaker-
na ligger ovanför vattnet. Då kommer 
vattenångan att koka grönsakerna. Sök 
”insats ångkok” på internet. De finns  
oftast att köpa på ett varuhus nära dig.
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HOW TO GET 
YOUR CHILD TO 
EAT EVERYTHING
It might seem natural that children 
would prefer to eat pancakes, pasta, pizza, 
burgers and sweets rather than broccoli 
and beans, this is actually something 
that we have taught them. But it can be 
changed, and this book wants to help you 
do that, with a clear message: All food is 
for children – try everything! 

This inspiring book presents the 
latest research about children and food, 
with information on a range of topics 
including nutrition, allergies, physical 
eating disorders, and what children 
between 0-5 can and should eat. The 
book also has information and recipes on 
what to eat during pregnancy, as well as 
what is important for babies during their 
first months without solid food.

ANN FERNHOLM,  acclaimed science 
journalist with a PhD in molecular biology, 
and has written the book together with 
KAJSA LAMM, who is a speech and language 
pathologist and Master of Medical Science, 
and one of Sweden’s foremost experts within 
children’s eating development and pediatric 
feeding disorders.
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För vissa går amningen som en dans 
redan från början, för andra känns  
det svårare än att bestiga Mount  
Everest. I det här kapitlet kommer  
du att få kunskap som kan hjälpa dig 
att få igång amningen och hitta lös-
ningar på problem som har med  
ätandet att göra.  
 Du får också lite ”bra att ha-kunskap” 
om kolik, allergi, bebisens tarmflora, 
bröstmjölk och hur bröstmjölksersätt-
ningen har utvecklats de senaste åren 
till att bli ännu bättre än tidigare.  
Visste du till exempel att man numera 
tillsätter fibrer i den?
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Mjukisdjur eller tennsoldat – hur sitter  
barnet i stolen?

Ätträningen kan alltså börja när barnet är fyra månader, men en 
förutsättning är att barnet kan sitta självständigt en liten stund. 
Liknar kroppshållningen den hos ett välanvänt mjukisdjur – häng
ande huvud och överkropp – får du vänta, även om du kan testa att 
ge barnet lite mat på ett pekfinger när du håller det i famnen. Den 
riktiga ätträningen kan börja först när överkroppen är någorlunda 
stabil och barnet klarar att hålla uppe sitt huvud. Du kan palla upp 
överkroppen med hjälp av kuddar i barnstolen, så får barnet lite ex
tra stöd. I början orkar barnet oftast bara sitta några minuter, men 
allteftersom musklerna stärks kan det sitta lite längre i stolen.

DE FÖRSTA SMAKSENSATIONERNA

Så var det dags att smaka på den första maten. Man brukar prata 
om att bebisar ska få smakportioner, men ordet portion kan leda 
tankarna till en tallrik fylld med mat. Som sagt, bröstmjölk och er
sättning ska fortfarande vara bebisens viktigaste källa till energi 
och näring. Tänk istället att barnet ska få smaksensationer – små 
klickar av mat som kittlar smaklökarna och ger en möjlighet att öva 
tungans rörelser. Du ska presentera världens alla spännande sma
ker för barnet och det behöver absolut inte vara komplicerat. Det 
räcker att du mixar olika grönsaker, frukt och fisk till fina puréer. 
Kanske kan du ha i lite dill, citron, oregano, basilika eller korian
der? Tänk att det är ett äventyr: ni ska ha roligt och barnet ska få 
utforska en ny värld. Här kommer några tips på vägen.

BOM_INLAGA_190128.indd   50 2019-01-28   15:22

Visste du att 
VI HAR FLER ÄN FEM SINNEN?

Syn, hörsel, lukt, smak och känsel har vi ju alla  
hört talas om. Men visste du att många forskare 
menar att vi har flera sinnen? Åtminstone tre av 
dessa behövs när barn ska lära sig att äta.

Vestibulära sinnet – kan enkelt översättas med  
balanssinnet. Det sitter i innerörat och håller koll  
på huvudets läge. Det ser också till att vi skyddar 
hjärnan från fall. 

Proprioception – håller koll på kroppsläget och  
avgör exakt hur mycket kraft som behövs i olika  
rörelser, till exempel när vi tuggar. Detta är också 
en del av vår kroppsuppfattning och hjälper  
barnet att sitta rakt i sin stol. 

Interoception – med hjälp av detta tolkar vi  
sinnes intryck från kroppen, bland annat hunger, 
törst och mättnad, men också obehag och  
andra intryck inifrån oss själva.  
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A WOMAN’S 
GUIDE ON HOW 
TO STAY HAPPY 
AND HEALTHY
In this new book about beauty by former 
supermodel Emma Wiklund, she looks 
at the inside as well as the outside of 
the middle-age woman. Though ageing 
brings changes to your body and looks, 
could it be that it also brings more 
confidence? And how does the menopause 
affect the body and soul? Emma Wiklund 
mixes expert interviews on skincare, 
makeup, exercise, hormones, cosmetic 
procedures, psychology and more with 
her own thoughts and experiences from 
her time as a supermodel and current 
job managing her own skincare business 
Emma S. 

With a sense of humour and self-
distance, Emma uses both images and 
words to discuss beauty, but also the 
things that are really important in life. 
 

ORIG. TITLE Tidlös skönhet
AUTHOR Emma Wiklund
FORMAT 195x260 mm, 208 pages
WORD COUNT 36 000
PUBLICATION DATE September 2019
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Skrynklig och svullen på morgonen?  

Vissa morgnar är sämre än andra. Det tar evigheter att bli av med 
märken och veck från kudden och påsarna under ögonen har lagt 
sig på ögonlocken också. Att det blir värre med åldern beror på att 
hudens elasticitet har minskat. Trots att jag sovit mina åtta tim-
mar, druckit åtta glas vatten dagen innan och dessutom tränat, står 
jag där framför spegeln och undrar: Vem är du? Sådana morgnar 
behöver mitt ansikte en lätt massage som här:

 → »Klipp« med båda händernas pek- och långfingrar över pan-
nan som om de vore en sax. 

 → Massera lite extra med samma fingrar mellan ögonbrynen och 
över bekymmersrynkan (om du har en sådan). 

 → Fortsätt under käkbenet och upp mot örat i cirklande rörelser. 
Här sitter det ofta många spänningar och därför brukar det 
kännas skönt. 

 → Klappa försiktigt och lätt runt ögonen med fingertopparna.
 → Massera till sist tinningarna för att få maximal avspänning.

LYMFDRÄNAGEMASSAGE 

Hemligheten med en slät och frisk hud är bra syresättning och att 
slaggprodukter i lymfsystemet »städas« bort av kroppens renhåll-
ningsarbetare – lymfan. Massagen kan göras med händerna eller 
med ett vakuum munstycke och gör att lymfvätskan cirku lerar snabb-
are, samtidigt som den löser upp det som stockat sig. Den ökade 
blodcirkulationen ger en friskare och smidigare vävnad och av den 
anledningen är massagen särskilt bra mot slapp hud och celluliter. 
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Våga ta i 
eller	ska	vi	ta	det	lugnt	nu?

Visst är det bra med vardagsmotion och lugna promenader, men 
om kroppen ska hålla i många år behöver du träna tuffare än du 
kanske tror och utmana dig själv lite mer. Därför tänker jag inte 
prata så mycket om att komma igång lite försiktigt, utan mer för-
söka inspirera till att träna ofta och ganska hårt. Det är då du kom-
mer att se resultat. 

Men hur ska du då hitta motivationen för att komma igång 
och träna? Ja, det brukar vara det allra svåraste, framför allt om 
du inte har tränat tidigare. Visst kan du fortsätta med sköna höst-
promenader, men min rekommendation är att träna ganska hårt. 
Promenera kan du göra ändå. Träningen ska kännas i musklerna 
och vara jobbig, annars händer det ju ingenting. Är du tillräckligt 
frisk och utan allvarliga skador är det bara att köra igång. Tar det 
emot? Bra, då gör du rätt. 

Vad händer med kondisen och musklerna kring femtio?

Ända upp i 70-årsåldern brukar det mesta i kroppen fungera som 
tidigare, men redan i 40–60-årsåldern brukar vi kunna märka vis-
sa förändringar. Leder och muskler blir stelare och muskelmassan 
minskar, samtidigt som fettmassan ökar. Ju äldre vi blir, desto stör-
re andel fett, alltså. Några får artros i lederna i fingrar, knän och 
höfter. Andra drabbas av benskörhet, som är vanligare hos kvinnor 
än hos män. Den kan göra att vi bryter benet om vi skulle ramla, 
men också att vi blir några centimeter kortare eftersom kotorna i 
ryggen trycks ihop. Med åren blir blodtrycket ofta högre på grund 
av att blodkärlen blir stelare, så se till att kolla trycket då och då. 
Hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen försämras ock-
så, vilket märks när vi anstränger oss, liksom lungornas förmåga 
att ta upp syre. 
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Solskydd – bästa anti-age-krämen

Jag älskar solen och att få färg, men numera är solskydd ett mås-
te och jag ligger aldrig och »pressar« för att få värsta solbrännan 
längre. När det gäller solandet är det ju inte framför allt rynkorna 
vi ska vara rädda för utan hudcancer! Jag använder en dagkräm 
med solskyddsfaktor (spf) 15 varje dag, året om och kompletterar 
med spf 50 i ansiktet och 30 på kroppen när jag vistas i solen på 
sommaren eller är på solsemester. Det är jätteviktigt att ta rejält 
med solskyddsmedel (2 msk är lagom) och att fylla på efter bad 
eller torkning med handduk. Om jag vill få lite färg och fräschör på 
vintern satsar jag på Bus – en brun-utan-sol-produkt, se sidan xxx. 

Liten solskyddsguide

uv-strålarna utgör endast 5 procent av de solstrålar som når jor-
den, men de är å andra sidan mycket kraftfulla. Det finns flera oli-
ka typer,  uvc-strålarna blockeras av ozonlagret medan uva- och 
uvB-strålar når ner till jorden och påverkar din hud.

uva-strålar känner vi inte. De tränger igenom moln och till 
och med fönsterglas och går längre ner i huden än uvB-strålar. 
Det är uva-strålarna som orsakar både hudens åldrande och hud-
cancer, så se till att alltid skydda dig mot dessa.

uvB-strålarna hjälper huden att bygga upp ett skyddande 
pigment, gör den tjockare och bildar d-vitamin, samtidigt som det 
är uvB-strålarna som gör att du bränner dig.  De gör också att 
huden åldras och kan ge cancer vid långvarig och hög exponering. 

fysikaliska ocH kemiska filter. En solskyddsprodukt 
kan innehålla filter som »filtrerar« bort uv-strålningen från hu-
den på olika sätt. Fysikaliska filter, som titandioxid och zink oxid, 
reflekterar bort uv-strålningen genom små partiklar. I kemiska 
filter tar molekylerna upp uv-strålningen och omvandlar den till 
oskadlig strålning – det blir en kemisk reaktion. Olika uv-filter 
skyddar olika bra mot uva- och uvB-strålning, om produkterna 
ska ge ett tillräckligt bra skydd mot både uva- och uvB-strålning 
måste  de innehålla en kombination av olika uv-filter. 

Solskyddsfaktor
Lågt skydd 
6–10

Medelhögt skydd 
15–25

Högt skydd 
30–50

Mycket högt skydd 
50+

4
TRÄNING

I dag tränar jag både hårdare och mer effektivt än 
när jag var i 25–30-årsåldern. Jag vågar nog till 
och med påstå att jag är starkare nu än då. Jag 
upplever aldrig träningen som något jobbigt utan 
längtar snarare efter den. Min kropp verkar ha för-
stått att om jag inte får röra på mig mår jag helt 
enkelt inte bra. Men jag har inte bara ett behov av 
den traditionella fysiska träningen. Jag upplever att 
även yoga och medita tion ger mig viktig kraft – fast 
på ett annat sätt. Vissa dagar kan det faktiskt vara 
svårare att andas rätt och hitta ett flöde – och där-
igenom nå stillhet och avslappning – än att springa 
en mil. Vilan och återhämtningen är precis lika vik-
tig som att ta ut sig fysiskt under ett hårt tränings-
pass.
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THE ART OF 
 STILLNESS IN A 
NOISY WORLD
More and more people long to get 
away from high demands and the 
constant flow of information. Using 
the three themes Everyday life, Nature 
and Mediation, Magnus Fridh discusses 
places where it is possible to experience 
silence and recovery. For some, it could 
be spending time in urban parks, while 
for others it could be about learning 
to meditate and be more present in 
the simple tasks of everyday life. Large 
changes are not really needed, but 
those changes that we do make can 
have a surprisingly large positive effect, 
helping us out of a stressful life and also 
increasing our creativity, inspiration and 
joy of life. The Art of Stillness in a Noisy 
world invites you to a calm moment of 
reading, with its delicate illustrations 
following the calm pace of the text. 
 

ORIG. TITLE Att vara stilla när allt skyndar
AUTHOR Magnus Fridh
FORMAT  120x175 mm, 176 pages
WORD COUNT 23 000
PUBLICATION DATE September 2019
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Stillheten är allt 
och ingenting

s t i l l h e t e n  ä r  a l lt  men samtidigt ingenting. 
Kravlös finns den där när vi släpper taget runt våra his-
torier, våra fasta principer och självupptagenhet. När vi 
vidrör den, kan den ibland få oss att uppleva en känsla av 
var vårt väsen har sitt fäste. En känsla av att livet är på 
riktigt. En innehållsrikedom bortom det vi åstadkom-
mit och våra högt riktade ambitioner. Det är som Stig 
Dagermans rader: »Mitt liv är ingenting som skall mätas 
[…] Ett människoliv är heller ingen prestation utan ett 
växande in mot fulländningen. Och det fulländade pre-
sterar ingenting, det verkar i vila.«

Man blir ingen annan när man mediterar. Man behöver 
varken ändra klädstil, byta musiksmak, acceptera nå-
gon särskild trosinriktning eller resa till fjärran länder. 
I stället blir man mer så som man är. Sig själv. Jag vet inte 
riktigt vad uttrycket lära känna sig själv betyder annat 
än som en återgående reflektion av livets förändringar i 
relation till det som tycks vara stilla och samlat inuti sig 
självt, och den insikt som kommer därur. När man kan 
sträcka sig bortom det insnärjt subjektiva.
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Att vara i lyssnandet  

n ä r  v i  s å  börjat hitta vår förmåga att stanna upp lite 
grand, så öppnas en möjlighet att låta det stilla and-
ningsrummet droppvis spilla över i vardagens alla ak-
tiviteter.

En sådan möjlighet kan vara att lära sig att lyssna på 
ett nytt sätt. Att lyssna i djup närvaro när till exempel 
en annan person talar till dig. För i stället för att lyssna 
så tycks vi ibland mer förbereda oss på vår nästkom-
mande replik än att ta in det som sägs i stunden. Som 
om vi redan vet vad som ska sägas innan meningen är 
avslutad. Att lyssna djupt kräver att du själv först tyst-
nar på riktigt.

För många år sedan studerade jag språkbruk på uni-
versitet. Vi delades in i grupper om fyra för att utföra 
en samtalsövning. Jag och en annan manlig student 
skulle tillsammans med två kvinnliga studenter samta-
la om vad sommaren betydde för oss. Ämnet var ovid-
kommande men ett halvtimme långt samtal skulle spe-
las in och sedan transkriberas exakt. Alla ord som sades 
men också alla partiklar som nähä, jaja, mmm och aha.

YOGA, SCIENCE 
AND FACTS –
why it works
How deep does the wellbeing from yoga 
go? Could practicing yoga actually change 
our health? According to new research, 
yoga can reduce the impact of stress, help 
with anxiety and depression, and also 
decrease the risk of cardiovascular diseases. 

Yoga, Science and Facts includes physical 
activity but also recovery for stress 
reduction and mental efficiency, creating a 
cascade of positive physiological reactions 
in the body from the very first movements. 
Yoga will let your muscles relax and 
cause your heart to beat at a slower pace, 
lowering the pulse. Warming up with 
increasingly advanced yoga movements, 
your blood pressure and pulse will rise 
again, while the final restoration makes 
you calm and gets you recovered. 

Whether you are not very active or 
whether you are experienced, the effect 
of a yoga workout will remain long after 
the session ends!
 

ORIG. TITLE  Yoga, vetenskap och fakta
AUTHOR Sara Hoy
FORMAT 170x240 mm, 176 pages
WORD COUNT 48 000
PUBLICATION DATE March 2019
READING MATERIAL English Sample 
 Translation, Chapter Outline
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Y O G A ,  V E T E N S K A P  O C H  FA K TA

DU ÄR GJORD  
FÖR STRESS

Din kropp är byggd för stress. Många av 
dina stressreaktioner sätter igång omedvetet 
i hjärnan innan du ens hunnit tänka en tan-
ke. Det sker snabbare än en blixt. Det är bra 
om du ska försöka undvika att bli biten av en 
orm eller uppäten av ett lejon. Men de flesta 
av oss går inte runt på savannen längre, vi har 
deadlines, bolån och många bollar i luften 
sam tidigt. Trots att våra liv drastiskt har för-
ändrats de senaste hundra åren, är vår biologi 
vad den har varit de senaste tusentals åren. 
De fysiska och psykiska stressreaktionerna är 
inte gjorda för ett samhälle som sprutar ut in-
formation dygnet runt, håller oss vakna långt 
efter att solen gått ned och begränsar vår 
fysiska aktivitet genom kontorsstolar, hissar 
och bilar. Missförstå mig rätt. Utvecklingen 
har gjort att vi har en medellivslängd på om-
kring 85 år eller mer, i stället för 35. Våra liv 
har aldrig varit bekvämare. Det handlar bara 
om att vi har andra problem att lösa nu. Även 
om vi människor har en enorm förmåga att 
anpassa oss finns det saker att tänka på inför 
utvecklingen av framtidens pussel. Stress-
hantering, återhämtning och fysisk aktivitet 

är några enormt viktiga pusselbitar och något 
av det enklaste du kan göra för ditt välmåen-
de och din hälsa. Både på kort och lång sikt.

När jag började med yoga trodde jag att 
jag behövde gå runt och vara lugn hela tiden 
och sprida något sorts yogiskt ljus. Dessut-
om trodde jag att det medförde ett inbyggt 
förbud mot att stressa, trots att jag gillar att 
utsätta mig för stressfyllda situationer. Nu 
vet jag att det inte stämmer. Det yoga gör 
är något annat. Yoga verkar inifrån och ut 
sam tidigt som den gör dig bättre på stress, 
oavsett om du är en lugn eller aktiv typ. Den 
tillåter dig att vara dig själv. 

VAD STRESS GÖR MED DIG
Alla vet vad stress är men ingen vet exakt 
vad det är, det ska stressens fader Hans Selye 
ha sagt. Selye som var läkare, fysiolog och 
tillika professor vid University of Montreal 
ska ha myntat begreppet stress år 1936 och 
dess teori om adaptionssyndrom. Stress är 
svårdefinierat och komplext. Sammanfatt-
ningsvis handlar stress om kroppens respons 
på kraven den ställs inför. Det är alltså inget 
förutsatt negativt, det är i många fall till och 
med något mycket positivt. Forskning visar 
att hur du svarar på stress är individuellt. Det 
betyder att du kommer klara stress bättre än 
någon och sämre än någon annan. Därför 
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kommer ingen kunna säga till dig exakt hur 
mycket stress du tål eller inte. Du måste lära 
dig hur din kropp och din mentala  förmåga 
fungerar. Yoga är ett otroligt bra verktyg 
 eftersom den innehåller alla de delar som de 
flesta av oss behöver mer av. 

Stress är även specifikt, eftersom den är 
olika i olika situationer beroende på erfaren-
heter och förväntningar. Du kan reagera 
starkt på en viss doft medan jag inte alls 
skulle reagera, eller känna dig överväldigad 
av att sätta din fot på en viss plats där jag 
skulle känna mig helt bekväm.

Positiv stress kan få dig att göra saker 
du inte trodde var möjligt och vissa att ta 
os-medaljer. Negativ stress finns inte bara på 
jobbet utan även i hemmet, och är kopplat 
till en rad olika sjukdomar som depression, 
ångest, hjärt- och kärlsjukdomar och smärt-
problematik. Den kan orsakas av trauman 
och dramatiska livsöden. 

Kort och gott, stress är psykobiologisk. 
Det innebär att den har att göra med både 
ditt mentala och fysiska jag. Din mentala 
uppfattning av en situation kan få kroppen 
att reagera på ett särskilt sätt, samtidigt som 
din kropps biologi kan påverka din mentala 
funktion. Det går åt båda hållen. Testa själv. 
Ta en minut till att tänka de mest hemska, 
oroande och stressande tankarna du kan 
komma på. När minuten är slut känner du 

efter hur du känner dig i kroppen. Testa även 
åt andra hållet. Gör tio minuter yoga från 
det praktiska kapitlet längst bak i boken eller 
ta en kort rask promenad och notera dina 
 tankar före och efter.

YOGA KAN MINSKA STRESSEN
Du kan sänka din känsla och upplevelse av 
stress efter bara en vecka med yoga. Den häf-
tiga effekten visades i flera studier som utför-
des på studenter. Att studenter lever under 
pressen av höga krav är inget överraskande. 
Det kan både få psykiska och fysiska oöns-
kade konsekvenser. Men visste du att yoga 
kan minska den upplevda stressen riktigt 
snabbt? Forskarna som granskade samman-
lagt åtta studier undersökte och försökte för-
stå mer kring yoga i stort, men också delar av 
den som andning och meditation. Samtliga 
studier visade på en sänkt upplevd stress-
nivå efter att ha praktiserat teknikerna inom 
spannet 6 till 18 dagar. Det är en extremt 
snabb effekt.

Långvarig stress kan leda till inflamma-
toriska processer, nedsatt immunförsvar och 
störningar i dina blodbanors kärlväggar. Det 
är en vanlig orsak till högt blodtryck och 
förhöjd puls, minskad insulinkänslighet med 
stigande blodsocker och ökad risk för blod-
proppar. Eftersom hjärtsjukdom ligger etta 

Stress is the response of the body  
to any demand  Hans  Sely e
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YOGA, 60 MINUTER, EN TILL  
TRE  GÅNGER I VECKAN
Att yoga är bland det bästa du kan göra 
både för att förebygga och för att få en tera
peutisk effekt. Det får må brahormonerna 
endorfiner, serotonin och dopamin att pumpa 
runt i kroppen och höjer ditt humör. Det gör 
dig friskare och får dig att må bättre, precis 
som den bästa av alla mediciner. Prova till 
exempel programmet från sidan 154.

SE MYRORNA I STÄLLET FÖR ÄLGEN
Lägg märke till de små framsteg du gör. Det 
är lätt att fokusera på det dåliga och det 
som inte går bra för tillfället. Försök att låta 
de tankarna få finnas där men utan att bli 
uppslukad av dem. Se om du samtidigt kan 
göra plats för de små framstegen, hur små 
de än är. Yoga handlar inte om att förneka 
det som är dåligt, utan acceptera läget som 
det är och försöka ta kliv för kliv framåt. Då 
räknas allt.  

VÅGA SÄNK TRÖSKELN
Det långsamma är det nya snabba. Det vik
tiga är verkligen att göra någonting i stället 
för ingenting. Därefter kan du gradvis bygga 
på mer aktivitet allt eftersom. Gör det som 
känns lättast för tillfället. Våga göra en 
aktivitet i 10 minuter i stället för 30, för att 
senare eventuellt öka successivt. 

BYT NÅGOT AV DINA  
TRÄNINGSPASS MOT YOGA
Är du redan aktiv och tränar regelbundet? 
Gör precis som de brasilianska militärerna 
och byt ut något av dina träningspass mot 
yoga om du under en period känner dig 
 nedstämd eller under press. 

KOMBINERA YOGA  
MED ANNAN TRÄNING
Fysisk aktivitet i medel och högre inten
siteter har bevisad god effekt mot de 
vanligaste depressionerna som är milda 
till måttliga. Om du redan utför yoga kan 
du komplettera den praktiken med annan 
 träning, gärna konditionsträning. Eftersom 
endorfiner och må brahormoner stimuleras 
av mer intensiva former av träning är det 
något jag rekommenderar dig att testa om 
du inte redan gjort det.

PRAKTISKA TIPS

Här får du tips på vad du kan göra för att få yogans 
skyddande effekt och minska risken för depression, eller få 
hjälp och stöd genom yogan om du har drabbats av den.

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd   89 2019-02-08   12:19

116
Y O G A ,  V E T E N S K A P  O C H  FA K TA

SÅ BLIR DU STARKARE
När du ökar din styrka sker först en förbätt-
ring av samspelet mellan hjärnan, nerver och 
muskler. Efter några veckor växer sedan även 
musklerna om belastningen är tillräcklig, 
alltså blir din muskelvävnad i kroppen star-
kare för att cellerna blir fler och större.  

Det finns fler celler i kroppen som är till 
för att bygga upp kroppens vävnader och de 
som har motsatt roll, att bryta ned vävnader. 
Bland annat finns det i din kropp något som 
kallas för fibroblaster. Det är celler som bildar 
ny vävnad och gör våra kroppar motstånds-
kraftiga. Fibroblaster är specialiserade på att 
bygga upp olika typer av bindvävsstrukturer 
i kroppen såsom ben, brosk, muskelfascia, 

senor, ligament och så vidare. De finns även 
i vävnad runt och i muskler, nerver och blod-
kärl samt runt om i kroppens olika organ. 

Kroppens egen inbyggda livscykel gör att 
ju äldre vi blir desto större tar de nedbrytan-
de processerna över så att balansen mellan de 
uppbyggande och nedbrytande cellerna änd-
ras. Det positiva är att du kan bromsa den 
utvecklingen genom att vara fysiskt  aktiv, 
och det är aldrig försent att börja för att få 
 effekt åt rätt håll. Fysisk aktivitet bromsar 
inte bara utvecklingen, den gör att din kropp 
blir bättre på att sköta uppgiften att bygga 
upp rätt vävnader och städa undan det som 
inte behövs. Allt för att optimera din hälsa 
och fysiska kapacitet.

Kapacitet

Förbättrad

Samma

Sämre 1. Underbelastning

2. Underhållsbelastning

3. Optimal belastning

4. Negativ överbelastning

Belastning

ÖVERBELASTNINGS
PRINCIPEN
För optimal anpassning 
i kroppen krävs till
räckligt med  belastning. 

Källa: Mattsson 2014
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med blodkärl. De motoriska nerverna utför 
 sedan de aktioner hjärnan och nervsystemet 
bestämmer att göra utifrån den information 
som kommit in, som exempelvis en rörelse. 
Det fiffiga är att varje gång du rör på dig eller 
utövar någon annan typ av aktivitet påverkar 
du vilken information som går in, och på så 
sätt även vad som går ut.

Nervsystem

CentralaPerifera

Para 
sympatiska

Sympatiska Enteriska

AutonomaSomatiska

SOMATISKA NERVSYSTEMET
Ditt somatiska nervsystem är en del av ditt 
perifera nervsystem och koordinerar rörel-
serna av alla de över 600 muskler som du har 
i din kropp. Alla dessa skelettmuskler styrs 
med vilja. Det betyder inte att du alltid be-
höver tänka på exakt hur och när du ska röra 
på dig, mycket upplevs som att det sker av 
ren automatik på grund av kroppens effektiva 
processer. Ta exemplet att lyfta en kaffekopp, 
du behöver inte måtta ut exakt hur du ska 
böja armen, greppa koppen för att lyfta den 
och föra den till munnen. Kroppen är så 
smart att den effektiviserar och gör att det 
bara tar någon mikrosekund mellan tanken 
att vilja lyfta kaffekoppen till att faktiskt lyfta 
den. Möjligtvis har du någon gång föreställt 
dig att kaffekoppen är full med kaffe, och när 
du väl lyfter den flyger koppen upp eftersom 
den är tom. Kroppen ställer till och med in 
hur mycket den ska ta i för att lyfta en full 
kaffekopp, och du blir sedan förvånad över 
den »felkalibrerade« mängd kraft du lyft den 
med. 

Det somatiska nervsystemet kopplar ihop 
din kropps sensoriska nerver och motoriska 
nerver. De sensoriska nerverna och deras 
receptorer runt om i kroppen är de som tar 
upp all information kring kroppstempera-
tur, hormonnivåer, ljusintryck samt belast-
ning och tryck i muskler, ben och till och 
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INSTA-BRAIN: 
The Impact of Our  Digital 
Dependency on Our 
Health & Happiness
Mental health problems are becoming 
the largest health threat of our times. 
A high tempo, constant stress and a 
digital lifestyle with constant connection 
affects our brains. No matter how much 
you like scrolling through Instagram, 
checking the news on your smartphone 
or watching movies on your tablet, your 
brain is not adjusted to it. 

But that doesn’t mean that you are 
powerless, and that there are no solutions 
– with more knowledge about how the 
brain works you can now learn about 
what the brain really needs. The human 
brain was created in completely different 
times and maybe we should show it 
more consideration. In INSTA-BRAIN: 
The Impact of Our Digital Dependency 
on Our Health & Happiness you will 
get a completely new view of what is 
happening in your head!
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28 STRESS, ÅNGEST OCH DEPRESSION – EVOLUTIONÄRA VINNARE? 

FÖR DIG OCH mig innebär stress att inte få ihop livspusslet, 
hinna plugga tillräckligt till en tenta eller  att missa en 
deadline på jobbet. I ett historiskt perspektiv är det inga 
vanliga sätt att belasta hjärnans stressystem. 

Låt oss titta närmare på det system som på medicin-
språk kallas för hpa-axeln, som är resultatet av miljoner års 
utveckling och inte bara finns hos människan utan hos i 
princip alla ryggradsdjur som fåglar, ödlor, hundar, katter 
och apor. hpa-axeln tar sin början i en del av hjärnan som 
heter hypothalamus, ”h”. Den sänder en signal till hypofysen, 
en körtel på undersidan av hjärnan (pituitary gland, ”p”, på 
engelska), som i sin tur ber binjurarna (adrenal glands, ”a”), 
som sitter ovanpå njurarna, att släppa ut ett hormon som 
heter kortisol. Kortisol är kroppens viktigaste stresshormon.

Förmodligen har hpa-axeln utvecklats för att hjälpa både 
människor och djur att möta hot som i hög utsträckning 
varit akuta. Om en av våra förfäder plötsligt såg ett lejon 
slog hpa-axeln larm och signalerade att han skulle passa 
sig. Reaktionen börjar i hypothalamus som ber hypofysen 
att i sin tur be binjurarna att släppa ut kortisol, som mobili-
serar energi och får hjärtat att slå snabbare och hårdare – vi 
har alla känt hur pulsen stiger när man blir stressad. Men 

For 99 percent of the time of beasts on this planet, stress has been 
three minutes of terror after which is either over with you or with 
your opponent. And what do we do? We turn on the same stress 
response for 30-year mortgages. 

– Robert Sapolsky, professor i neuro endokrino logi  
och evolutionsbiologi vid Stanford
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varför stiger den? Jo, i situationen med lejonet måste vår för-
fader agera snabbt och antingen gå till attack eller springa 
därifrån – fight or flight. För att kunna slåss  eller springa 
så fort som möjligt behöver kroppens muskler mer blod och 
därför slår hjärtat snabbare och hårdare. Det här lever kvar 
i oss än i dag och är anledningen till att pulsen ökar när vi 
blir stressade.

Så formades stressystemet

Kroppens stressystem – hpa-axeln – finns där av precis 
samma anledning som vi har känslor: för att vi ska överleva. 
Och precis som resten av kroppen och hjärnan har stressys-
temet utvecklats för att hjälpa våra förfäder att överleva i 
deras värld, som var betydligt farligare än vår. De faror de 
utsattes för var förmodligen inte bara mer frekventa än de 
du och jag möter, de krävde också att man agerade omedel-
bart. Den som stod kvar för länge och funderade på om han 
skulle attackera eller springa ifrån ett lejon åkte förmodli-
gen snabbt ut ur genpoolen. 

Nuförtiden behöver de flesta tack och lov sällan  oroa sig 
för livshotande situationer. Ändå är det samma system i 
hjärnan som är aktivt när vi blir stressade av psykosociala 
orsaker, som en deadline på jobbet, kostsamma villa lån eller 
att inte få tillräckligt många ”gilla”. Den stress vi belastar 
hpa-axeln med i dag är självklart inte lika intensiv som när 
man stod inför ett lejon, men den kan ofta pågå under läng-
re tid, ibland i flera månader eller år. Och det är hpa-axeln 
förmodligen inte utvecklad för. Att under lång tid utsätta 
hjärnan för förhöjda doser stresshormoner kan leda till att 
den inte längre fungerar på ett bra sätt. Det innebär ju att 
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THE SUSTAIN-
ABLE HANDBOOK  
HOW TO LIVE 
GREEN
Learn to eat, travel, work and consume 
sustainably! Climate change is one of 
the greatest challenges of our times, 
and while politicians and scientists play 
an important part, we can all help by 
committing ourselves to making smart 
choices. With practical and concrete 
advices, this book will help you and your 
family contribute to a healthier planet. 
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22 Semestra längre. Ju billigare flyget har blivit, desto mer 
har många börjat utnyttja transportsättet till både korta 
weekendresor och flertalet semesterresor om året.

– En sak som vi forskare tittar på är till exempel hur länge folk stan-
nar på ett resmål, och de siffror vi har fått tyder på att det är en ganska 
kraftig minskning i den genomsnittliga uppehållslängden. Vi reser mer 
och prickar av destinationer, och det tycker vi forskare inte är så bra, 
säger Stefan Gössling som tycker att ju längre man flyger, desto längre 
bör man stanna på destinationen.

Summa summarum: Om du vill åka någonstans dit endast flyget kan 
ta dig, försök då planera in en längre resa som ger dig möjligheten att 
uppleva destinationen ordentligt istället för att slentrianmässigt åka 
fram och tillbaka flera gånger.

23 Ta tåget till flyget. Om du till exempel ska ta ett flyg 
utomlands från Stockholm, men bor i Umeå, är det mer 
klimatsmart att ta tåget till Stockholm istället för att  

addera ytterligare en flygresa, menar Stefan Gössling.
– Det går att göra väldigt mycket för att dra ner på utsläppen på din 

resa, om du bara funderar på alternativ.

32  
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En sak som vi  
forskare tittar  
på är till exempel 
hur länge folk 
stannar på ett 
resmål, och de 
siffror vi har fått 
tyder på att det 
är en ganska 
kraftig minskning 
i den genom-
snittliga uppe-
hållslängden.”

Stefan Gössling
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24 Ställ bilen. Det är inte bara flyget som står för en stor del 
av våra utsläpp, utan även bilen. Bland de motordrivna 
färdmedlen är tåg, buss och tunnelbana de mest energi- 

effektiva och klimatvänliga alternativen, i alla fall om man räknar per 
personkilometer. Ändå använder vi bilen betydligt mer än dessa trans-
portmedel. Detta resulterar i att vägtrafiken totalt släpper ut mer koldi-
oxid än de tre tidigare nämnda färdmedlen kombinerat. 

Detta är anledningen till att riksdagen har satt som mål att biltrafi-
ken i Sverige ska ha minskat med 70 procent till år 2030 jämfört med 
2010 års nivåer. I början av 2019 släppte Trafikverket dock en rapport 
där de räknar med att personbilstrafiken kommer öka med 18 procent 
fram till 2030 – om inte kraftfulla insatser sätts in. 

Vill du som privatperson göra klimatet en tjänst är det alltså en god 
idé att skippa bilen så ofta det bara går. 

25 Åk kollektivt. Finns det bra kollektivtrafik där du bor är 
det självklart ett utmärkt alternativ för att ta dig till exem-
pelvis jobbet eller skolan. Men verkligheten ser inte alltid 

ut så om man bor på landsbygden. Däremot kan du utforska möjligheten 
att samåka med kollegor, grannar och vänner. Kanske kan ni turas om 
att skjutsa barnen till skolan eller fotbollsträningen? Eller åka och stor-
handla samtidigt? Tänk kreativt så sparar du både på utsläpp och pengar.

26 Investera i rätt bil. Om du ska köpa en bil, fundera på vad 
du behöver den till. De flesta använder sin bil till korta 
sträckor, och kanske en eller två långa resor per år, och 

då är en el- eller hybridbil ett bra alternativ, menar Stefan Gössling. 
– Vi har ju mycket förnyelsebar el i Sverige, så i teorin kan man köra 

den mer eller mindre utsläppsfritt, om man nu bortser från batteri- 
produktion och sådant. Och till de längre bilresorna kan man kanske 
hyra en bil som klarar längre sträckor, alternativt ta tåget till destina-
tionen och hyra en bil på plats. 

34  Res mer klimatsmart
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27 Cykla mer. Varje år tittar myndigheten Trafikanalys på 
hur långt vi svenskar kör med bil, och under 2018 körde 
en personbil i genomsnitt 1 200 mil. Enligt Trafikverket 

är en stor del av bilresorna korta och har endast en passagerare i bilen, 
vilket betyder att vi skulle minska den genomsnittliga siffran rejält om 
fler och fler skulle välja cykeln framför bilen. Att den som cyklar dess-
utom får gratis motion på köpet är ytterligare en fördel. 

Räcker en gammal, hederlig cykel inte till går det att investera i en 
elcykel som tillåter dig att vila från trampandet lite då och då.

– Allt som gör en bil onödig, i alla fall i städerna, är en bra innovation. 
Elmotorer är så mycket mer effektiva än bränslemotorer, och med en 
cykel har du dessutom nästan ingen vikt att transportera i jämförelse 
med en bil som väger ett ton, säger Stefan Gössling. 
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77 Satsa på solfångare. Förutom solceller finns även sol-
fångare, som använder solens energi för att värma vatten 
till värme- och vattensystem. 

– Det är teknik som håller under lång tid, säger Markus Nyholm,  
energitekniker och egenföretagare i snickeri.

Solfångare är ett bra alternativ för hus som värms med direktver-
kande el, och det går även att komplettera den med en vattenmantlad 
kamin som kan användas för att värma vatten under vinterhalvåret. Att 
det höjer mysfaktorn rejält är endast en bonus!

70  Bli mer klimatsmart på hemmaplan
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EXTREME  WEATHER 
In this book, meteorologist Martin 
Hedberg brings us on a fascinating 
exploration of the world’s most 
extreme weather. He explains the 
big picture as well as the exceptional 
weather phenomena, with fantastic and 
sometimes frightening images depicting 
everything from tornados and persistent 
drought to record cold temperatures and 
devastating ice storms. With photographs 
by outstanding photographers from all 
over the world.

In an extensive final chapter Martin 
Hedberg explains how climate change 
changes the weather, and the consequences.

MARTIN HEDBERG is a meteorologist 
and writer specialising in extreme weather 
and changes to weather systems. He holds 
lectures about extreme weather and the cli-
mate of the future all over Sweden, including 
to ministries and authorities.
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SANDSTORMAR

Ingen annanstans blir vindens ”frontzon” lika 

tydlig som när en sandstorm är i annalkande. 

I extrema situationer kan sandstormen nå en 

kilometer upp i luften. Begreppet sandstorm 

handlar inte om vindstyrka utan om hur dålig 

sikten blir till följd av all sand i luften. Är sikten 

mindre än femhundra meter talar man om svår 

sandstorm men den kan också vara så tät att 

man bara ser några tiotal meter framför sig. 

Miljontals små sandkorn inte bara begränsar 

sikten utan blästrar också alla ytor och tränger 

in i minsta skrymsle.

Haboob är en speciell sandstorm vars namn 

har sitt ursprung i arabiskans habb som betyder 

vind. En haboob bildas i samband med att tur-

bulenta fallvindar, downbursts, från bymoln eller 

kallfronter drar fram över ökenområden eller 

torr mark. Det skapar en vägg av sand, jord och 

damm som kan röra sig med hastigheter upp till 

hundra kilometer i timmen. Kraftiga haboob före-

kommer i Mellanöstern, Afrika, Australien och 

Nordamerika. Amerikanska delstaten Arizona 

drabbas då och då av haboobvindar, men den 

5 juli 2011 omfamnades staden Phoenix av en 

sandvägg utöver det vanliga.

Nästa uppslag: En sandstorm i Uttar Pradesh, 

Indien, den 12 april 2016.
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STORMAR I SVERIGE

Gudrun var en av de kraftigaste stormar vi haft 

i Sverige och blev en referens eftersom konse-

kvenserna blev så omfattande. Kombinationen 

kraftiga vindar och en mild vinter utan tjäle i 

marken skapade förutsättningar för rotvältor. 

75 miljoner kubikmeter skog fälldes den 

8–9 januari 2005. Det var dubbelt så mycket 

stormfälld skog som septemberstormen tog 

1969. Skogsbolag och markägare hade ett 

omfattande arbete att få ut timmer, då det var 

stora risker för insektsangrepp på såväl fällda 

som friska träd. Gudrun visade på samhällets 

sårbarhet. Nästan en halv miljon hushåll blev 

utan ström.

De mest extrema vindarna i Sverige har vi 

vanligen under vintermånaderna. Stormar 

skapas ofta av kampen mellan kall och mild luft 

höst och vinter. Fjällvärlden har en särställning 

när det gäller extrema vindar. Detta dels för 

att friktionen mot marken är liten, dels för att 

vinden kan kanaliseras av berg och dalgångar. 

Av samma anledning är det blåsigare till havs 

än över land. Den högsta medelvinden, genom-

snittet under tio minu ters tid, som uppmätts i 

Sverige är 47,8 m/s i Stekenjokk den 18 januari 

2017. Den högsta byvinden som uppmätts var 

81 m/s i Tarfala den 20 december 1982.

Om vi undantar fjällvärlden är vindrekordet 

39 m/s i medelvind på Vinga den 5 januari 1976 

samt byvindar på 43,0 m/s på Hanö den  

3 december 1999. 

Gudrun var i närheten av vindrekordet.  

Även om medelvinden ”bara” var 33 m/s,  

var den högsta byvinden 42,4 m/s. Bägge  

mättes på Hanö.

När marken är frusen eller torr står rötterna 

stadigare och träden knäcks någon meter 

över mark istället för att falla med rotvälta. 

Monokulturer med jämngamla träd av samma 

slag, som dessutom vuxit tätt och därmed inte 

skapat stabila rötter, faller lätt offer för stor-

mar. När röjningsarbetet är avklarat uppstår 

diskussioner om vad man ska plantera härnäst. 

Skogens långa omloppstider gör den sårbar för 

förändringar i klimat och väder. Men Sveriges 

stora antal skogsägare skapar också utrymme 

för många olika strategier att möta förändringar.
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ISLANDS
This is one of the largest and most extensive 
photobook about the world’s islands to 
have ever been created. Photographer 
and writer Peter Hanneberg shares his 
photographs from ten years of travelling 
to 50 of the world’s most fascinating 
islands. This includes great islands like 
Madagascar and Borneo, but most of the 
journeys were to smaller islands such as 
Lofoten, EasterIsland, Fiji and Mnemba 
Island. The most isolated place he visited 
was Tristan da Cunha, located 2,800 
kilometres from its nearest neighbour! 
With magnificent images and in-depth 
texts, this book shoes how beautiful, 
unique and vulnerable islands can be – 
the latter often due to their small size and 
limited resources. You will learn about 
island cultures living close to nature, 
their histories and traditions, with all 
oceans and climate zones represented 
from the arctic to the tropics, Antarctica, 
the Baltic Sea, North Sea and Atlantic 
Ocean as well as the Indian Ocean 
and the Pacific. With its rich stories of 
nature, culture and history, this book is a 
visual journey around the world.
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NORDIC 
 BUTTERFLIES
Nordic Butterflies is a comprehensive field 
guide to all the species of butterflies in 
the Nordic countries. This new edition 
contains complete descriptions over all 
the 152 species of butterflies and burnet 
moths. There are over 600 pedagogical 
photographs, and all butterflies are 
shown in their natural environment. 
The wings are showed from both sides, 
and the male and female are both shown 
when they are different. The distribution 
maps show the current habitat of each 
species, and there are graphs for the 
flight periods of the different species.

Nordic Butterflies is a standard reference 
for anyone interested in learning more 
about our beautiful, fascinating, but also 
endangered butterflies.
 

ORIG. TITLE Nordens fjärilar
AUTHOR Bo Söderström
FORMAT 140x210 mm, 272 pages
RIGHTS SOLD Danish: Gyldendal
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3 Snarlik ängsmetallvinge men flyger bara på 

myrmarker. Ännu inte påträffad i Sverige.

Vingspann 22–25 mm. 
Kännetecken Hanen är större och har fjäderlika 
antenner. De metalliskt grönskimrande området på 
framvingarna är ofta koncentrerat till ett område 
närmast huvudet och de gröna fjällen blir gradvis 
glesare från huvudet mot vingspetsen. Framving-
ens grundfärg blir därför mörk, antingen brun eller 
svart beroende på hur ljuset faller och hur pass sli-
ten fjärilen är. 
Levnadssätt Hanarna flyger aktivt från morgonen 
till långt in på eftermiddagen medan honorna är 
relativt stationära nära där de kläcktes. 
Flygtid Fjärilarna flyger från slutet av juni till slutet 
av juli.
Livsmiljö Förekommer i Mellaneuropa i två helt 
olika biotoper, dels på mossmark där ljung växer, 
dels i torra backar med slån och hagtorn. I Dan-
mark och Finland är den endast funnen på myr- 
och mossmarker. 
Värdväxt I Norden på ljung, odon och rosling; i 
Mellaneuropa även på slån och hagtornar. 
Utbredning och status I Norden är arten bara 
funnen i Finland och Danmark. I Finland har den 
en tämligen vid utbredning i södra delen av landet. 
Först nyligen har man insett att arten även före-
kommer i Danmark. Från år 2006 och framåt har 
flera populationer upptäckts på södra Jylland. Den 
förekommer mycket lokalt och antalet individer 
varierar mycket mellan år. Fler populationer kan 
förväntas att hittas framöver. 
Övrigt Det förefaller inte otroligt att arten kan fö-
rekomma även i Sverige. Ut och leta i myrmarker 
med ljung, odon och rosling i södra Sverige under 
juli månad!

Parande fjärilar där hanen med dess fjäderlika antenner är överst 
och honan nederst i bild.  

De metallskimrande fjällen ligger glesare nära vingspetsen men 
betraktningsvinkeln påverkar ”graden av skimmer”.

Honan saknar fjäderlika antenner.
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UtbredningFlygtider 

 Kobberbrun køllesværmer   
 – 
 Rämevihersiipi  
 Blackthorn Aurora Moth  Myrmetallvinge  Rhagades pruni 

Förekommer i Norden i två skilda former som 
sannolikt är två skilda arter.

Vingspann 24–32 mm. 
Kännetecken Ängsmetallvingen är liten och har 
metalliskt gröna till blågröna metallskimrande 
framvingar. Bakvingarna är grå. Hanen är större 
och har fjäderlika antenner. Två olika former fö-
rekommer i Norden. Formen (f.) heuseri är något 
mindre och har 32–36 antennleder jämfört med 
38–45 antennleder hos den större f. statices. 
Levnadssätt Fjärilen har en rak, långsam och svir-
rande flykt nära marken. Flyger i solsken men sätter 
sig ofta i vegetationen. Formen statices verkar ofta 
föredra blåaktiga blommor som vädd och axvero-
nika medan f. heuseri gärna besöker smörblommor. 
Livsmiljö Hävdade öppna, blomrika gräsmarker; f. 
statices på varma torra sandmarker (”torrängsme-
tallvinge”) medan f. heuseri på fuktigare gräsmarker 
av smörblommetyp (”fuktängsmetallvinge”). 
Värdväxt Formen statices på bergsyra, f. heuseri på 
ängssyra. 
Utbredning och status I hela Norden har ängs-
metallvingen lokala förekomster. Formen statices 
förekommer endast i de sydöstra delarna av Sverige 
norrut till Stockholm och västerut i Svealand till 
strax väster om Vättern. Formen heuseri finns dä-
remot i hela landet, från Skåne till Norrbotten. I 
Finland förekommer f. statices endast i söder. Arten 
har minskat kraftigt i antal. I Danmark och Sverige 
har f. heuseri klarat sig sämre än f. statices och har 
gått tillbaka kraftigt. 
Övrigt Skillnader i utseende, livsmiljö och värdväxt 
mellan de två formerna gör det sannolikt att det är 
två goda arter. Flygtiden skiljer sig också åt mel-
lan de två formerna: f. statices från slutet på juli till 
början av augusti, f. heuseri i månadsskiften juni/juli. 
Förvånande nog skiljer sig dock inte utseendet hos 
genitalierna mellan de två formerna.
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Hona av f. statices (torrängsmetallvinge). Notera att hon sitter på 
värdväxten bergsyra.

Hane med fjäderlika antenner av f. heuseri (fuktängsmetallvinge) 
som är något mindre och med färre antennleder.

Hane med fjäderlika antenner av f. statices (torrängsmetallvinge) 
som är något större och med fler antennleder.

M
AD

 •
 Ö

LA
N

D
 •

 7
/1

7

B
A

S
TA

R
D

S
VÄ

R
M

R
E

18 NORDENS FJÄRILAR

FlygtiderUtbredning 

 Grøn køllesværmer  
 Grønn metallsvermer 
 Niittyvihersiipi 
 Forester  Ängsmetallvinge  Adscita statices
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SKOGSMARKER

Nässelfjäril 14 april 

Körsbärsfuks 14 april

Videfuks 22 april

Citronfjäril 2 maj

Påfågelöga 2 maj

Sorgmantel 2 maj

Aspfuks 2 maj

Vinbärsfuks 2 maj

Tosteblåvinge 10 maj

Rapsfjäril 18 maj

Kartfjäril 18 maj

Aurorafjäril 22 maj

Grönsnabbvinge 22 maj

Skogsvisslare 2 juni

Gullvivefjäril 2 juni

Kvickgräsfjäril 2 juni

Berggräsfjäril 2 juni

Svartfläckig  
glanssmygare 6 juni

Mnemosynefjäril 6 juni

Makaonfjäril 6 juni 

Skogsvitvinge 6 juni

Klöverblåvinge 6 juni

Prydlig  
pärlemorfjäril 6 juni

Asknätfjäril 18 juni

Väddnätfjäril 18 juni

Hagtornsfjäril 22 juni

Brun blåvinge 22 juni

Sotnätfjäril 22 juni

Brun gräsfjäril 22 juni

Tallgräsfjäril 22 juni

Gulfläckig  
glanssmygare 26 juni

Veronikanätfjäril 26 juni

Midsommarblåvinge 2 juli

Ängsblåvinge 2 juli

Violett blåvinge 2 juli

Silverblåvinge 2 juli

Amiral 2 juli

Aspfjäril 2 juli

Vitgräsfjäril 2 juli

Dårgräsfjäril 2 juli

Pärlgräsfjäril 2 juli

Smalsprötad  
bastardsvärmare 6 juli

Bäckpärlemorfjäril 6 juli

Myrpärlemorfjäril 6 juli

Älggräspärlemorfjäril 6 juli

Skogsnätfjäril 6 juli

Luktgräsfjäril 6 juli

Ljungblåvinge 10 juli

Hedblåvinge 10 juli

Ängspärlemorfjäril 10 juli

Sälgskimmerfjäril 10 juli

Almsnabbvinge 14 juli

Krattsnabbvinge 14 juli

Lundpärlemorfjäril 14 juli

Skogspärlemorfjäril 14 juli

Tryfjäril 14 juli

Darrgräsfjäril 14 juli

Spegelsmygare 18 juli

Turkos blåvinge 18 juli

Vitfläckig  
guldvinge 18 juli

Eksnabbvinge 18 juli

Silverstreckad  
pärlemorfjäril 18 juli

Skogsgräsfjäril 18 juli

Aspskimmerfjäril 22 juli

Skuggpärlemor- 
fjäril 2 augusti

Eldsnabbvinge 18 augusti

Fjärilar

Få fjärilar förekommer inne i slutna sko-
gar där solen inte når marken. Men i soliga 
gläntor i barrblandskogar finner du arter 
som kvickgräsfjäril och svartfläckig glans-
smygare, och om du befinner dig i en gles 
tallskog med rik undervegetation av blåbär 
och lingon ser du på våren säkert tosteblå-
vinge och grönsnabbvinge. Annars är det 
större öppningar i skogen som skogsbilvä-
gar, kraftledningsgator, brynzoner och re-
lativt nyupptagna hyggen som idag är en av 
de allra viktigaste livsmiljöerna för fjärilar 

i Norden. Faktiskt har många fjärilsarter 
som förr förekom i odlingslandskapets be-
tesmarker en sista refug i dessa människo-
skapade miljöer. Det är inte en slump att 
flera av de nyskapade fjärilsstigarna i Sve-
rige är i just sådana här miljöer. Omkring 
hälften av alla arter i Norden förekommer 
i denna livsmiljö (66 arter). Det är en sär-
skilt viktig livsmiljö för vitfjärilar, juvel-
vingar, pärlemorfjärilar, vinterpraktfjärilar, 
nätfjärilar, skimmerfjärilar, kronseglare och 
gräsfjärilar. 

Revised  Edition

KNIT AND  CROCHET 
 BEAUTIFUL SCARVES, 
HATS, SOCKS AND 
GLOVES
This book is for anyone who loves to 
knit and crochet for children as well as 
grownups, with patterns for gloves and 
hats, cosy socks, beautiful scarves and 
much more. Why not make your own 
crocheted cap with inspiration from 
the 1960s? Sisters Jenny and Kamilla 
Alderbrant provide monochrome as 
well as colourful projects with clear 
instructions, making knitting and 
crocheting both fun and simple. 
 

ORIG. TITLE Sticka och virka vackra sjalar, 
mössor, sockor och vantar
AUTHORS Jenny Alderbrant,  
Kamilla Alderbrant
FORMAT 195x224 mm, 112 pages
WORD COUNT 31 000
PUBLICATION DATE September 2019
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Tuvas ljuva – sjal
Jenny har gjort flera mönster på skira stickade sjalar med spets,  

och jag ville bidra med en egen virkad variant. Resultatet blev en triangelformad 
sjal som består av olika mönsterpartier med hålmönster. 

det här behöver du:

Garn: Det bör ligga på 210 meter/50 gram, som 
till exempel Arwetta Classic från Filcolana. 
 Eller ca 400 meter/100 gram, som till exempel 
Silky singles från JennyPenny. Den vita sjalen 
är virkad med Arwetta Classic i färgen 101 och 
det går åt ca 180 gram. Den grå sjalen är virkad 
med Silky singles i färgen silvergrå. Det gick åt 
ca 180 gram. 

Virknål: 3,5–4 mm.

sjal: 

Denna sjal påbörjas utan luftmaskkedja för att kan-
ten inte ska bli så stum. Men du kan också välja en 
större storlek på virknålen och börja med en luft-
maskkedja. 
• Varv 1: Starta med att virka fm till den längd  
 du önskar på sjalen. Detta exempel består av  
 178fm utan luftmaskkedja. Vänd.
• Varv 2: Virka *3lm, hö1, 1fm* och upprepa  
 *–* varvet ut. 

  Avsluta med 1hst i stället för fm i sista  
 omgången. Vänd. 
• Varv 3: Virka 2sm i 1:a lmb. Virka sedan:
 *2lm, 1hst i lmb* och upprepa *–* varvet ut.
 Avsluta med 1hst i sista lmb. Vänd.
• Varv 4: Virka *4lm, 1fm i hst frfv* och  
 upprepa *–* varvet ut. 
 Avsluta med 4lm och 1fm i sista lmb efter  
 sista hst frfv. Vänd.
• Varv 5: Virka sm fram till hst frfv. Virka  
 4lm. Virka sedan:
 *1hst i nästa lmb, 2lm* och upprepa *–*  
 varvet ut.
 Avsluta med 1hst i fm frfv. Vänd.
• Varv 6: Virka 2sm fram till hst. Virka sedan: 
 *4lm, 1fm i hst frfv* och upprepa *–*  
 varvet ut.
 Avsluta i sista hst frfv och vänd.
• Upprepa varv 5–6 ytterligare 3 gånger, tills  
 du har virkat 6 varv till (totalt 12 varv).
• Varv 13: Virka 2sm i lmb. Virka sedan: 
 *1fm i lmb, 2lm* och upprepa *–* varvet ut. 
 Avsluta med 1fm i sista lmb och vänd.

Sjalen virkas fram och tillbaka. Du börjar med basen och minskar 
sedan antalet  maskor på varje varv. Längs med kanten virkas en 

spetskant, och om du vill kan du sy på pompoms. 
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Rosa – halsduk  
Till barnmodellen av baskern Rosa valde jag att virka en söt liten halsduk. Den blir 

V-formad tack vare ökningar i mitten. 

det här behöver du:

Garn: Det bör ligga på ca 210 meter/50 gram, 
som till exempel Arwetta Classic från Filcol-
ana, samt ca 210 meter/25 gram, som till exem-
pel Tilia från Filcolana. Till denna halsduk har 
färgerna 101 och 954 från Arwetta Classic an-
vänts, samt 101 från Tilia. Det gick åt ca 30, 25 
respektive 10–15 gram av de olika garnerna. 

Virknål: 3–3,5 mm. 

Masktäthet: 14 varv med 19hst/10 cm (till den 
vita delen där Arwetta Classic och Tilia stickas 
samtidigt). 

halsduk: 

Varv märkta med (bmb) virkas i den bakre mask-
bågen.
• Varv 1: Börja med 81lm i en kedja eller 81fm  
 utan luftmaskkedja. Sätt en markör i  
 mittersta maskan och vänd.
• Varv 2: Virka 2lm, 2hst i samma lm/fm och  
 fortsätt sedan med 1hst i varje fm tills du når  
 markören. Virka 2hst i den m och fortsätt  
 sedan med 1hst i varje lm/fm fram till slutet.  

Halsduken virkas fram och tillbaka på längden.  
Ökningar och minskningar i ändarna skapar snibbar. 
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 lmb varvet ut. Avsluta med 1sm i sista m.  
 Vänd.
• Varv 12: Virka 1lm, 1fm, 1hst i varje fm frfv  
 fram till mittenmaskan och virka 2hst däri.  
 Virka sedan 1hst i varje fm frfv. Avsluta med  
 1fm i sista m och vänd.
• Varv 13 (bmb): Virka 1sm. Virka 1fm i varje  
 hst hela varvet och avsluta med 1sm i sista m.
• Fäst tråden.

kant:

• Nu börjar du med den kontrasterande  
 kanten i grått. 
• Virka: *1fm, 1sm* och upprepa *–* runt hela  
 halsduken. Virka (1fm, 1lm, 1fm) i ändarna  
 och fortsätt sedan med *–*.

till sist: 

• Fäst tråden. 
• Gör garnbollar och fäst dem i ändarna.
• Virka en snodd av en luftmaskkedja (använd 
 dubbelt garn) som är lika lång som halsduken 
 är bred, och fäst den på baksidan. Snodden 
 hjälper halsduken att hålla sig på plats.

 Virka 2hst i sista lm/fm och vänd.
• Varv 3 (bmb): Virka 3lm. Virka 1fm i varje  
 hst frfv tills du når markören. Virka (1fm,  
 1lm, 1fm) i den m. Fortsätt sedan med 1fm  
 i varje hst frfv och avsluta med 1hst i sista m.  
 Vänd.
• Varv 4: Virka 4lm, 1st, 1lm, 1st. Virka sedan: 
 *1lm, hö1, 1st* och upprepa *–* fram till  
 mitten. Virka (1st, 1lm, 1st) i den m. Fortsätt  
 sedan virka *–* varvet ut. Vänd.
• Varv 5: Virka 3lm. Virka 1fm i 1:a lm, sedan  
 2fm i varje lmb fram till mitten. Virka (1fm,  
 1lm, 1fm) i den m. Fortsätt sedan virka 2fm  
 i varje lmb varvet ut. Avsluta med 1hst i  
 2:a lm frfv och vänd.
• Varv 6: Virka 3lm. Virka 1hst i varje fm, 2hst  
 i mitten, och fortsätt med 1hst i varje fm  
 varvet ut. Avsluta med 1st i sista m och vänd.
• Varv 7 (bmb): Virka 2lm. Virka 1fm i varje  
 hst frfv fram till mittenmaskan och virka 2fm  
 däri. Fortsätt med 1fm i varje hst frfv varvet  
 ut. Avsluta med 1hst i sista m och vänd.
• Varv 8: Virka 1lm. Virka 1hst i varje fm frfv  
 fram till mittenmaskan och virka 2hst däri.  
 Fortsätt med 1hst i varje fm frfv och avsluta  
 med 1fm i sista m. Vänd.
• Varv 9 (bmb): Virka 1sm. Virka 1fm i varje  
 hst frfv fram till mittenmaskan och virka  
 2fm däri. Fortsätt med 1fm i varje hst frfv  
 fram till den näst sista m och vänd. 
• Varv 10: Virka 1lm, 1fm, 1st. Virka sedan:
 *1lm, hö1, 1st* och upprepa *–* fram till  
 mitten, virka 2st däri och upprepa sedan *–*  
 varvet ut. 
 Avluta med 1fm i sista m. Vänd.
• Varv 11: Virka 1fm. Virka sedan 2fm i varje  
 lmb fram till mitten. Virka 2fm mellan de  
 2st frfv och fortsätt sedan med 2fm i varje  
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MACRAMÉ
Macramé is both fun and trendy – and 
there is no limit to the beautiful things 
you can make for your home with these 
knots. Here, you will find wall hangings, 
curtains and stylish lamps, but also 
charming hanging pots and decoration 
for things you already have at home. 
The thick macramé yarn can also be 
used for crocheting, and soon you can 
make baskets, cushions and bags come 
together.

Making macramé is also restful, with 
one knot adding to the next, as your 
fingers create projects small and big. The 
basic knots are easy to learn, and as you 
get more skilled, you can take on more 
advanced projects. Soon you will be able 
to improvise and find new patterns and 
ways to make the knots!
 

ORIG. TITLE Makramé
AUTHORS Sania Hedengren  
& Susanna Zacke
FORMAT 195x224 mm, 112 pages 
RIGHTS SOLD Finnish: Kustannus Mäkelä Oy
WORD COUNT 6 000
PUBLICATION DATE February 2019

Tips 
        INNAN DU BÖRJAR

Det går att knyta makramé på många saker,  

här är några förslag: 

• Bambupinnar.

• Grenar, det kan vara både smala eller tjocka, 

  eller grenar som delar sig i flera. 

• Snöre.

• Gardinstång.

• Gardinring. 

• Köksredskap, som en slev exempelvis. 

• Klädgalge.

• Stolsrygg.

• Nyckelring.

Makrame_inlaga.indd   12 2019-01-02   10:01
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Draperi
Supercharmigt draperi som pryder sin plats i vilken 
dörröppning som helst. Den skärmar av utan att ta 
bort rymd eller stänga ute ljus. En gren blir vackert  
att fästa på, men det går förstås bra med en vanlig 
gardinstång också.

•  Klipp till garnet i 34 bitar på cirka 6 meter vardera.

•  Lägg dem dubbla och fäst dem på pinnen.

•  Knyt glesa råbandsknopar i tre varv, börja det första varvet  

 10–15 centimeter ner från pinnen. 

• På det fjärde varvet minskas en knut i mitten i resterande  

 fem varv. 

•  Klipp av garnet nertill till en lagom längd.

Makrame_inlaga.indd   52 2019-01-02   10:02
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Bonad 
        MED DUBBELPINNE

För att få makramén lite mer arbetad kan man knyta 
in ytterligare en pinne en bit ner, utöver den som hela 
arbetet är fäst i.

• Klipp till garnet i tio bitar på 3 meter vardera. Lägg dem  

 dubbla och fäst dem på pinnen. Knyt glesa råbandsknopar  

 i fem varv. (Bild 1, nästa uppslag.)

• Ta nästa pinne som helst ska vara lite tunnare. Börja med  

 att fästa den i de båda yttersta garnerna. Pinnen tvinnas/ 

 lindas in i garnet på samma sätt som när man tvinnar in  

 garn, se beskrivning på sid. 30–33. (Bild 2–7.)

• Fortsätt med glesa råbandsknopar i tre varv, men minska 

 två knutar per varv genom att låta de yttersta vara oknutna.  

 Klipp av garnet nertill och fransa eventuellt ändarna.  

 (Bild 8.) 
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Åsa Pärson  
Amica Sundström

B O N N I E R  F A K T A

En grundbok i vävteknik. Åsa Pärson  
och Amica Sundström har lösningarna  
och kunskapen i hur du enkelt kommer  
i gång med att väva. I den här boken finns 
allt du behöver veta och lite till. Meningen 
är att du ska bli inpirerad och med hjälp  
av boken skapa dina egna vävar. Du kan 
använda dig av grunderna för att skapa  
nya personliga vävar eller använda bokens 
exempel på väv sedlar. Boken berättar  
hur du sätter upp en väv, vilka verktyg du 
behöver och hur olika material fungerar  
i varp och inslag. Du får också lära dig  
att räkna ut längd och bredd på en väv.

WEAVE 
Weaving is a centuries old craft with a fascinating history, and one that is deeply 
rooted in Scandinavia. It continues to evolve, and it is being revitalized today 
by designers, artists and modern craftspeople all over the world. The projects 
emphasize on textiles to use in your home, for example towels, pillowcases, 
curtains, bath towels, drapes, rugs, but also things you can wear, like a shawl.

It is a highly practical book where you learn everything about the weaving 
process - from how to set up your own weaving stool till how you finish your 
projects. Thoroughly illustrated with photographs and drawings. 

ÅSA PÄRSON is an internationally acclaimed weaver with exhibitions on several  continents 
(for instance Sweden, Japan, Finland and Mexico). She was chosen to  participate in the 
large restauration project of Nationalmuseum that was reopened in  Stockholm, Sweden 
2018. She also works as a teacher at Konstfack and Handarbetets vänner in  Stockholm. 
AMICA SUNDSTRÖM is a textile teacher and lecturer. She works at  Historiska Museet in 
Stockholm at the textile department.
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Kypert
I kypert är bindepunkterna förskjutna ett steg åt höger eller vänster 
och bildar en diagonal linje. Kypert kan göras från tre gånger tre 
trådar i rapporten till i princip hur stor som helst. Det vanligaste 
är dock från fyra till åtta skaft. Konstruktionen gör att mer material 
kan få plats och kan på så sätt ge ett starkare tyg än tuskaft efter-
som det finns mer material att slita på. Kypert kan användas i,  
till exempel jeanstyg.

Aliquam tristique id tellus sit  
amet suscipit. Suspendisse potenti. 
Integer suscipit orci id blandit. 

Aliquam tristique id tellus sit  
amet suscipit. Suspendisse.  
Integer suscipit orci id blandit. 

Satin
Satin karaktäriseras av att bindepunkterna sitter så långt ifrån 
varandra som möjligt inom rapporten. Kan göras med fem gånger  
fem trådar i rapporten och uppåt, beroende på tjockleken på  
garnet. Bindningen ger släta tyger som reflekterar ljus bra och 
framhäver materialets glans efter mangling. Ofta kombineras  
ytor av varp effekt och inslagseffekt i mönstring i, till exempel 
damast dukar.

Aliquam tristique id tellus sit amet 
suscipit. Suspendisse potenti. Integer 
suscipit orci id blandit aliquam. 

Aliquam tristique id tellus sit  
amet suscipit. Suspendisse  
potenti. Orci id blandit aliquam. 

Från dessa bindningar finns en mängd olika härledningar, det vill 
säga varianter. Bindningen kan vara förstorad, omgrupperad eller 
oregelbundet upprepad men en härledning måste alltid gå att göra 
på ursprungsbindningens skaftantal. Sedan finns det ytterligare 
grupper av bindningar som inte passar in i ovanstående grupper, 
till exempel, bindningar som bildar förhöjningar och fördjupningar, 
kräppbindningar som ger strukturer samt bindningsgrupper där 
flera trådsystem läggs, till exempel dubbelvävar.

Aliquam tristique id tellus sit amet  
suscipit. Suspendisse potenti. 
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THE BIRD GUIDE
 

ORIG. TITLE Fågelguiden
AUTHOR Lars Svensson,  
Killian  Mullarney, Dan Zetterström
FORMAT 135x194mm, 448 pages
RIGHTS SOLD Bulgarian, Chinese(simp.), 
Croatian, Czech, Danish, Dutch, Eng UK, 
Eng US, Estonian, Finnish, French,  
German, Greek, Hungarian, Italian,  
Norwegian, Polish, Portuguese,  
Romanian, Slovenian, Spanish and Catalan

CLOSE TO BIRDS
 

ORIG. TITLE Nära fåglar
AUTHOR Roine Magnusson,  
Mats  Ottosson, Åsa Ottosson
FORMAT 220x235 mm, 240 pages
RIGHTS SOLD English: Roost Books 
Shambhala, Finnish: Docendo, German: 
Sieveking Verlag, Norwegian: Spartacus 
Forlag

ORCHIDS OF EUROPE
 

ORIG. TITLE Orkidéer i Europa
AUTHOR Bo Mossberg,  
Henrik Aerenlund Pedersen
FORMAT 215x280mm, 208 pages
RIGHTS SOLD Danish: Gyldendal,  
Dutch: Kosmos, English: Harper Collins, 
French: Losange SAS, German: LV-Buch

A CHILD IS BORN
 

ORIG. TITLE Ett barn blir till
AUTHOR Lennart Nilsson
FORMAT 194x260, 240 pages
RIGHTS SOLD Dutch: Uitgeverij Ploeg-
sma, English: Penguin Random House, 
French: Hachette Livre,  
German: Goldmann Verlag

BREAD, BREAD, BREAD
 

ORIG. TITLE bröd, bröd, bröd
AUTHOR Martin Johansson
FORMAT 185x230 mm, 256 pages
RIGHTS SOLD English: Weldon Owen, 
German: Dorling Kindersley

CHRISTMAS CANDY
 

ORIG. TITLE Julgodis
AUTHOR Lena Söderström
FORMAT 195x224 mm, 128 pages
RIGHTS SOLD English: Skyhorse  
Publishing Inc., German: Heel Verlag, 
Norwegian: Cappelen Damm


