
Med smak av Helsingborg
Krögare från Helsingborgsregionen bjuder på 20 enkla recept som förgyller vardagen

Utgiven av vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad
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”Kanske ger även sundets salta vindar en unik smak till allt som lagas här”



Helsingborg ligger mitt i Sveriges skaf-

feri. Havet har alltid försett stadens in-

vånare med fi sk och skaldjur samtidigt 

som slättbygdens bördiga jordbruks-

landskap gett säd, grönsaker, kött och 

mejeriprodukter. Det har aldrig varit 

långt till skogen och vad den kan er-

bjuda i form av vilt, svamp och bär. 

Kanske är det därför maten och det

kulinariska alltid stått högt i kurs här.

Närheten till kontinenten och öppen-

heten som kuststad har gjort Helsing-

borg mottagligt för infl uenser från andra 

länders matkulturer. I den här recept-

samlingen får du smakprov av Helsing-

borg och dess omgivningar. En smak

av maten och råvarorna i läckra recept

från några av våra skickliga kockar och

deras restauranger.

Helsingborg, en smakrik stad

Så välkommen att smaka 

på Helsingborg!



Bo HagströmBo Hagström

“Äta och älska, sjunga och njuta: det är i verkligheten de 

fyra akterna i den opera som kallas livet, och som för- 

svinner lika snabbt som skummet i ett glas champagne. 

Den som avstår från att njuta av det här är en galning”.

Den italienske tonsättaren Gioacchino Rossini hade bra koll 
på livets väsentligheter. Maten är en passion som räcker livet 
ut. Och måltiden, gärna med goda vänner, är nog det allra 
bästa botemedlet mot deppighet och olust.

För mig är matkultur lika viktig som konst, litteratur eller 
musik. En äggakaka eller lertallrikasill har för mig lika stort 
kulturhistoriskt värde som Beethovens femma. De lokala re-
cepten som vi växer upp med bär inte bara vidare våra tradi-
tioner utan hör också till vår identitet. 

Mat ska vara njutning, men de fl esta är väl numera också 
medvetna om matens betydelse för vår hälsa. Därför är 
det viktigt att vi lagar vår mat på bra råvaror, gärna när-
producerade och helst ekologiska. Fokusera inte på priset 
utan på kvaliteten! Om vi låter jakten på låga lockpriser styra 
vår meny har vi förvandlat matkulturen till en banal närings-
tillförsel.

I Helsingborg fi nns en sann matglädje. Här fi nns nyfångad 
fi sk från Öresund och Kattegatt, en blomstrande torg-
handel med lokalt odlade grönsaker, mataffärer med ett 
rikt utbud av delikatesser, och som ni ser i den här recept-
samlingen, krögare som inget hellre vill än att förgylla er var-
dag med stans läckraste recept.

Med smak av Helsingborg
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5Alla ingredienser går att köpa i större matbutiker.
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Frukost 
kl. 7.00-9.00

Mellanmål
kl. 10.00-11.00

Middag 
kl. 12.30 - 14.00

Mellanmål
kl.15.00

Kvällsmat
kl.17.30-18.00

Kvällsmål
kl.19.30

Måltider – stunder på dagen 
som ger kraft och hälsa

Din kropp består av vad du ger den. Maten är precis lika 

viktig när du blivit äldre som den är för det nyfödda späd-

barnet. Kosten ger kraft och energi, den reparerar och ger 

ett lugn. Kostexperten Elisabeth Rydén ger här tips om 

kost och näring.

Vid stigande ålder eller vid sjukdom blir ibland aptiten min-
dre. En del äldre äter då för små portioner mat. Andra hop-
par över måltider och ersätter dem med kaffe och smörgås, 
vilket inte ger tillräckligt med näring och energi utan snarare 
är ett mellanmål. Det är viktigt för hälsan att inte hoppa 
över någon måltid.

Gör måltiden till en vana

Regelbundna mattider är ett bra knep 
för att få ordning på måltiderna. 

Socialstyrelsen rekommenderar sex mål 
om dagen. Det kan låta mycket men 
om portionerna är små behöver vi äta så 
många gånger för att få tillräckligt med 
näring och energi. Risken för under-
näring är stor om du hoppar över en mål-
tid.

Den som är sjuk behöver ofta mycket energi och då är krop-
pen i ännu större behov av mat och näring.

Matmiljö

Att en vacker dukning höjer matlusten är många gånger be-
visat. Vi äter även med ögonen. Lite dryck att fukta mun-

Dessa måltider behöver kroppen för att behålla hälsan, minska risken för undernäring och fallolyckor.

Elisabeth Rydén
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nen med före maten gör det är lättare att äta. För den som 
äter ensam kan kanske lite musik, ett radioprogram eller tv:n 
vara ett sällskap vid måltiden. Var och en får prova sig fram 
till det som passar bäst.

Näringsämnen

För att leva behöver vi äta. Maten tillför viktiga närings-
ämnen och energi för kroppens alla funktioner. 

•  Protein är viktigt för att underhålla och reparera krop-
pen.

•  Fett ger oss förutom energi också viktiga fettsyror och 
fettlösliga vitaminer.

•  Kolhydrater fi nns av olika slag. Socker kan vi minska på.

•  Kostfi brer behövs för tarmfunktionen. Det kan vi öka 
intaget av.

•  Vitaminer fi nns det många av och frukt och grönsaker 
ger oss viktiga B- och C-vitaminer. Vitamin D kan 
ibland behöva tillföras som extra tillskott, det är ett 
viktigt vitamin som förstärker skelettet. En stund ute i 
solen varje dag ger också viktigt tillskott av D-vitamin.

•  Mineralämnen fi nns det många av. För äldre är järn och 
kalcium mycket viktiga.

•  Vatten ett livsviktigt näringsämne som ofta glöms bort. 
Det kan vara svårt att känna törst, men gör det till en 
vana att till exempel börja dagen med ett glas vatten och 
fyll sedan på under dagen. Vatten motverkar yrsel och är 
viktigt för att motverka fallolyckor.

Matcirkeln
Att planera måltiden efter matcirkeln är ett annat bra knep. Det är bra att få med så många delar som möjligt av matcirkeln vid varje måltid. Då får du i dig de olika näringsämnena som kroppen 
behöver.



Dunker Bar 
och Matsalar

Här i Dunkers kulturhus 

serveras matkultur med 

närproducerade råvaror 

av hög kvalitet. Björn 

Hofmann von Baltenau 

heter kocken och kröga-

ren som driver Dunker 

Bar och Matsalar, restau-

rangen med utsikt över 

sundet.
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Dunker Bar och Matsalar

Skånsk äggakaka
2 portioner. Tillagningstid 15 minuter. 

Kostnad ca 20 kr/portion.

Ingredienser:

1 ½ dl vetemjöl 

3 dl mjölk

3 ägg

1 stor nypa salt

smör till stekning

Tillbehör:

300 g stekt rökt skivat fl äsk

rårörda lingon

Tillagning:

1 Vispa mjölet med lite av mjölken till en tjock smet utan 

klumpar. Vispa sedan i resten av mjölken och äggen. 

Tillsätt en nypa salt. 

2 Sätt ugnen på 225 .̊ 

3 Ställ en gjutjärnsstekpanna på en spisplatta med hög 

värme. Lägg i en rejäl klick smör som får bryna. Häll 

sedan smeten i stekpannan. Lyft smeten från botten 

på stekpannan med en stekspade med jämna mellan-

rum och håll på så tills hela smeten ”stannat”. 

Nu ska helst äggakakan lossna från botten. Om du 

vågar vänd äggakakan i luften, annars använd ett 

stort lock som täcker pannan för att vända den. 

4 Sätt in stekpannan i ugnen med det stekta sidfl äsket 

på. Låt den stå och suffl era, det vill säga bli luftigare i 

ca 10 minuter.

Servera med de rårörda lingonen.

Njut en riktig skånsk klassiker!

Tips: Låt gärna äggakakan stå en stund när du tagit ut 

den från ugnen. Då svalnar och sätter den sig och blir 

angenämare att äta.



Fahlmans konditori

Sedan 1921 har kondi-

toriet legat på samma 

ställe. Så länge att 

platsen har blivit ”Fahl-

mans hörna” för alla 

helsingborgare. Georg 

Fahlman grundade 

konditoriet redan 1914. 

Nu drivs den av tredje 

generationen, Pierre 

och Mikael Fahlman. 

hl n
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Fahlmans konditori

Lyxig kvällsmacka 
med gubbröra på löksill

Tips: God som förrätt men gör då mackorna lite mindre. 

Du kan till exempel trycka ut brödet med en pepparkaksform.

2 portioner. Tillagningstid 25 minuter. 

Kostnad ca 20 kr/portion.

Ingredienser:

2 kokta ägg 

1 liten burk löksill ca 125 g 

½ rödlök

1 msk hackad dill

1 msk hackad gräslök

1 dl majonnäs 

Tillbehör:

grovt bröd

smör 

krispig sallad

Tillagning:

1 Hacka de kokta äggen och lägg i en skål. Enklast går 

det att dela dem i en äggdelare: först på ett håll, sedan 

vänder man på ägget och delar en gång till på andra 

hållet. 

2 Hacka sillen i lite mindre bitar och lägg dem med de 

hackade äggen i skålen. Blanda med rödlök, dill, gräs-

lök och majonnäs. 

3 Bred smör på brödet och lägg på ett salladsblad. 

Klicka på gubbröran med en sked.

Servera och njut!



Thai corner

”En del av Thailand 

mitt i Helsingborg” - så 

benämner sig denna 

moderna asiatiska res-

taurang. Sedan 1997 har 

Thai corner med sina 

färska asiatiska kryddor 

och råvaror låtit helsing-

borgarna njuta av exo-

tiska smakupplevelser.

i o
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Thai corner

Thailändsk grönsakstallrik
Tillagning:

1 Skala morötter och vitlök. Dela broccolin och blomkå-

len i små buketter. Skär paprikan i ca 3 cm stora bitar. 

Morötter och ingefära skivas i 2-3 mm tjocka skivor.

2 Sortera grönsakerna. Hårda grönsaker brukar tåla hö-

gre värme och längre koktid så lägg dem för sig. 

3 Pressa vitlöken och lägg på ett litet fat.

4 Koka upp vatten, salt, ingefära och matolja i en fem-

literskastrull. Lägg i morötter och majs först. När vatt-

net kokat upp igen lägg i de resterande grönsakerna 

och vitlöken. Efter att grönsakerna kokat i ca 1 minut 

häll upp dem i en sil. 

5 Sortera ut och kasta bort ingefärsbitarna. Flytta där-

efter över grönsakerna till ett fat. Krydda med soja. 

Servera med ris.

Smaklig måltid!

Tips: För variation byt ut sojan mot någon annan 

asiatisk sås. Det går även utmärkt att servera en 

bit grillat kött eller grillade räkor till. Varför inte 

servera med wokad biff eller fl äskfi lé? 

Ingredienser:

500-600 g grönsaker - morötter, broccoli, blomkål, 

röd paprika, babymajs m.m.

4 vitlöksklyftor

2 liter vatten

1 msk salt 

50 g ingefära

½ dl matolja

japansk soja

Tillbehör:

ris

2 portioner. Tillagningstid 20 minuter. 

Kostnad ca 20 kr/portion. 



Lagmark gastronomi

Lagmark gastronomi 

drivs av gourmetkocken 

Torbjörn Lagmark med 

lång erfarenhet av kock-

yrket och dessutom ett 

fl ertal kokböcker, radio 

och TV-framträdanden 

bakom sig. Genom åren 

har hans matlagning 

blivit mer och mer foku-

serad på hälsa utan att 

göra avkall på smak och 

kvalitet.
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Lagmark gastronomi

Kotletter 
med smaker från Medelhavet
2 portioner. Tillagningstid ca 20 minuter. 

Kostnad ca 30 kr/portion. 

Variant med kycklingfi lé

Använd samma ingredienser som ovan, men byt ut fl äsk-

kotletterna mot två kycklingbröst på 160-200 g styck. Till-

laga som ovan men låt kycklingen småkoka i ytterligare 5 

minuter, det vill säga i sammanlagt ungefär 15 minuter. Du 

kan mäta innertemperaturen, den ska vara minst 68 .̊

Variant med lax

Använd samma ingredienser som ovan, men byt ut fl äsk-

kotletterna mot två laxfi léer utan skinn på 160-200 g 

styck. Tillaga som ovan.

Tillagning:

1 Finhacka löken och tomaterna. Hetta upp en stek-

panna riktigt ordentligt, lägg i en klick smör och stek 

kotletterna gyllenbruna på båda sidor. Ta upp kotlet-

terna och lägg dem på en liten tallrik. 

2 Fräs löken och tomaterna i ca 30 sekunder. Häll på 

vatten eller grädde. Tillsätt fonden samt crème fraiche 

och tomatpuré. Lägg tillbaka kotletterna i stekpannan, 

lägg på ett lock och låt allt puttra i ca 10 minuter. 

Servera och njut!

Ingredienser:

2 fl äskkotletter ca 160-200 g styck 

(kan bytas ut mot kycklingfi lé eller lax)

ca 1 msk smör

½ gul lök

ev. 1 vitlöksklyfta

2 fi nhackade soltorkade tomater

1 dl vatten eller 1 dl grädde

1-2 tsk fl ytande kycklingfond

1 dl crème fraiche, fetthalt 15%

½ msk tomatpuré

Tillbehör:

En sallad med kärnfria oliver, tomater och fetaost. 

Det går naturligtvis bra att servera rätten med po-

tatis eller ris också.

styck Tillaga som ovanstyyck. Tillagga som oovvaann..

Tips: Grädde ger en krämigare och fylligare konsistens 

än vatten. Många är oroliga för mättat fett, därför har 

vi gjort detta recept så att du själv kan välja mellan 

grädde och vatten. 



Olsons Skafferi
Olsons Skafferi är en 

restaurang som serverar 

Italieninspirerad mat, men 

även delikatesser från 

andra delar av Medelhavet. 

Restaurangen har funnits 

i 25 år och drivs av Gun-

nel Westlund. Målet är att 

erbjuda en hemtrevlig och 

mysig restaurang med 

höga krav på service och 

mat.

Olsons
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Olsons Skafferi

Pastagratäng
med bacon och ost 

Tillagning sås:

1 Häll kall mjölk i en gryta. Lös mjölet eller maizenan 

i ½ dl mjölk. Häll detta i den kalla mjölken.

2 Låt koka upp, krydda med salt och peppar. Dra bort 

från spisen. Rör i den rivna osten.

Tillagning gratäng:

1 Värm ugnen till 225 .̊

2 Smöra en ugnssäker form med smör eller olja. Lägg 

pastan i botten av formen. Lägg på grönsakerna, 

svampen och fräst bacon.

3 Häll på såsen och stick ner en träsked eller annat 

köksredskap i gratängen för att få såsen att fördela 

sig ner i den. Strö över riven ost.

4 Gratinera i varm ugn tills gratängen har fått färg, cirka 

15 minuter.

Servera!

Tillagning ingredienser:

1 Koka pastan halvfärdig innan den läggs i formen. 

2 Skiva grönsakerna grovt. Fräs de grovskivade grön-

sakerna och champinjonerna lätt i olivolja eller smör. 

Fräs också bacon.

Tips: Det går bra att använda andra grön-

saker efter egen smak. Grädden kan myck-

et väl bytas ut mot enbart mjölk.

Ingredienser:

200 g färsk pasta

5 färska champinjoner

½ purjolök

1 knippe broccoli

2 tomater

olivolja eller smör

1 pkt bacon

Ingredienser sås: 

3 dl mjölk 

1 dl mjöl eller maizena

½ dl mjölk (att lösa upp mjölet eller maizenan i)

1 dl riven ost med smak

2 portioner. Tillagningstid 30 minuter (eller tills det att 

gratängen fått fi n färg). Kostnad ca 20 kr/portion.



Strand hotell Arild

En bit från Helsingborg i 

det vackra fi skeläget 

Arild ligger klassiska 

Strand hotell. Krögaren 

och kocken Björn Palm-

gren driver restaurangen 

med genuin kärlek för 

kokkonstens hantverk. 

Han hämtar inspiration 

från den skånska mat-

traditionen och det enkla 

från medelhavsköket.
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Strand hotell Arild

Halstrad makrillfi lé 
med ljummen vårsallad och riven pepparrot

Tips: Stek alltid fi sk på enbart 

skinnsidan så blir den saftigare.

Ingredienser:

½ rödlök 

200 g potatis

4 gröna sparris

150 g tärnad spetskål

½ dl olivolja

2 msk rödvinsvinäger

½ msk dijonsenap

½ dl vatten

2 msk smör

4 makrillfi léer

1 - 2 msk kapris

Tillbehör:

dill

riven färsk pepparrot

Tillagning:

1 Skiva rödlöken och potatisen. Koka potatis, sparris 

och spetskål i saltat vatten så att tuggmotstånd åter-

står.

2 Rör ihop olivolja, vinäger och senap samt ½ dl vatten 

till en vinägrett i en skål.

3 Blanda potatis och grönsaker med rödlöken i en bred-

bottnad kastrull. Vänd ner vinägretten och håll detta 

ljummet på svag värme.

4 Stek makrillen i smör med skinnsidan nedåt på medel-

temperatur, vänd inte utan låt den bli färdig. Lägg i 

kaprisen på slutet och stek dem. 

Lägg upp potatissalladen på tallrik med makrillen på top-

pen och strö över pepparrot och hackad dill.

2 portioner. Tillagningstid 15 minuter. 

Kostnad ca 20 kr/portion. 



Restaurang Gastro
Gastro är en fl erfaldigt 

prisbelönt Helsingborgs-

restaurang som grun-

dades 1998 av krögaren 

Per Dahlberg. Restau-

rangen, under kökschef 

Karl Bengtssons led-

ning, satsar på skånska 

matupplevelser av första 

klass med en strävan att 

utveckla det regionala 

köket.
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Restaurang Gastro

Kalv Wallenbergare
2 portioner. Tillagningstid 60 minuter.

Kostnad ca 55 kr/portion.

Tips: Alla ingredienserna till biffarna 

bör vara väl kylda för bästa resultat.

Ingredienser 
Wallenbergare:

500 g kalvfärs

3 äggulor

3 ½ dl grädde

salt

nymalen vitpeppar

½ krm cayennepeppar

5 skivor dagsfärskt 

bröd (mixas med 

stavmixer eller mat-

beredare)

2 msk smör

Ingredienser 
potatispuré:

450 g potatis

½ dl vispgrädde

½ dl standardmjölk

15 g smör

riven muskot

salt och peppar

Tillbehör:

rårörda lingon

inlagd gurka

skirat smör

Tillagning potatispuré:

1 Skala och koka potatisen mjuk i lättsaltat vatten. Låt 

den ånga av.

2 Pressa potatisen genom potatispress.

3 Värm grädde, mjölk och smör. Tillsätt detta i purén och 

vispa till ett fl uffi gt mos.

4 Smaka av med salt, peppar och muskot.

Tillagning Wallenbergare:

1 Sätt ugnen på 160 .̊

2 Blanda färsen med salt i en skål. Tillsätt därefter ägg-

gulorna, grädden och kryddorna. Forma små biffar och 

vänd dem i det mixade brödet. Biffarna är lite lösa så 

arbeta försiktigt. 

3 Stek Wallenbergarna gyllenbruna i smöret ca 3 minuter 

på varje sida på svag värme. Lägg dem på ett ugns- 

säkert fat i ugnen och låt dem bli färdiga där. 

Servera Wallenbergarna med potatispurén, lingon, inlagd 

gurka och skirat smör. 

Njut en svensk klassiker!



Charles Dickens

Den genuina engelska 

puben Charles Dickens 

inredning tillverkades i 

England och fraktades 

till Helsingborg. Puben 

invigdes i oktober 1970 

och drivs idag av teamet 

Thomas Ingerby och Jo-

han Lassesson. Traditio-

nell svensk restaurang-

meny med bland annat 

plankstek och hemlagad 

burgare står på menyn.

Charle
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Charles Dickens

Senapsöverbakad laxfi lé
med rotfrukter och pepparrotssås
2 portioner. Tillagningstid 20-25 minuter. 

Kostnad ca 25 kr/portion.

Tillagning lax och rotfrukter:

1 Värm ugnen till 200 .̊

2 Klicka ut smöret i en ugnssäker form och lägg i lax-

bitarna. Bred senapen på laxen, salta och peppra.

3 Skiva rotfrukterna och potatisen tunt och stek i en 

panna med lite olja.

4 Sätt in laxen i mitten av ugnen tills den är färdig, ca 

10-12 minuter.

Tips: Tillsätt några droppar ättikssprit och 

socker för att få en fylligare smak i såsen.

Ingredienser lax och rotfrukter:

2 laxfi léer ca 150 g/st

2 msk smör

2 tsk skånsk senap

salt och peppar

1 morot

1 palsternacka

½ kålrot

3 fasta potatisar

2 msk olja

Ingredienser sås:

2 ½ dl mjölk 

1 ½ dl matlagningsgrädde

1 msk riven pepparrot

½ msk maizena 

salt och peppar

Tillagning sås:

1 Koka upp mjölken, matlagningsgrädden och den rivna 

pepparroten.

2 Red såsen med maizenan och låt koka upp några 

minuter. Smaksätt med salt och peppar.

Servera den senapsöverbakade laxen och rotfrukterna 

med pepparrotssåsen. 

Smaklig måltid!



La Petite

Helsingborgs genuina 

franska restaurang där 

ägaren och kocken 

Jean Louis Marchan-

dise sedan 1975 visat 

helsingborgarna varför 

det franska köket är 

ett av världens främ-

sta. Restaurangens 

motto har alltid varit 

att använda de bästa 

råvarorna på det bästa 

sättet.

La Pet
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La Petite 

Festlig helstekt fl äskfi lé
med fransk dragon och senapssås

2 portioner. Tillagningstid ca 30 minuter. 

Kostnad ca 40 kr/portion. 

Tips: När du stekt kött använd några droppar vin för 

att deglacera pannan efteråt. Då tar du vara på smak 

och näring och får en bra grund för en sås. När du gör 

sås använd låg värme på spisen så är det ingen risk 

att den blir bränd.
Bon appétit!

Ingredienser helstekt fl äskfi lé:

300 g fl äskfi lé

2 msk smör

salt och peppar

2 msk köttbuljong (färdigblandad buljong 

från buljongtärning)

1 msk dijonsenap

2 dl matlagningsgrädde

2 tsk torkad dragon

Ingredienser ugnsbakade grönsaker:

1 röd paprika

½ zucchini

1 rödlök

2 msk matolja

färsk eller torkad timjan

Tillbehör: kokt potatis

Tillagning helstekt fl äskfi lé:

1 Stek hela fl äskfi lén i smör, använd en traktörpanna el-

ler stekpanna. Ta upp fi lén ur pannan när den är svagt 

rosa i mitten. Stek inte fl äskfi lén för hårt eftersom den 

då blir torr. Smaksätt med salt och peppar. Rulla in 

fl äskfi lén i folie och låt vila. 

2 Deglacera pannan, det vill säga häll i och värm upp 

buljongen i pannan och vispa runt så att smakerna tas 

till vara på från stekningen. Tillsätt senapen, vispa och 

värm upp. Häll i grädden, rör om och låt småputtra en 

stund på låg värme. Smaksätt med dragon.

Tillagning ugnsbakade grönsaker:

1 Sätt ugnen på 200 .̊

2 Skär röd paprika, zucchini och rödlök i tjocka strim-

lor och lägg på ett ugnssäkert fat. Krydda med färsk 

eller torkad timjan. Häll över oljan och rör om. Sätt in i 

ugnen tills grönsakerna blivit mjuka, ca 20 minuter.

Skär upp fl äskfi lén i skivor och eftervärm eventuellt i ug-

nen. Häll över såsen. Servera med de ugnsbakade grön-

sakerna och den kokta potatisen.

Duka fi nt, tänd levande ljus och 

bjud din livskamrat eller bästa 

vän på en stämningsfull måltid!



Gyllene Prag

I norra delen av centrala 

Helsingborg ligger res-

taurangen Gyllene Prag. 

Menyn är internationell 

med tonvikt på tjeckiska 

specialiteter. Kökschef 

och ägare är Ludmilla 

Svensson. 
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Gyllene Prag

Panerad ost med tartarsås
2 portioner. Tillagningstid ca 15 minuter. 

Kostnad ca 20 kr/portion.

Ingredienser panerad ost:

2 skivor edamerost, 1 cm tjocka

1 ägg

2 dl skorpmjöl

2 msk smör

Ingredienser Tartarsås:

2 dl majonnäs

1 msk hackad inlagd gurka

½ tsk gurkspad

1 droppe Tabasco

½ tsk pressad citron

Tillbehör: 

sallad

kokt potatis

Tillagning panerad ost:

1 Doppa Edamerosten i vispat ägg och sedan i skorp-

mjöl. Upprepa paneringen två gånger för att osten inte 

ska rinna ut under stekningen.

2 Stek osten i smöret i en stekpanna på svag värme.

Stek till osten känns mjuk. 

Tillagning Tartarsås:

1 Tillaga Tartarsåsen genom att blanda majonnäsen med 

den hackade gurkan och gurkspadet. 

2 Smaksätt med salt, peppar, tabasco och citron. Rör 

om.

Tips: Om du saknar kött i maträtten kan 

du dela osten på hälften och lägga en bit 

skinka mellan ostskivorna.

Servera tartarsåsen med den stekta osten, kokt potatis 

och sallad.

Smaklig spis!



Restaurang Rödbetan

En bit från centrum i sta-

dens södra delar ligger 

restaurang Rödbetan. 

Restaurangen drivs av 

Patrik Hamrén och har 

funnits på samma plats 

i 30 år. Specialiteterna är 

ekologisk, närproducerad 

svensk husmanskost och 

alltid ett vegetariskt alter-

nativ. 
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Tillagning raggmunkar:

1 Vispa ägget i en bunke. Tillsätt 1 dl av mjölken och 

vispa. Häll i mjölet och vispa till en tjock slät smet. 

Därefter vispas resten av mjölken i försiktigt. Smaka av 

med salt och peppar.

2 Hacka löken fi nt och riv morot, palsternacka och pota-

tis grovt. Vänd ner rotfrukterna och löken i smeten.

3 Stek fl äsket sprött i en stekpanna, tag upp det och 

lägg det åt sidan. Ta bort överfl ödigt fett från stekpan-

nan. Tillsätt lite smör i stekpannan och fördela smeten 

så att det blir fyra tunna raggmunkar. Stek dem gyllen-

bruna på båda sidor.

Restaurang Rödbetan

Rotfruktsraggmunkar
med rökt sidfl äsk och rårörda lingon

2 portioner. Tillagningstid 30 minuter. 

Kostnad ca 15 kr/portion. 

Tips: Det går ypperligt att dryga ut 

med fi nt strimlad vitkål men då bör 

den förvällas innan.

Restaurang Rödbetan rekommenderar genomgående ekologiska råvaror.

Ingredienser:

1 ägg 

2 dl standardmjölk

1 dl vetemjöl

1 nypa salt och svartpeppar

1 lök 

1 morot

1 palsternacka

2 potatisar

150 g skivat rökt sidfl äsk

1 msk smör

Ingredienser lingonsylt:

60 g frysta lingon

3 msk socker

Tillagning lingonsylt:

Blanda lingon och socker i en kastrull och värm på 

svag värme tills sockret har löst sig.

Servera raggmunkarna med sidfl äsket och de rårörda 

lingonen.

Smaklig spis!



Roys fi sk och 
restaurang

Roy Carlsson driver 

sedan 2004 Roys fi sk 

och restaurang vid Norra 

hamnens kajpromenad. 

Med utsikt över båtlivet 

fi nns denna restaurang 

som specialiserat sig 

på havets läckerheter. 

En restaurang med 

inriktning på konsten 

att tillaga färsk fi sk och 

skaldjur så att smaker 

och råvaror kommer till 

sin rätt.
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Roys fi sk och restaurang

Enkel fi sksoppa
2 portioner. Tillagningstid 20 minuter.

Kostnad ca 30 kr/portion.

Tips: Hacka örter och stek med schalotten-

löken eller krydda med lite saffran så får 

rätten fi n färg och smak. 

Tillagning:

1 Hacka och fräs schalottenlök i smöret i en gryta. Skär 

morot och palsternacka i små kuber eller skivor och 

lägg i grytan med löken. Fräs i ca 1 minut.

2 Häll på vinet och låt det koka upp. Tillsätt den färdig-

blandade buljongen och låt det åter koka upp.

3 Skär laxen i 2 centimeter stora bitar och lägg i grytan. 

4 Häll i grädden och låt sjuda ca 5 minuter.

5 Hacka dill och rör i precis före servering. Toppa med 

räkor.

Servera!

Ingredienser:

2 schalottenlökar

2 msk smör

1 morot

1 palsternacka

1 dl vitt vin

5 dl färdigblandad buljong (av grönsaks-

buljongtärning eller fi skfond)

200 g lax

2 dl grädde

dill

6 räkor

Tillbehör:

gott bröd eller krutonger



Le Cardinal
I en lugn och avslappnad 

miljö, centralt i Helsing-

borg, fi nns Le Cardinal 

sedan 1984. Kökschef 

är Andreas Hoff. Med 

restaurangens krysskort 

kan gästerna själva kom-

ponera sin måltid. 

L C



33

Le Cardinal

Persiljerotssoppa
Tillagning:

1 Skala och fi nskär grönsakerna och lökarna. Svetta 

dem i en kastrull med en klick smör. 

2 Häll på vatten och grädde. Tillsätt kycklingfonden. 

Koka upp och sjud ca 8 minuter. 

3 Mixa slät med en stavmixer eller blender. Smaka av 

med salt och peppar.

Smaklig soppa!

Tips: Byt ut persiljerötterna mot palsternacka, 

jordärtskockor, rotselleri eller potatis och purjo-

lök. Smaksätt gärna soppan med lite vitvins-

vinäger eller tryffelolja.

Ingredienser:

250 g persiljerötter

2 schalottenlökar

1 vitlöksklyfta

2 msk smör

5 dl vatten

1 dl vispgrädde

1 msk kycklingfond

salt och peppar

Tillbehör: 

Grov macka eller knäckebröd med ost. 

Tärnat stekt bacon eller räkor.

2 personer. Tillagningstid 10 minuter.

Kostnad ca 7 kr/portion.



Rut på Skäret

Närproducerat med byg-

dens råvaror, omtanke om 

maten och mattraditioner 

är Rut på Skärets grund-

pelare. Krögare Mats Fejne, 

systerson till Rut, följer 

säsongens skiftningar 

med de råvaror årstiden 

erbjuder, precis som Rut 

gjorde då hon öppnade 

restaurangen på 60-talet. 

R t på S
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Rut på Skäret

Lertallrikasill 
2 portioner. Tillagningstid 15 minuter.

Kostnad ca 20 kr/portion. 

Tillagning:

1 Sätt ugnen på 150 .̊ Skölj och hacka purjolök och per-

silja.

2 Lägg sillarna i en ugnssäker form (lertallrik). Tillsätt 

vatten så att det precis täcker botten.

3 Värm sillarna i ugnen tills de är genomvarma (ett par 

minuter).

4 Ta ut ur ugnen och häll av vattnet. Pressa över citronen 

och lägg på purjolöken och persiljan.

5 Bryn smör och häll över så att det täcker.

Servera med kokt potatis.

Ingredienser:

purjolök 

kruspersilja

4 urvattnade saltsillar

2 msk smör

½ citron

vatten

Mängden purjolök, persilja och smör beror helt 

och hållet på tycke och smak, samt hur stor form 

du använder.

Tillbehör:

kokt potatis

Tips: Snåla inte med dillen och 

saltet när du kokar potatisen. 



Linneaträdgården 

restaurang och café

Restaurangen i träd-

gårds- och växthusmiljö 

i Maria Parks vackra 

omgivningar slog upp 

sina portar 2007. God 

och enkel mat i avkopp-

lande miljö känneteck-

nar denna gröna oas.
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Linneaträdgården restaurang och café

Paj med västerbottensost
1 paj, 2 portioner. Tillagningstid 1 ½ timme.

Kostnad ca 20 kr/portion.

Tillagning:

1 Knåda ihop smör, vetemjöl och vatten till en deg och 

tryck ut i en liten pajform. Ställ kallt en halvtimme. 

2 Grädda i ugnen, 225˚ i ca 10 minuter.

3 Gör under tiden fyllningen genom att vispa ihop äggen 

och grädden. Salta och peppra.

4 Täck det förgräddade pajskalet med osten och häll 

över äggblandningen. Grädda i 225˚ ca 25 minuter i 

ugnen.

Servera med stekt fl äsk och rårörda lingon. Denna sats 

räcker till en liten pajform, ca 2-3 portioner. Önskas en 

större paj, dubblera receptet och använd en större form. 

Smaklig måltid!

Ingredienser deg:

40 g smör

1 dl vetemjöl

½ msk vatten

Ingredienser fyllning:

1 ägg

1 dl grädde

1 krm salt och ½ krm peppar

100 g riven västerbottensost

Tillbehör: 

stekt fl äsk

rårörda lingon

Tips: När pajen är färdiggräddad kan den med fördel 

stå till sig i rumstemperatur ca 15 min så kommer den 

goda ostsmaken fram ännu mer.



Råå Wärdshus 

I traditionell marin miljö 

mellan hamn och hav i det 

gamla fi skeläget hittar vi 

Råå Wärdhus. Restaurang-

en har urgamla anor. Köks-

chef är Marcus Olivestedt. 

Restaurangens specialitet 

rödspättan kommer från 

lokala fi skare som fångar 

den i havet utanför. 

Wä dshusRåå Wåååå WW
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Råå Wärdshus

Torsk med dijonsenap 
och tomat 
2 portioner. Tillagningstid 15-20 minuter. 

Kostnad ca 15 kr/portion. 

Ingredienser:

2 tomater 

1 rödlök

2 msk matolja

300 g vit fi skfi lé, till exempel torsk, 

pangasius eller hällefl undra

1 ½ dl grädde

1 msk dijonsenap

1 vitlöksklyfta

Tillbehör:

potatis

dill

salt och peppar

Tillagning:

1 Sätt ugnen på 200 .̊

2 Skiva tomaterna och lägg i botten på ett 

ugnssäkert fat. 

3 Skiva rödlöken och fräs på svag värme i matolja i en 

stekpanna. Lägg löken ovanpå tomaterna i fatet. Lägg 

på fi sken, salta och peppra. 

4 Blanda grädden med dijonsenap och pressad vitlök. 

Häll gräddblandningen över fi sken och tomaterna. 

Grädda rätten i ugnen i ca 15 minuter. 

5 Koka potatisen i lättsaltat vatten. Stöt därefter pota-

tisen, tillsätt fi nklippt dill och smaksätt med salt och 

peppar. 

Servera potatisen med den ugnsbakade fi sken.

Tips: Variera gärna receptet

med andra fi sksorter.



Restaurang 
Glada Änkan

Márta och Attila Csóti 

driver restaurang Glada 

Änkan och har låtit helsing-

borgarna njuta av den 

varma gästfriheten och 

delikatesserna från det 

ungerska köket sedan år 

2000. En restaurang som 

visat att gulasch bara är en 

av många smakliga rätter 

från matlandet Ungern.
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Restaurang Glada Änkan 

Ungersk grönsaksgryta (Letcho)
2 portioner. Tillagningstid 15 minuter.

Kostnad ca 20 kr/portion.

Ingredienser:

2 paprikor (helst vit) 

3-4 tomater 

2 gula lökar

1 vitlöksklyfta

1 tsk paprikapulver

2 msk smör, margarin eller olja

salt och peppar 

Tillbehör:

Detta är ett grundrecept som kan ätas som en 

vegetarisk rätt eller kan kompletteras med vad som 

fi nns hemma till exempel korv, kokt ris eller potatis. 

Rätten passar också utmärkt till ugnsbakad fi sk.också utmärkt till ugnsbakad fi sk.också utmärkt till ugnsbakad fi sk.

Tips: Det går utmärkt att dryga ut rätten med svamp 

eller genom att knäcka 2-3 ägg i grönsaksröran. 

Rätten går också att variera genom att lägga lite riven 

ost ovanpå och gratinera några minuter i ugnen. 

Tillagning:

1 Strimla lök och paprika. Skiva tomaterna. 

2 Fräs löken och vitlöken i margarin eller olja i en stek-

panna. Tillsätt paprikapulvret och rör om. 

3 Lägg i den strimlade paprikan i pannan. Låt den fräsa 

tills paprikan är nästan mjuk. 

4 Tillsätt därefter tomatskivorna och låt anrättningen 

fräsa några minuter till. Salta och peppra efter smak. 

En mycket hälsosam och smaklig maträtt som kan varie-

ras efter egen fantasi och behov. 

Smaklig måltid! – Jó étvágyat! 



Trivas på Råå

Mitt i det genuina 

Råå ligger ”Trivas på 

Råå”. Restaurangen 

har servering både 

inomhus och på den 

trivsamma gården. 

Svenska rätter står på 

menyn med tonvikt 

på havets läckerheter. 

Restaurangen drivs av 

Jessica Mårtensson 

och Eva Schröder.
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Trivas på Råå 

Stekt senapsmarinerad strömming 
med potatismos och lingon
2 portioner. Tillagningstid 25 minuter. 

Kostnad ca 20 kr/portion.

Tillagning potatismos:

1 Skala och koka potatisen i saltat vatten. Häll av vattnet 

när potatisen kokat klart.

2 Häll i mjölken och smöret. Vispa ihop till mos. Smaka 

av med salt och vitpeppar.

Ingredienser potatismos:
½ kg mjölig potatis

2 ½ dl mjölk 

2 msk smör

salt och vitpeppar 

Ingredienser strömming:

1 ägg 

2 tsk skånsk senap

3 msk vispgrädde

1 msk hackad dill

8 strömmingsfi léer

2 msk ströbröd

1 klick smör och en skvätt matolja

Tillbehör:

lingonsylt

rårivna morötter

Tips: Stek gärna lite extra strömming då det är väldigt gott på 

en macka dagen efter. Det går också att lägga in sillen i lag 

som då håller ett tag om den förvaras i kylskåp. Lagen består 

av en del ättika, två delar socker och tre delar vatten. Önskas 

variation på potatismoset är det gott att lägga i exempelvis 

kryddgrönt, spenat, rivna morötter eller purjolök.

Tillagning strömming:

1 Vispa ihop ägg, senap, vispgrädde och hackad dill.

2 Klipp bort fenorna på strömmingen och lägg ström-

mingen i smeten och låt den dra till sig. Salta och 

peppra. Lägg upp ströbröd på en tallrik och panera 

fi sken på båda sidor. 

3 Stek strömmingen med smör och matolja på båda 

sidor tills den blir gyllenbrun.

sk ströbröd

ick smör och en skvätt matolja

behör:

onsylt

vna morötter

Tips: Stek g

en macka d

som då hål

av en del ä

variation på

kryddgrönt

Lägg upp moset på en tallrik och servera med ström-

mingen, lingonsylt och rivna morötter. 

En riktig klassiker från Råå. 



Sofi ero 
slottsrestaurang
I historiskt kunglig 

slottsmiljö ligger res-

taurangen som satsar 

på att servera det 

bästa som trakten har 

att erbjuda. Säsongens 

råvaror tas till vara med 

varsamhet så att smak 

och särart bevaras. 

S fi
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Sofi ero slottsrestaurang 

Vinägerfl äsk med äpple

Ingredienser fl äsk:

100 g varmrökt sidfl äsk i bit

¾ dl mörk sirap

¾ dl rödvinsvinäger

Ingredienser löksylt:

4 schalottenlökar

½ dl äppelcider 

4 msk vitvinsvinäger

1 msk socker

1 tsk maizena

Tillbehör:

äppelklyftor stekta i farinsocker

timjan

Tillagning fl äsk:

1 Koka fl äsket i rödvinsvinäger och sirap i en kastrull i 

cirka 30 minuter, låt fl äsket svalna i lagen.

Tillagning löksylt:

1 Hacka löken grovt. Koka den mjuk i äppelcider, vitvins-

vinäger och socker. Red av med maizena och sila bort 

överfl ödig vätska.

2 När löken är kall, forma den med en sked till ett litet 

ägg.

Tips: Rätten håller länge i kylen, så om du dubblar receptet har 

du mat för fl era dagar. Välj gärna lokalproducerade råvaror.

2 portioner. Tillagningstid 10-15 minuter. 

Kostnad ca 15 kr/portion. 

Skär centimetertjocka bitar av fl äsket när det är dags att 

servera. Servera löksylten till fl äsket med äppelklyftor 

stekta i lite farinsocker och garnera med timjan.



Papi Bistro & Njutbar 

Här i bistron i hjärtat av 

Helsingborg har krögar-

na på Papi sedan 2007 

bjudit på matupplevelser 

med kvalitetskänsla rakt 

igenom. Traditionell mat 

och nya infl uenser i en 

smakfull mix.

Papi Bi
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Papi Bistro & Njutbar

Fiskgryta
med jordärtskocka, spetskål, citron och dill

2 portioner. Tillagningstid 20 minuter. 

Kostnad ca 20 kr/portion.
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Tillagning:

1 Skala och hacka löken, svetta den i smöret utan att 

den tar färg. Riv citronens skal och pressa den. Blanda 

grädden och mjölken. Tillsätt fi skfond, citronsaft, rivet 

citronskal och gräddmjölken. Koka ihop i ca 10 minuter 

och smaka av med salt och vitpeppar.

2 Skala och dela jordärtskockorna i centimeterstora 

bitar. Dela spetskålen i grova bitar. Rulla spättfi léerna 

och sätt en tandpetare igenom för att hålla ihop fi sken.

3 Lägg ingredienserna i såsen och låt sjuda tills fi sken är 

klar, ca 10 minuter.

Tips: Beroende på säsong och tillgång går 

det bra att variera fi sk och grönsaker. Varför 

inte lägga i några goda räkor i grytan mot slu-

tet av tillagningen för en lyxigare upplevelse.

Ingredienser:

2 schalottenlökar 

1 vitlöksklyfta

2 msk smör

1 citron

2 dl grädde 

2 dl mjölk

3 msk fl ytande fi skfond

8 jordärtskockor

½ spetskålshuvud

300 g spättfi lé alternativt annan fi sk

1 kruka dill

salt och vitpeppar

Tillbehör:

nykokt potatis

Servera med nykokt potatis och hackad dill. 

Glöm inte att ta bort tandpetaren före servering.

Smaklig spis!



Café le fi l du rasoir, 

Hotell Mollberg 

I klassisk hotellmiljö 

på Hotell Mollberg 

med anor från 1814 

ligger detta moderna 

franska brasseri inrik-

tat på både franska 

och svenska delika-

tesser.
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Café le fi l du rasoir, Hotell Mollberg

Moules Frites
2 portioner. Tillagningstid 25 minuter.

Kostnad ca 45 kr/portion.

Tips: Servera gärna tillsammans med ett 

gott bröd som suger upp den goda såsen.

Ingredienser:

1 nät blåmusslor

2 schalottenlökar

1 morot

1 palsternacka

1 fänkål

2 msk olivolja

2 vitlöksklyftor

1 knippe timjankvistar

½ fl aska vitt vin - torrt

6 dl grädde

salt och peppar

Tillagning:

1 Skölj musslorna noga i kallt vatten. Ta bort skägget 

och skrapa skalen rena.

2 Skala och skär schalottenlöken i skivor. Skala morot 

och palsternacka och skär dem i mindre tärningar. 

Dela fänkålen på längden och skiva tunt.

3 Värm en stor kastrull ordentligt, häll i olivolja, lägg i alla 

grönsakerna, vitlöken och timjankvistarna. Fräs ca 1 

minut. Lägg i musslorna och fräs ytterligare 1 minut. 

4 Häll i vinet och täck med lock. Koka upp, ca 2 minuter, 

rör om och koka ytterligare 3 minuter. Stängda musslor 

slängs.

5 Sila över spadet till en ny kastrull, tillsätt grädden och 

koka samman tills det får simmig konsistens, ca 15 

minuter. Mixa med stavmixer, smaka av med salt och 

peppar och sila soppan över musslorna.

Servera genast!

n.



One cannot think well, sleep well, if one has not dined well. 

[Det går inte att tänka bra och sova bra, om man inte har ätit bra]

– Virginia Woolf
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Tack
Idén till denna receptsamling kommer ursprungligen från 
personalen i hemvården på Fredriksdal, Drottninghög och 
Dalhem som i sitt arbete träffade många äldre som saknade 
idéer och inspiration till sin matlagning. Tanken med recept-
samlingen är att den förhoppningsvis ska väcka lust och in-
spiration till att laga mat. 

Receptsamlingen hade inte kunnat bli verklighet om inte så 
många ställt upp ideellt och hjälpt till. Alla delar vi uppfatt-
ningen att mat är viktigt. 

Under hösten 2010 inbjöds alla restaurangägare via tidnings-
annonsering att bidra med recept. Vi vill tacka kockarna och 
restaurangerna som fi nns representerade i denna receptsam-
ling. 

Vi vill också rikta ett stort tack till Bo Hagström och mat-
journalisten Ulla Cocke som gett värdefulla synpunkter i ar-
betet med receptsamlingen. 

Produktion
Publicerad och producerad av vård- och omsorgsförvaltning-
en i Helsingborgs stad. 

Produktionsledning: Thure Gunnarsson. Redaktionellt ar-
bete: Ann Björkenhed, Göran Eklinder, Maria Henrysson, 
Thure Gunnarsson, Stefan Ripa och David Väcklén. Grafi sk 
form och illustrationer: David Väcklén. Kock och styling: 
Jan-Erik Hagbom. Tryck: Elanders 2011.

Foto
Collage sidan 2: Båtar: Birger Lallo. Räkor: Colourbox.com. 
Korgar: Göran Eklinder. Sofi ero: Anders Ebefeldt. Händer: 
Ralf Ekvall. Dunkers kulturhus: Ole Jais. Fiskar: Colour-
box.com. Skog: Ralf Ekvall. Helsingborg från vattnet: Anita 
Göransson. Maträtter: Ralf Ekvall. Porträtt kockar: Anders 
Ebefeldt. Porträtt Elisabeth Rydén: Göran Eklinder. Porträtt 
Bo Hagström: Per Anders Rudelius. Ingrediensbilder sid. 43, 
45, 47, 49, 51: Göran Eklinder. Ingrediensbilder övriga sidor 
samt bild på gem: colourbox.com. 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Carl Westmans allé 5 · Postadress 251 89 Helsingborg 

Växel 042-10 47 07 · Fax 042-10 48 00

vardomsorg@helsingborg.se

helsingborg.se

Med smak av Helsingborg
Krögare från Helsingborgsregionen bjuder på 20 enkla recept som förgyller vardagen


