Välkomna gästerna med
ångande varm dryck.
Hemlagad äppelmust med
härligt kryddig smak!

SERVERING

ÖRTGRAVAD

Gravad strömming i en vackert grön
örtmajonnäs toppad med löjrom.
Servera med Villa Tallidens knäckebröd
som kan smaksättas på olika sätt.

löjrom och färsk dill

STRÖMMING

1. Dra loss strömmings-

Fisken bör frysas 2–3
dygn innan den gravas.

köttet från skinnet.
2. Rör ihop lagen och häll
den över strömmingen.
Låt stå i ca 4 timmar tills
strömmingen blivit helt
gravad.
3. Blanda försiktigt ihop
strömmingen med örtsåsen. Servera gärna med
en rejäl klick löjrom och
dekorera fint med en dillkvist.

15 min
+ 4 tim för gravning
●

1/2 kg strömmings-/
sillfiléer
3 dl örtsås, se recept
nedan
LAG

5 dl vatten
1 dl ättika, 12%
1 msk salt

Johns mamma Yvonne köpte Villa Talliden för
fem år sedan. Då hade hon sneglat på huset i
20 år med tankar på att starta en restaurang.

Hemslagen majonnäs
Ingrediens i örtsåsen nedan. Även god som tillbehör till andra rätter med fisk och skaldjur.
●

Örtsås
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Recepten
är beräknade
till 8–10 personer
som del av ett
julbord om ej
annat anges.

●

ca 1/2 liter ● 20 min

Skölj 1 näve av vardera färsk spenat,
dill och persilja, 1 näve är ca 10 g. Låt torka
ordentligt och lägg i en mixer. Värm 1 dl rapsolja till 120°. Häll oljan över örterna och mixa

Bara
det godaste...
Av SOPHIA GENITZ
Bild: JOHANNA NORIN m fl
Recept: JOHN BERGLUND/VILLA TALLIDEN
Köpställen sidan 124

ca 6 dl ● 15 min

Blanda 2 äggulor, 1/2 msk senap och 3/4 msk
rödvinsvinäger i en bunke. Blanda försiktigt
i 5 dl rapsolja i en tunn stråle medan du
vispar med elvisp. Smaksätt med 1/2 krm salt
och 1/2 krm malen vitpeppar.

Här lagas
julmaten
med twist

Äppelglaze, hemslagen majonnäs
och mustig lökpuré – inte konstigt att
julbordet på Villa Talliden är känt som
något alldeles extra i smakväg trots att
rätterna är klassiker som sill, köttbullar
och revbensspjäll. Här jobbar köksmästare John Berglund tillsammans
med familjen – ta chansen att prova
deras specialiteter i juletid!

P

å ett berg ovanför en liten sjö i
Rönninge, mellan Stockholm och
Södertälje, tronar Villa Talliden –
ett trivsamt gammalt pensionat som
vid förra sekelskiftet tog emot damer från storstaden som ville koppla av och andas frisk luft.
I dag är det familjen Berglund som välkomnar
gäster till restaurangen, som även är konferenshotell. Även om luften fortfarande är frisk och
utsikten över sjön Flaten fantastisk så är det den
omsorgsfullt lagade maten, de lokala råvarorna
och den familjära atmosfären som lockar besökarna.
Veckorna före jul arbetar köket för högtryck och
det doftar ljuvligt av kryddor och långkok. Alla
som kommer innanför tröskeln välkomnas med
varm äppelmust kryddad med stjärnanis och kanel.
Här bjuder vi på ett urval av det allra godaste från
deras julbord.

samman. Kyl örtoljan snabbt i exempelvis
vattenbad. Rör ner den kalla örtoljan i 6 dl
hemslagen majonnäs, se recept ovan.

Rucola med päron
& kanderade valnötter
●

15 min

Smält drygt 2 dl socker försiktigt i en
tjockbottnad kastrull, låt stå på medelvärme
tills det är gyllenbrunt. Vänd ner 100 g
valnötskärnor. Häll ut på oljad bakplåt
eller oljat smörpapper och låt svalna.
Skär 4 fasta päron i tunna skivor. Skölj
150 g rucola och låt torka. Hacka de
kanderade nötterna lite grovt och blanda
med päronen och rucolan. Obs! Tänk på
att smält socker kan ge allvarliga brännskador
vid felaktig hantering.

tips

Päronsallad med kanderade valnötter är bästa tillbehöret
till en bit grönmögelost. Underbara smakbrytningar!
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Servera gärna med äppelcidervinägrett
– 1 del äppelcidervinäger, 3 delar olja
samt salt och peppar.
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VARM
ÄPPELMUST
Alkoholfritt alternativ till
glögg. På Villa Talliden
serveras den rykande
het med torkade, tärnade
äpplen och plommon
samt rostade hasselnötter.
●

ca 25 min

1 liter äppelmust
2 stjärnanis
2 kanelstänger à ca 5 cm
8 kardemummakärnor
10 kryddpepparkorn
10 hela svartpepparkorn
ca 1 dl socker
1. Slå upp musten i en

kastrull. Tillsätt kryddorna och värm upp försiktigt.
2. Smaka av med socker

tills du tycker musten är
god. Låt kryddorna dra
minst 15 minuter, gärna
längre för kryddigare
smak.
3. Servera genast eller
sila av kryddorna, låt
svalna och förvara i kyl.
Värm vid servering.

TALLIDENS
SPISKNÄCKE
ca 30 st ● ca 45 min
+ tid att vila
●

5 dl vatten
5 dl grovt rågmjöl
3 1/2 dl fint rågmjöl
4 1/4 dl grahamsmjöl
knappt 1 msk honung
15 g jäst
2 1/2 tsk salt

SMAKSÄTTNING

1 tsk vardera av krossade fänkålsfrön, rivet
apelsinskal och havssalt
eller anis, kummin och
havssalt
1. Blanda alla ingredien-

ser på låg hastighet i en
matberedare i 10 minuter. Låt degen vila under
duk i 30 minuter.
2. Sätt ugnen på 200°.
Mjöla plåtar med grahamsmjöl.
3. Kavla degen i pastamaskin till 2–3 mm tjocklek,
eller så tunt du kan med
kavel. Lägg ut på de mjölade plåtarna.
4. Krydda bröden med
vald smaksättning.
5. Grädda bröden i ugnen
i 12 minuter.
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Johns
tips för
ett lyckat
julbord

”Maten,
musiken
och värdskapet
är det viktigaste
för oss”

John Berglund
med flickvännen
Isabella.

● Dela i god tid med dig av dina förväntningar
och hör med nära och kära vad de önskar.
Forma sedan julbord och firande utifrån detta.
● Låt släkt och vänner bidra med något de lagat
själva. Det är alltid roligt när rätterna har en
personlig historia.

Mumsiga revbensspjäll kryddade
med en läcker äppelglaze.
Recepten
är beräknade
till 8–10 personer
som del av ett
julbord om ej
annat anges.

Med extra
mycket smak
GRUNDRECEPT
UGNSBAKADE
REVBENSSPJÄLL
Perfekt att förbereda och
frysa in. Sedan är det
bara att tina upp, griljera
och pensla på en god
glaze inför servering.

15 min + 12 tim att dra
+ 12 tim i ugn
●

spjällen ligga i lagen i ca
12 timmar.
2. Sätt ugnen på 80°.
3. Ta upp spjällen ur lagen och lägg över i en
ugnsfast form tillsammans med ca 1 dl vatten.
Släng lagen.
4. Lägg på lock eller folie
och baka i ugnen i 12 timmar, gärna över natten.
5. Låt svalna helt och frys
sedan in.

1 kg färska kamben
(tunna revbensspjäll)
LAG

1/2 dl salt
1/2 dl socker
1 liter vatten
1. Vispa saltet och sock-

ret i vattnet tills det har
lösts upp. Låt revbens52

tips

Samma grundrecept
kan användas till
långkok av fläsksida,
lammlägg, oxkind
eller oxbringa, däremot
inte till magert viltkött.

● Använd fina råvaror och laga hellre ett fåtal
rätter med omsorg än för många som kanske
ändå inte går åt.
● Utgå gärna ifrån lokala ingredienser och
produkter. Har du exempelvis gott om lingon
i frysen, använd dem i desserter, som tillbehör
eller att dekorera maten med.

Plocka fram valfri mängd av de ugnsbakade
revbensspjällen (enligt grundreceptet här intill)
ur frysen och låt tina. Pensla på hemkokt
äppelglaze, se recept nedan, och griljera
under grillelementet i ugnen tills spjällen är
genomvarma och har fin färg.

Äppelglaze

● Planera och förbered maten i god tid så
slipper du stressa omkring i köket på julafton
när alla vill umgås och fira tillsammans.

Mamma Yvonne är jägare och levererar
älgfärs till de goda köttbullarna. Hemligheten ligger även i den mustiga lökpurén.

Äppelglacerade
revbensspjäll

●

20 min

Skala och tärna 5 äpplen och fräs dem lite
i en kastrull tills de mjuknat något. Tillsätt
3 msk worcestershiresås, 1 dl sirap,
1/2 dl tomatpuré, 1 dl honung, 1 krm
ingefära och 1 msk rapsolja. Sjud försiktigt,

ca 10 minuter. Mixa med stavmixer. Låt svalna.
Förvara i kylskåp, håller ca 1 vecka.

YVONNES VILDA

Lökpuré

KÖTTBULLAR

Skala 500 g gul lök och skär i grova ringar.
Smält 1 msk smör i en kastrull och tillsätt
1 msk rapsolja. Fräs löken i matfettsblandningen tills den är mörkbrun och helt
mjuk. Smaka av med 2–3 tsk salt och 1/2 tsk
malen kryddpeppar. Mixa lökröran slät.

50 min
+ 30 min för purén
●

600 g älg- eller kalvfärs
400 g fläskfärs
1 1/2 dl ströbröd
3 dl grädde
1 1/2 dl lökpuré,
se recept till höger
2 tsk salt
1/2 tsk socker
smör till stekning
1. Blanda ströbröd och

Under sött och knaprigt täcke gömmer sig en
jättegod crème brûlée med hemlagad risgrynsgröt. Serveras med fileade apelsinklyftor.

RISGRYNSBRÛLÉE
Hållbar i kyl i 1 vecka.
●

90 min

grädde och låt svälla i 5
minuter.
2. Blanda alla ingredienser till en smet.
3. Rulla köttbullar och
stek dem i smör tills de är
genomstekta.

1 vaniljstång
1 liter grädde
10 äggulor
120 g socker, ca 1 1/2 dl
2 dl risgrynsgröt,
hemlagad eller färdig
från kyldisken
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SERVERING

lite råsocker strö och
vanligt strösocker
fileade apelsinklyftor
1. Snitta vaniljstången på

längden, skrapa ur fröna.
Koka upp grädde, vaniljstång och frön. Låt svalna
något. Sätt ugnen på 90°.
2. Vispa äggulor och socker tills sockret löst sig. Häll

försiktigt vaniljgrädden i
äggblandningen, i en tunn
stråle under vispning.
3. Täck botten i en ugnsfast form med risgrynsgröt. Sila vaniljsmeten
över. Täck formen med
plastfolie. Baka i ugnen
tills brûléen stannat, ca 55
minuter. Den ska vara nästan helt fast men dallra lite
när du skakar på formen.
Låt svalna.
4. Vid servering: Strö råsocker över brûléen, sprid
ut över hela ytan. Häll av
det socker som inte fastnar. Upprepa med strösockret. Karamellisera
(bränn av) ytan med hjälp
av gasolbrännare eller under ugnens grillelement.
Servera med de fileade
apelsinklyftorna.
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