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Sssschlörp!
Vete tusan om det inte är sörplandet 

som är det bästa med kräftskivan.
Och så gillar jag att det är mörkt 

och lite mysigt med lyktor och ljus. 
Ska genast sno den konverterade 

julgransslingan – ett av Helén 
Bjurbergs alla festknep på 
de följande åtta sidorna.

Men man blir ju inte 
 direkt proppmätt av kräf
tor (eller hattar och hak
lappar) så jag stoppar 
med några egna recept 

bland duknings
tipsen.

Äntligen kräftor
 – fixa skivan  
i retrostil!

Jon Hansson
Matredaktör

Recept: Jon Hansson
Kräfttips: Helén Bjurberg

Foto: Jonas Bjurberg 
Matfoto: Kalle Assbring
Styling: Marika Friberg 
och Helén Bjurberg

Låt det smaka!

Pajdegen:
3 dl vetemjöl
125 g smör, kallt
2 msk kallt vatten
1 form med löstagbar kant 
på 24 cm diameter

Fyllningen:
3 msk hackad lök
200 g kantareller, cirka 1 l

2 msk smör
0,5 tsk timjan
3 ägg
2 dl crème fraiche
150 g riven stark ost, 
som Västerbotten
Salt
Peppar

Gör så här:
Häll mjölet i en skål och lägg i 

smöret (som ska vara kylskåpskallt) 
1.

i bitar. Knåda ihop till en grynig 
massa med fingrarna eller en gaffel.

Häll i vattnet och knåda snabbt 
till en smidig deg.

Tryck ut degen i formen. Ställ in i 
kylen och låt vila i 20 minuter.

Värm ugnen till 200 grader.
Skala och hacka löken.
Skär kantarellerna i bitar men inte 

för smått.
 Är svampen mycket fuktig så 

torrstek den först tills en del av 

2.

3.

4.
5.
6.

7.

vätskan dunstar. Stek sedan med 
löken i smöret tills kantarellerna 
blivit lite brynta. Gör så direkt med 
torr svamp. Krydda med timjan, salt 
och peppar.

Blanda äggen, crème fraichen och 
osten i en skål. Rör ner den stekta 
svampen. Häll/klicka ut i pajskalet.

  Baka i ugnen tills pajen/pajerna 
får fin färg. Det tar omkring 25 
minuter.

8.

9.

Kantarellpaj

Vänd!
Svårighetsgrad

Tid: 55 min
Pris: Ca 90 kr

lllll

(Recepten är tänkta för 8 personer som äter ett tiotal kräftor var, delar på en av pajerna, någon av salladerna och kanske en dessert. Kyckling
vingarna är tänkta att mätta två, tre personer som inte gillar kräftor. De kan då dessutom generöst sticka åt resten av sällskapet några smakprov.)

En kär traditionAtt kräftskivan skulle bli en kär tra
dition var ingen självklarhet. Från början 
var kräftan en delikatess för societeten 
och vanligt folk var länge skeptiska till detta flerbenta skaldjur som ansågs direkt olämpligt som föda. Inte förrän  i början av 1900talet blev det till  en folklig rätt på riktigt.



18  Härligt hemma Härligt hemma  19

Kycklingvingar
Naturligtvis ska även kräftvägrarna ha lite 
bökig plockmat. Vingarna blir ännu godare 
om du grillar dem men då kräver de 
passning nästan hela tiden. De kan gärna få 
marinera över natten i plastpåse i kylen.

4 stora vitlöksklyftor
2 cm färsk ingefära
1 msk sambal oelek
1 dl thailändsk fisksås 
(kan i nödfall ersättas  
med japansk soja)
2 msk socker
2 lime
4 msk hackad gräslök
5 msk hackad färsk koriander (skippa 
om du inte gillar det)
1,5 kg kycklingvingar

Gör så här:
Värm ugnen till 225 grader. Klä en lång

panna med folie (och gör diskaren glad).
Skala och riv vitlöksklyftorna och inge 

färan till marinaden i en skål.
Blanda med sambal oeleken, fisksåsen, 

sockret och pressad lime. Rör om så att 
sockret löser sig.

Hacka gräslöken och koriandern och 
vänd ner i marinaden. Lägg ut vingarna 
i långpannan och häll marinaden över. 
Gegga runt dem ordentligt. (Ett lortigt jobb 
men någon måste göra det).

Stek 35 minuter i ugnen. Ser vingarna 
bleka ut så brassa på ett par minuter med 
grill och maxvärme.

Servera varma eller kalla. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 msk smör
1 stor platta (225 g) fryst  eller kyld 
smördeg
200 g chèvrerulle (getost)
4 ägg
25 g rucola
2 dl kaffegrädde
1 msk majsenamjöl
1 stor tomat eller några körsbärstomater
Salt
Peppar
En form med löstagbar kant 
på 24 cm i diameter

Gör så här:
Värm ugnen till 200 grader.
Ta fram smördegen så att den hinner tina 

om du använder fryst.
Dela stora blad och fräs rucolan någon 

minut i smöret i en kastrull.
Klä formen med degen. Tryck upp den 

ordentligt mot kanterna.
Picka degen med en gaffel. Annars fluffar 

den upp för mycket.
Ta bort skalet på osten och smula ner 

innanmätet i pajen. Lägg i rucolan.
Vispa ihop äggen i en skål.
Rör ut majsenamjölet i grädden och vispa 

sedan ner blandningen i äggen. Salta och 
peppra.

Häll blandningen i pajskalet. Tryck ner 
tomatskivor/delade körsbärstomater som 
dekor.

  Grädda i ugnen i 30 minuter.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Chèvrepaj

Hemkokta kräftor:
Till 1 kg kräftor behövs 3 liter 
vatten, 1 dl havssalt, 2 socker
bitar, 0,5 liter pressade dill
kronor och 1 flaska porter. Låt 
lagen koka i 5 minuter, lägg i 
kräftorna när det stormkokar 
och låt koka i 6–8 minuter. 
Lyft upp kräftorna och kyl ner 
dem och lagen separat. Slå 
lagen över kräftorna och låt 
stå över natten.

Vänd!

Egen fångst smakar 
bäst, men ska man göra allt 
från grunden krävs förbe
redelse. Kräftorna behöver 
fångas och tillagas kvällen 
före kräftfesten. Eftersom 
kräftan är ett nattdjur så 
fiskas den med fördel när 
mörkret fallit, med mjärde 
som laddats med rå och 
gärna rutten fisk.

I väntan på tillagning 
ligger fångsten här i den 
gamla färgglada Kockum
kastrullen som fyndats i 
antikhandeln.

Kryddad dillsnapsEgenkryddad dillsnaps:Lägg en eller två dillkvistar i en svagare 
typ av brännvin. Använder du ett starkt 

brännvin tar alkoholsmaken lätt överhand 
över kryddorna. Låt drycken stå och dra i en till två dagar. Servera den sedan väl kyld till kräftor, bröd och paj.  

Kräftorna i centrum. Ett läckert 
kräftberg blir det om man serverar 
kräftorna på fatet Babell från Koziol. 
Dekorera med rikligt av dillkvistar 
och du får förutom en ljuvlig måltid 
även ett färgstarkt konstverk.

Fika traditionellt 
med kanelbullar och 
syltkakor. 

På det 50tals 
inspirerade brick
bordet står kakfatet 
Babell från Koziol 
uppdukat med kanel
bullar och syltkakor. 
Steltontermos och 
färgglada loppis
muggar ger rätta 
retrokänslan.

Koka egna kräftor

Svårighetsgrad

Tid: 45 min
Pris: Ca 70 kr

lllll

Svårighetsgrad

Tid: 55 min
Pris: Ca 80 kr

lllll
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Vänd!

1 kg potatis
300 g sockerärtor
2 salladslökar
2 knippor rädisor
200 g rökt renstek eller någon trevlig 
skinka
Dressingen:
1 msk vinäger
1 msk osötad senap
4 msk kapris
1 dl rapsolja eller mild olivolja
Salt
Peppar

Gör så här:
Skrubba potatisarna och koka dem. Dela 1.

små och kvarta lite större knölar.
Ansa sockerärtorna och koka dem  

1 minut. Spola av med iskallt vatten och låt 
rinna av.

Ansa och skiva salladslökarna och 
rädisorna ganska grovt.

Strimla rensteken/skinkan.
Lägg upp i grupper på ett fat eller i en 

stor skål.
Rör ihop vinägern och senapen till dres

singen. Smaka av med salt och peppar.
Vispa i oljan och rör sedan i kaprisen.
Häll dressingen över salladen och blanda 

varsamt. Salladen kan gärna stå dressad 
någon timme så att potatisen hinner ta 
smak av dressingen.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Potatissallad med renstek 6 potatisar
3 palsternackor
3 morötter
2 gula/röda paprikor
1 vitlök
12 schalottenlökar eller 
steklökar
200 g körsbärstomater
2 dl svarta oliver med kärna
3 msk olivolja
50 g rucola

Yoghurtdressingen:
1 citron
2 dl matlagningsyoghurt
1 msk osötad senap
0,5 tsk timjan

Salt
Peppar

Gör så här:
Värm ugnen till 200 grader.
Skala potatisarna, palsternack

orna och morötterna. Skär i rejäla 
munsbitar.

Dela och kärna ur paprikorna. 
Dela varje halva i två, tre breda 
strimlor.

Dela vitlöken i klyftor. De ska 
inte skalas men det där lösa pap
persaktiga ytterskalet kan du dra 
bort. Samma sak med lökarna.

Lägg allt det skurna, vitlöks

1.
2.

3.

4.

5.

klyftorna, lökarna, tomaterna och 
oliverna i en långpanna eller på 
en plåt. Ringla över olivoljan, salta 
och peppra.

Baka cirka 40 minuter i ugnen. 
När potatisen är klar får resten 
också vara färdigt.

Tvätta citronen och riv halva 
skalet.

Blanda med resten av ingre
dienserna till dressingen. Smaka 
av med salt, peppar och pressad 
citron.

Vänd ner rucolan bland de 
bakade grönsakerna och servera 
varma eller ljumma med den kalla 
dressingen.

6.

7.

8.

9.

Ugnsbakad sallad

Gör din egen haklapp. Denna är sydd av galontyg. Ta en lagom stor bit tyg som täcker magen. 
Klipp ur djupt för halsen så att två smala remsor lämnas kvar och kan knytas eller fästas med klädnypor i 
nacken. Gör en ficka som du syr dit på avigsidan, vänd ut och in och haklappen är klar. Kräftan av dekor
gummi är fastklistrad med textillim. Benen av piprensare gör den roligt tredimensionell.

Svårighetsgrad

Tid: 35 min
Pris: Ca 130 kr 

lllll

Brödet är upplagt 
på skärbrädan Plat-
tan. Smörpaket 
och smörknivar är 
målade med vanlig 
akrylfärg för att 
matcha den övriga 
dukningen.

Hattenär huvudsakenEnkla och matchande kräfthattar 
gör du själv av kraftigt, färgat papper, lim, 
gummiband och häftapparat. Använd 

flera olika hattmallar: toppig, rund, hög, 
låg. Bara fantasin sätter stopp. Häfta 

fast gummiband som håller den på plats. 
Klipp sedan ut kräftor av papp i annan färg, placera ut och limma fast.

Dukningen får gå i de tidstypiska färgerna 
orange, svart och vitt. En svart tablett används 
som grund. Ovanpå står vita tallrikar från Iittala. 
Öl och snapsglasen är loppisfynd. I stället för 
blommor dekoreras bordet med dillbollar gjorda av 
dillkvistar i oasis. Handdukar i retrodesign får tjäna 
som servetter. Med ett läderband, en enkel dillkvist 
och klarröd kräftkniv blir dukningen komplett.

Svårighetsgrad

Tid: 60 min
Pris: Ca 125 kr 

lllll
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Chapel Hill Rhine 
Riesling Sauvignon 
Blanc, vitt vin,  
Ungern, 2903,  
54 kr ?+?+?+?+
Lättdrucket med rätt
fram fruktkoncentra
tion, helheten bjuder 
på päronsplitt och 
tropisk frukt. Friskt till 
kräftskivan.

Nottage Hill Riesling, 
Australien, vitt 
vin,16426, 79 kr 
?+?+?+?+
Okomplicerad riesling, 
fräscht av gröna frukter 
och med tropisk frukt
sötma. Insmickrande 
törstsläckare till lätt 
skaldjursbuffé.

Carrington Vintage 
Brut, mousserande 
vin, Australien, 7748, 
71 kr ?+?+?+?+
Kanongott bubbel med 
gula äpplen, citrus och 
nybakat bröd i både 
doft och smak.
Klarar smakrika rätter 
av fisk och skaldjur.

Mancico Bobal Rosé, 
Spanien, 96139, 59 kr 
?+?+?+
Läskande rosé som 
matchar både paj, 
sallad och kräftor. 
Karaktären domineras 
av färska örter och 
hallon med bitterhet i 
avslutningen.

Asti Cinzano, Italien, 
sött mousserande 
vin, 7711, 69 kr 
?+?+?+?+
Fläderblom, päron och 
aromatisk kryddighet 
rymmer den pärlande 
helheten. Läckert till 
färska frukter och bär 
men även nötter och 
ljus choklad.

Vinexperterna  
Ulrika Karlsson  
och Camilla Settlin  
listar sina favoriter.

Bästa vinerna  
till skivan

1 l färska hallon eller 2 paket (à 250 g) 
frysta lättsockrade
4 dl vispgrädde
100 g små maränger
1 form med löstagbar kant 
på 24 cm diameter

Gör så här:
Börja med att tina frysta bär.
Vispa grädden.

1.
2.

Plocka undan de finaste hallonen till 
dekoration och rör ner resten i grädden.

Varva hallongrädden med marängerna 
i formen. Första och sista lagret ska vara 
hallongrädde.

Täck med plastfilm och ställ i frysen 
minst 4 timmar.

Lägg upp den frysta tårtan på ett fat 
och dekorera med hallonen du plockat 
undan. Tårtan går att skära upp med 
detsamma.

3.

4.

5.

6.

125 g pepparkakor
50 g smör

Fyllning:
250 g philadelphiaost
250 g kesella
1,5 dl florsocker
1 krm salt
2 lime
1 msk potatismjöl
3 ägg
1 form med löstagbar kant på 24 
cm diameter
0,5 l jordgubbar

Gör så här:
Värm ugnen till 175 grader.
Ta fram smöret så att det hinner 

mjukna.

1.
2.

Kör pepparkakorna till smulor i mat
beredare eller lägg dem i en plastpåse och 
puckla på dem med något stort och hårt.

Blanda smulorna med smöret och 
tryck ut den degen i formen. Den bör gå 
någon centimeter upp på kanterna.

Förgrädda skalet i ugnen i 10 minuter.
Tvätta limefrukterna och riv skalet.
Mosa osten med en gaffel i en stor 

bunke.
Blanda ner kesellan, florsockret, saltet, 

äggen, det rivna limeskalet och saften 
från limefrukterna samt potatismjölet. 
Rör ihop till en smet.

Fyll det förgräddade skalet med 
smeten.

  Grädda 30 minuter i ugnen.
 Låt kakan svalna i formen och gar

nera med jordgubbarna.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Stämningsfullt ljus i vattenbry
net.

Skapa egna vackra lyktor som 
lyser upp det mörka sensommar
vattnet och skapar festlig stämning. 
De här är gjorda av gamla konserv
burkar som klätts i röd celofanplast 
och förankrats med fiskelina. 

Återvinn  
belysningen
Julgransbelysningen blir kräftbelysning. 

Med silkespapper och dill får ljusslingan 

nytt liv och ger en stämningsfull känsla till 

dukningen. Ta ett rött silkespapper och fäst 

kring varje lampa.  Däremellan knyts en dill

bukett. Du kan även dekorera med 

säsongens blommor.  Eller varför inte 

med kräftor eller miniatyrflaskor 

med snaps?

Hallonmarängtårta

Limecheesecake

Svårighetsgrad

Tid: 10 min + 
4 tim i frysen 
Pris: Ca 80 kr

lllll

Svårighetsgrad

Tid: 55 min
Pris: Ca 75 kr

lllll


