Mellanösterns blommiga
kryddningar har svept norrut.
Tove Nilsson kryddar färgstarkt
med hjälp av lavendel, vallmo
och rosenblad.
Av: TOVE NILSSON
Foto: STEFAN WETTAINEN

Blomsmak
BLOMMOR SOM KRYDDA

Kyckling med apelsinblom,
citron och nötsalt.
Recept sid 45.

Smaker som apelsinblom, rosenvatten
och lavendel kan uppfattas som parfymerade, blommiga eller skarpa i matlagning.
Ändå används de flitigt i Mellanöstern
och i det nordafrikanska köket. Nu letar
de blommiga smakerna sig även in i den
nordiska matlagningen. Under sommaren har flera restauranger haft smaker
som lavendel, krasse eller tagetes på
menyerna. Rosenglass och rosenblad och
en tydlig våg av Mellanöstern går genom
restaurangkökens kryddhyllor. För att
få harmoni i smaken handlar det om att
möta de parfymerade tonerna med råvaror och andra kryddor som balanserar de
parfymerade smakerna.
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Lavendelbakad lök med
pistaschyoghurt.
Recept sid 45.
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BLOMSMAK

Vallmostekt torsk med sumak, syltad
ros och kål med rosenvatten.
Recept sid 45.
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GRANATÄPPEL-JELLO
MED APELSINBLOMSGRÄDDE
OCH VALLMOMARÄNG
Den här desserten består av en fruktig, syrlig
gelé som serveras med en blommig grädde
och frasig maräng. Jellon kan du göra klar
i förväg. Den ska stelna i kyl 5 timmar. Vid
servering är det bara att vispa grädden och
dekorera med maränger.
4 personer
6 gelatinblad
4 dl granatäppeljuice
APELSINBLOMSGRÄDDE:
1 dl vispgrädde
1 krm vaniljpulver (eller ½ urskrapad vanilj-		
stång)
2 tsk apelsinblomsvatten
1 dl turkisk yoghurt
TILL SERVERING:
vallmomaränger, se separat recept
DU BEHÖVER OCKSÅ:
4 portionsformar
1 Lägg gelatinbladen i kallt vatten ca 10 min.
Häll juicen i en kastrull, hetta upp och ta av från
värmen. Rör ner gelatinbladen tills de smälter.
2 Fyll vätskan i små portionsformar. Låt svalna
och ställ i kyl minst 5 timmar, så att juicen
stelnar till gelé.
3 Apelsinblomsgrädde: Vispa grädden fluffig
tillsammans med vaniljen. Tillsätt apelsinblomsvattnet och vänd ner yoghurten.
4 Servering: Toppa jellon med en klick grädde
och maränger.
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BLOMSMAK

KYCKLING MED APELSINBLOM,
CITRON OCH NÖTSALT
Kryddbräserad kyckling som påminner om den marockanska ragun
tagine. Kryddor som garam masala,
saffran och milt parfymerad citron
möter apelsinblomvattnet och ger
en smakrik rätt. Saltade citroner kan
du köpa i butiker med österländskt
sortiment.
4 personer
500 g kycklinglårfilé med skinn
1 tsk salt
2 tsk neutral olja
2 vitlöksklyftor
2 saltade citroner
1 krm saffran
½ tsk gurkmeja
1 ½ tsk garam masala
1 ½ msk apelsinblomsvatten
4 dl vatten
1 dl gröna oliver
2 msk sherryvinäger
NÖTSALT, 1 ½ dl:
1 ½ dl rostade nötter, t ex hasselnöt,
pistasch och mandel
3 msk flingsalt
TILL SERVERING:
olivolja

1 Salta kycklingen och bryn den i olja
i en stekpanna. Skala och skiva vitlöken. Skär citronerna i skivor.
2 Fräs vitlöken i pannan tillsammans
med saffran, gurkmeja och garam
masala. Låt steka någon minut och
tillsätt sedan apelsinblomsvatten,
citronskivor, vatten och oliver.
3 Lägg ner kycklingen och låt den
bräsera ca 20 min. Tillsätt eventuellt
mer vatten om det behövs.
4 Nötsalt: Mixa nötter och salt fint i
matberedare.
5 Smaka av ragun och justera kryddningen med salt och sherryvinäger.
Servera rätten toppad med nötsalt
och ringla över olivolja.

60 st
2 äggvitor (70 g)
1 ½ dl strösocker (135 g)
2 tsk ättiksprit, 12 %
2 msk blå vallmofrön
TOPPING:
2 msk blå vallmofrön
DU BEHÖVER OCKSÅ:
bakplåtspapper
spritspåse

Rödlöken blir mjuk och mild, och
lavendeln får en nästan örtig smak
när den rostas i ugnen. En fräsch
yoghurt med pistasch kompletterar
fint.
4 personer
8 rödlökar
2 tsk torkad lavendel
2 msk olivolja
½ tsk salt
PISTASCHYOGHURT:
1 tsk hela spiskumminfrön
1 dl pistaschnötter
3 msk vatten
1 ½ dl turkisk yoghurt
2 msk olivolja
1 krm salt

1 Värm ugnen till 200°. Klä en plåt
med bakplåtspapper. Skala och halvera löken och lägg den på plåten.
Droppa över olja och strö över lavendel och salt. Vänd runt lökarna i oljan
och kryddorna. Baka löken ca 30 min
i mitten av ugnen.
2 Pistaschyoghurt: Rosta spiskumminen i en torr het panna. Mixa den
med pistaschnötterna och vattnet till
en slät smet. Blanda samman smeten
med yoghurt och olivolja. Salta.
3 Toppa löken med lite smulad
lavendel vid servering. Servera med
pistaschyoghurten.

VALLMOSTEKT TORSK MED SUMAK, SYLTAD ROS
OCH KÅL MED ROSENVATTTEN

VALLMOMARÄNG
Härligt fluffiga och sega italienska
maränger med spännande smak av
vallmofrön. Dekorera desserter med
marängerna eller ät dem som de är.

LAVENDELBAKAD LÖK
MED PISTASCHYOGHURT

1 Värm ugnen till 110°. Klä två ugnsplåtar med bakplåtspapper.
2 Blanda samman äggvitor, socker och
ättika i en skål. Ställ skålen över hett
vattenbad och värm under omrörning
blandningen till ca 62°. Sockerkristallerna i smeten ska smälta.
3 Ta av från värmen och vispa upp
till en slät fast maräng. Vänd in
vallmofröna i smeten och fyll den i en
spritspåse. Spritsa ut små minimaränger på plåtarna och toppa dem
med vallmofrön.
4 Baka marängerna i ugnen ca 15
min. Sänk värmen till 100° och baka
ytterligare ca 30 min, tills marängerna
stelnat.

Till den här rätten är det viktigt att
hitta obesprutade rosor, gärna ekologiskt odlade, eftersom de ska ätas.
Vissa grönsakshandlare kan beställa
hem. Hittar du inga ätbara rosor,
hoppa över dem och servera fisken
med tunt hyvlad picklad rödbeta.
4 personer
SYLTAD ROS:
4 rosa rosor
½ dl ättiksprit, 12 %
1 dl socker
1 ½ dl vatten
VALLMOSTEKT TORSK:
500 g färsk torskfilé
2 ägg
1 dl vallmofrön
1 ½ tsk sumak
KÅL MED ROSENVATTEN:
1 lila salladskål
2 msk vatten
1 msk korianderfrön
2 krm sesamolja
2 msk olivolja
1 tsk rosenvatten
½ dl finhackad färsk koriander
1 tsk pressad limesaft
½ tsk salt

1 Koka ihop ättika, socker och vatten.
Låt svalna något och blanda sedan
med rosenbladen. Låt stå minst 1
timme före servering. Rosenbladen
håller upp till en vecka i kylen.
2 Byxa fiskfilén, det vill säga skär bort
alla små ben ur den. Känn med fingret
efter raden av ben som sitter mitt i
filén. Skär ett snitt på varje sida och
lyft bort hela benraden. Salta fisken
och låt den stå ca 15 min.
3 Vispa upp äggen. Torka av torsken
och panera sedan i ägg och vallmofrön. Lägg på en skärbräda att torka.
4 Kål med rosenvatten: Hetta upp
en panna med olja och fräs kålbladen
snabbt. Tillsätt vatten, korianderfrön
och sesamolja. Tillsätt rosenvattnet
och ta sedan upp kålbladen ur pannan. Blanda samman bladen med
koriander, salta och pressa över lime.
5 Servering: Stek fisken i olja några
minuter per sida och strö över sumak.
Lägg upp på varma tallrikar tillsammans med kål och rosenblad.
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BLOMSMAK

FILODEGSKNYTEN MED ROSENVATTEN OCH PISTASCH
Det här receptet har hämtat inspiration från
bakverket baklava med klassiska ingredienser som
mandel, pistasch, rosenvatten och honung. Tricket
för att få bakverken riktigt frasiga är att använda
färsk filodeg, inte djupfryst, och att baka dem
ordentligt i ugnen.
6 st
200 g mandelmassa
80 g pistaschnötter
1 stort ägg
1 msk rosenvatten
2 dl gula russin
50 g smör
2 msk strösocker
6 ark färsk filodeg
2 msk honung
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1 Värm ugnen till 200°. Klä en plåt med bakplåtspapper.
2 Riv mandelmassan. Mixa pistaschnötterna till ett
fint smul och lägg undan 2 msk till topping. Blanda
samman resten av pistaschnötterna med mandelmassa, ägg och rosenvatten till en smet. Rör ner russinen.
2 Smält smöret. Halvera filodegsplattorna och pensla
dem med smör. Lägg fyllningen i ett streck på degen
och rulla ihop till en rulle. Snurra rullen till en rund
snäcka. Lägg på plåten och pensla med smör. Toppa
med socker och de sparade pistaschnötterna.
3 Baka i mitten av ugnen ca 25 min, till gyllenbrun
färg och god frasig deg. Ringla över honung vid
servering.

