
 Vår receptsamling:
“Ju fler kockar
 desto bättre höna”
Recept på ekologisk och KRAV-märkt höna
  med hjälp av Sigtunas och Arlandas hotell



På rad står de där, kockar från olika hotell. 
Egentligen är de konkurrenter, men inte när det 

gäller att arbeta för en hållbar utveckling. 

Tillsammans har de med kraft och skicklighet 

tagit sig an uppgiften att visa hur god en höna 

kan vara och hur man visar råvaror respekt.

Sigtunas hotellnätverk för en hållbar destination
hallbardestination.se

I alla tider har höna varit en uppskattad maträtt på våra bord. 

Inte minst genom den klassiska rätten Höns i Curry.

Men idag är det svårt att hitta höna i butik och den finns 

sällan på restaurangmenyn. Det är till och med så att det bränns 

runt 1 miljon hönor upp varje år, istället för läggas på tallriken. 

Galet tycker vi.

Så nu vill vi vara med och välkomna hönan tillbaka – ekolo-

gisk och KRAV-märkt. För vi tycker att goda råvaror ska tas till-

vara. En viktig del i en hållbar utveckling är ju att inte producera 

mer än vi använder. Och att faktiskt använda det vi producerar. 

Våra kockar på hotellen runt Arlanda och Sigtuna har därför 

lagt ner sin tid, sin själ och sin yrkesskicklighet för att bidra till 

återupprätta hönan. Som ett inlägg i debatten vill vi helt enkelt 

visa hur god en höna kan bli. Här delar vi med oss av några av 

våra bästa recept.

Vi hoppas att du ska låta dig inspireras.

// Sigtunas hotellnätverk för en hållbar destination
    hallbardestination.se

Tillsammans 
  välkomnar vi 
 hönan tillbaka



Dag 1
1 ekologisk värphöna
1 nypa salt
1 nypa peppar
1 gul lök
1 morot
4 lagerblad
5 dl matolja
5 dl ankfett

Dela hönan i 3 delar, låren och bröst. 
Lägg alla ingredienser i en kastrull. 
Låt sjuda tills hönans kött släpper från 
benen (tar tid), låt svalna.
 

Dag 2
Hönskött från dag 1
1 morot
2 dl valfri svamp
1 gul lök
1 knippe persilja
5 dl hönsbuljong
Salt & peppar
2 Gelatinblad
Plocka köttet och skär i små bitar. 
Tärna lök, morot och svamp, hacka persiljan. 
Fräs grönsakerna lätt i en panna. 
Värm hönsbuljongen med gelatinbladen 
tills dom smält. 
Salta och peppra. 
Lägg alla ingredienser i en passande form. 
Låt svalna i kyl tills nästa dag.
 
Dag 3
Skär terrinen i skivor, servera med aioli och 
en sallad.

Terrin på 
 ekologisk Värphöna

Tony Klasson
Tony Klasson är en av 

Hotell Kristinas kreativa och 

miljömedvetna kockar med 

förkärlek för sunda och 

ekologiska råvaror.

Hotell Kristina
08-592 580 00

Eftersom vi arbetar målmedvetet med att minska miljöbelastningen kändes det 

spännande att få tillaga värphöna. Jag gillar terirner och tycker det var kul att testa 

att göra en terrin på hönan, det kräver ju lite framförhållning, men resultatet blev 

väldigt gott samtidigt som det ju är en bonus att kunna ta tillvara en råvara som  

annars inte används.



Du behöver för 4 personer:
2 hönor på dryga kilot
½ matsked salt per liter vatten
3 rejäla morötter
2 gula lökar
5-10 kvistar persilja
3 lagerblad
10 vitpepparkorn

Till Currysåsen
1 gul lök
1 friskt och sött äpple
Vetemjöl till redning av såsen
4 msk curry eller efter smak
Hönsbuljong
Grädde, eller mjölk
En nypa socker, gärna råsocker

Gör så här
Tina hönsen om de är frusna, tar ca 1 dygn 
i kylskåp.
Skölj hönorna noga med vatten både in- 
och utvändigt Ta fram en stor gryta. Halvera 
eller stycka hönorna i mindre bitar om det 
blir för ont om plats. Häll på vatten så att 
hönorna är väl “täckta”, koka upp, skumma 
väl tills vattnet är klart.

Skär grönsakerna i bitar.
Lägg i grönsakerna i grytan tillsammans 
med lagerbladen, persiljekvistarna & 
vitpepparkornen. Låt koka upp. Skumma 
igen så att buljongen blir riktigt klar. Sänk 
värmen så att hönorna får koka sakta.
Räkna med en koktid på ca 1 ½- 2 timmar, 
när benen lossar lätt är hönan färdig
Bena ur hönorna och ta undan hönsköttet, 
låt skrov, ben och skinn åka tillbaka i grytan 
med buljongen. Koka ytterligare i drygt 30 
minuter eller mer tills buljongen reducerats 
till ca 1/3-del
Sila buljongen och behåll ca 5 dl till såsen
Finhacka löken och äpplet
Fräs lök, äpple och currypulver i smör eller 
rapsolja, annan neutral olja går också bra
Strö över vetemjölet, låt fräsa lite till under 
omrörning
Häll på buljong och låt koka ihop, tillsätt 
grädde/ mjölk efter behag och önskad 
konsistens, kan gärna få puttra lite till, 
smaka av, tillsätt eventuellt salt och mer 
peppar och en nypa socker, lägg i 
hönsbitarna och värm så att hönsköttet 
blir varmt. Servera med kokt ris, lite hackad 
persilja. Skivad banan smakar också gott!

Klassikern höns i curry

Maria Collin
Maria Collin arbetar som 

turistbyrå- & butiksansvarig på 

Destination Sigtuna. Hon är 

således den enda icke-kocken här. 

För Maria är matlagning en ren 

och skär avkoppling.

Destination Sigtuna
08 - 594 806 50

I min barndom på 1960-talet lagade mina mostrar gärna höns i currysås. Moster  

Gunborg, som nu är över 95 år gammal, lagade ofta detta på fredagarna och serverade 

rätten på lördagen när morbror och de glupande hungriga sönerna kom hem från  

arbete respektive skola…



Ingredienser (2 personer)
200 g kött av tillagad höna
2 äggulor
1/4 chilifrukt
1/2 vitlöksklyfta
1/2 dl grädde
1 msk maizena
100 g vitkål
1/4 dl kimcheebas
60 g paprika (gul, grön & röd)
1/2 hackad lök
1 nypa chiliflakes
2 msk olja
1/4 msk vinäger

Gör så här:
Mixa hönan med äggula, grädde, maizena, 
salt, vitpeppar, chili, vitlök.
Forma till burgare och stek i panna.
Riv vitkål och blanda med kimcheebas.
Hacka paprika i olika färger och blanda med 
hackad lök, chiliflakes, olja och vinäger.

Hönburgare med 
 chilikimchee och vitlök

Magnus Jansson
Magnus Jansson är Clarion Hotel 

Arlandas eminenta köksmästare 

som varit med sedan hotellets 

öppning i november 2012.

Clarion Hotel Arlanda Airport
08 - 444 18 00

När jag skulle ta mig an denna utmaning ville jag sträcka ut en hjälpande hand till 

alla de som är nyfikna på att laga höna. Jag ville skapa ett recept som är enkelt för  

många att tillaga. Samtidigt ska det kännas fräscht och passa på sommaren såväl som  

på vintern. Resultatet blev en hönburgare.



Hönsfärs
4 st bröst från höna
2 st ägg
3 dl vispgrädde
½ tsk salt
1 st citron 
Mixa brösten i matberedare tillsätt ägg och 
grädde försiktigt i en jämn stråle tills det 
blir en slät färs, tillsätt salt samt skalet från 
citronen. Passera och dra ut ett tunt lager 
på plastfilm. Baka på 80 grader i 12 min tills 
färsen stelnat. Kyl ned och stansa ut en ring 
och lägg på tallrik. 

Bakat ägg
4 st ägg 
Baka ägget i cirkulator tills 64,7 grader, 
knäck och ta ut gulan. Om du inte har en 
cirkulator så knäck ägget och separera 
gulan från vitan, lägg ner i olivolja som du 
värmt till 70 grader,  baka sedan i ugn på 
70 grader i 30- 40min. Lägg gärna ner lite 
timjankvistar, salt, citronskal i oljan!”

Krispigt hönsskinn
4 st skinn från hönorna

2 st kvistar citrontimjan
Baka skinnen i ugn på 160 grader tills gyl-
lene. Ta ut och låt svalna, hacka sönder till 
ett grovt pulver och blanda upp 
med timjan.

Rökt hönsconsommé 
2 st hönsskrov
2 st schalottenlökar
1 st morot 
1 kvist timjan
Salt, champagnevinäger
Rosta hönsskroven i ugn på 190 grader 
tills gyllenbruna runt om. Lägg i kastrull 
och tillsätt vatten samt lök, morot och 
timjan. Låt stå i ugn på 90 grader i 2 dygn. 
Reducera buljongen tills 5 dl återstår och 
lägg sedan i lämplig form. Rök i abu-rök tills 
god smak. 

Timjanolja
1 knippe timjan
2 dl matolja
Plocka timjan och mixa med oljan, låt stå 
över natt och sila sedan. Droppa i några 
droppar i buljongen vid servering.

Hönan och ägget. 
 Krispig och len höna med bakat 
ägg i lättrökt consommé  

Kalle Eriksson
Kalle Eriksson, köksmästare på 

Sigtunahöjden, var nyligen i 

semifinal i årets kock och har 

vunnit IACC Copperskillet Sverige.

Sigtunahöjden
08 - 592 577 00

Tanken när jag skapade receptet var att just inte få något svinn från hönan. Vi tar till-

vara på allt från ägg till skrov och ger den olika nyanser i tillagningen.



Ingredienser (4 port)
1 färsk ekologisk höna
20 st vitlöksklyftor
3 msk matolja
4 st citroner
50 g backtimjan
3 st bananschalottenlökar
Salt och svartpeppar
400 g ankfett

Gör så här:
Börja med att rosta vitlöken gyllenbrun i  
matoljan, lyft upp lökarna ur oljan. 
Hacka över löken och blanda denna med 
zesten från citronerna samt timjan. 
Gnid in hönan i kryddblandningen samt  
salta och peppra ordentligt.  
Skala och dela ner lökarna. 
Lägg hönan i en ugnsform eller i en vacpåse 
tillsammans med lökarna samt ankfettet. 
Täck formen med folie eller vacumförpacka 
hönan. 
Baka sedan denna i 80 graders ugn i ca 8 
timmar.
 
Vid servering:
Ta ur hönan ur fettet, plocka loss köttet från 
benet, serveras gärna med en god potatis 
och rotfruktsgratäng samt rödvinssås.
Låt dig väl smaka!

Värphöna bakad med 
 rostad vitlök, citron och timjan 

Fredrik Lagberg
Fredrik Lagberg, finalist i Årets 

Kock 2012 och i semifinal 

2014, arbetar till vardags som 

köksmästare på Stora Brännbo.

Stora Brännbo
08 - 592 575 00

Vi valde att baka hönan hel, så att man skulle kunna äta den i gott sällskap och plocka 

sina favoritdelar. Det är perfekt när man har middagsbjudning hemma och vill servera 

hönan på ett härligt, avslappnat sätt.



Mårten Östman
Mårten Ösman är en driven och 

kreativ köksmästare som startade 

sin karriär i London och nu har 

landat på Arlanda - som 

Executive Chef på 

Radisson Blu Arlandia Hotel.

Radisson Blu Arlandia Hotel
08 - 506 840 00



Till hönan:
1 höna
Saltlag 10% (1 dl salt, 10 dl vatten)

BBQ-såsen:
2,5 st gula lökar
5 st vitlöksklyftor
2,5 dl balsamvinäger
35 ml Worcestershiresauce
1 st torkad ancho chilis
1,5 msk spiskummin
2,5 dl farinsocker
0,5 liter passerad tomat
2,5 dl soja
olivolja

Krispig lök:
1 dl vetemjöl
½ dl maizena
½ msk cayennepeppar
2 dl kolsyrat mineralvatten
2-4 gula lökar
2 dl Panko-ströbröd

Syrad tomat- och avokadosallad:
3 st tomater
1 dl ättika
1 dl socker
2 dl vatten
2 st avokador – tärnade

Till garnering:
Färsk hackad koriander, fint skuren vårlök, 
lättrökt crème fraiche (går lika bra med van-
lig crème fraiche), tortilla bröd, fint strimlad 
isbergssallad

Gör så här
Stycka hönan i mindre bitar och ta bort 
eventuella fjäderrester.
Lägg bitarna i saltlösningen i ca 4 timmar.

Syrad tomatsallad
Blanda ättika, socker och vatten i en bunke 
och vispa tills det blir en klar vätska
Skär tomaten i 4 klyftor och ta bort innan-
mätet, skär klyftorna i fina strimlor och lägg 
ner i ättikslagen. Ställ i kyl.

BBQ-såsen
Lägg den torkade chilin i vatten och låt den 
bli mjuk. Finhacka gul lök och vitlök och fräs 
i kastrull tillsammans med spiskummin. 
När den har svettats och börjar bli genom-
skinlig, häll på balsamvinägern och låt den 
koka ner lite.
Ta bort stjälken och kärnor ur chilin när den 
har blivit mjuk. Skär ner den i mindre bitar.
Häll i farinsocker, Worcestershiresauce, 
passerad tomat, soja samt chilin i lökbland-
ningen och låt det småkoka tills den börjar 
tjockna lite. Mixa såsen så den blir slät och 
sila den.
Ta bort ungefär hälften av såsen och kyl ner 
resten av det i kyl. Häll sedan upp på flaska. 
Sätt ugnen på 120 grader.
Ta hälften av BBQ-såsen och späd den med 
lite vatten. Lägg hönan i en ugnsfast form 
och täck den med såsen. Täck formen med 
aluminiumfolie.
Koka hönan i såsen i ugn i ca 6 timmar eller 
tills köttet faller av benen.
När det är klart ta ur såsen och spara den i 
kyl till eventuella andra kok.
Dra köttet från benen på hönan i fina strim-
lor och lägg i en skål.

Krispig lök
Blanda vetemjöl, maizena och cayenne-
peppar i bunke. Häll på mineralvattnet och 
blanda väl till en smet.
Skala löken och skär den i ca 1 cm tjocka 
halvmånar, blanda i smeten och vänd dem 
därefter i Panko-ströbrödet.
Fritera dem tills de fått en gyllenbrun färg.

Uppläggning
Blanda avokadotärningarna med den 
syrade tomaten och lite färsk hackad 
koriander.
Värm den strimlade hönan i lite BBQ-sås i 
en kastrull.
Lägg ett uppvärmt tortillabröd på en tallrik. 
Lägg därefter isbergssallad på brödet och 
ringla över cremé fraiche. Lägg sedan den 
uppvärmda hönan på salladen, toppa med 
tomatsalladen och den krispiga löken. 
Rngla över lite av BBQ såsen.

BBQ-höna med 
 syrad tomat- avokadosallad, 
lättrökt cremé fraiche och krispig lök
Jag älskar mat och de svenska smakerna ligger mig varmt om hjärtat. Vi har ett otroligt 

skafferi här i Sverige och att kunna arbeta efter säsong är helt underbart; de spröda 

primörerna på våren och sen all svamp och rotfrukterna på hösten. Receptet till hönan 

kom till från mitt intresse av amerikansk BBQ, något som jag är väldigt förtjust i. Att 

stå vid  grillen en ljummen sommarkväll är kanske den ultimata avslappningen.



4 portioner
1  st höna
1  st gul lök
1  st paprika
½ st purjolök
1  st vitlöksklyfta
2  dl hönsbuljong/spad från hönskok
1  dl kokosgrädde
1  dl koncentrerad ananasjuice
1  tsk röd chili
1  st skal och saft av lime
1  st kvist koriander
Salt och svartpeppar

Gör så här
Baka hönan i ugn på 150 gradig värme ca 
2-3 timmar i lite vatten. Plocka köttet och 
spara all vätska.
Skär grönsakerna i lika stora bitar och bryn 
dem lätt i en stor kastrull. Tillsätt hönsbul-
jong, kokosgrädde, lime, och kryddor. Låt 
allt koka ihop. Tillsätt hönsköttet och värm 
upp på nytt.
Smaka av med salt och peppar.
Servera med grovt hackad koriander och 
tex kokt matvete.
 

Hönsgryta med 
  kokos & ananas

Ulrika Brydling
Ulrika Brydling har kokat höna 

tillsammans med eleverna på 

Arlandagymnasiets restaurang-

skola. Ulrika, tvåfaldig semifinalist 

i Årets Kock och kokboksförfattare, 

är en välkänd röst i matdebatten.

Arlandagymnasiets 
restaurangskola
08 - 597 830 43

Med Sigtunas starka hotellnäring finns här självklart en restaurangutbildning. 

Hållbarhet står naturligt på schemat och gästkocken Ulrika Brydling har lagat höna 

med eleverna. “Respekt för människor, djur och natur är grundläggande för mig och 

det genomsyrar naturligtvis också mitt matlagande. Med kunskap och kreativitet 

kan man ta tillvara på mycket som idag annars blir så kallat svinn inom restaurang- 

näringen. Höna är ett tydligt exempel. Med sin fylliga smak och fasta konsistens är det 

en perfekt råvara för en mustig gryta. En gryta är också lättlagad och något man kan 

variera på många sätt”.



Den heta buljongen hälls upp när gästerna 
satt sig till bords.  I de små soppskålarna 
ligger redan fina små hönsbitar och annat 
gott. Passar det serverar vi extra tillbehör 
vid sidan av, gästerna kan på så sätt själva 
fylla på efter tycke och smak. Variera recep-
tet genom att använda de lokala råvaror 
som är bra just nu. 

Buljong
En god, mager och nyttig buljong som 
följer årstiden. 
Koka hönsskrovet med rostade ekologiska 
grönsaker efter säsong, gärna så länge som 
4 timmar. För att få extra tryck, byt gärna ut 
skrovet efter ett tag och koka vidare. 
Blir smaken för koncentrerad gör det inget, 
späd bara ut vid servering. 

I skålarna
Rimma hönsbrösten i kylen ett dygn, då blir 
det godare. Koka dem försiktigt och skär i 
små fina bitar. De behöver inte vara varma 
vid servering eftersom buljongen är het. 
Fyll på med goda grönsaker och örter efter 
säsong. I februari använder vi kål och rot-
saker.  Till våren kommer nässlor och sparris. 

Tips  
Har du tid kan du confitera/fettkoka låren, 
och göra hot wings av vingarna. 
Under vintern är det gott med en het sop-
pa.  På sommaren går det bra att servera 
den isande kall med nyskördat grönt. 

Några varianter 
Till hösten kan du smuggla i lite svamp. 
Lyxa till det med ett vaktelägg eller någon 
svindyr ost. Texmex fredagsmys soppa, 
lurar de kräsnaste kidsen. Klassiskt med 
Dijongsenap och Dragon. Matigare med 
t.ex. bulgur, pasta eller quinoa.

32:s buljong 
  på värphöna 

Magnus Jangbratt
Magnus Jangbratt är matkreatör 

på 32 rum och kök, något som 

han varit sedan den dag 32:an 

slog upp dörrarna för sju år sedan. 

32 rum & kök
08 - 592 566 95

När jag skulle koka höna tänkte jag direkt på buljong. På 32 rum & kök serverar vi 

gärna en god buljong eller soppa som inledning på måltiden. Det här är ett enkelt och 

trevligt recept som tar tillvara på hela hönan och som alla klarar av. Börja bara i tid!



4 portioner
2 st hönor
2 st kronärtskockor
1 bunt kokt grön sparris
100 gr rökt fläsksida
1 dl vispgrädde
späd sallad
blandade färska örter
1 dl creme fraiche
1 msk dijonsenap
1 msk hackad gräslök
Olivolja

Gör så här
Skär ut bröstet på hönorna. Tag 2 st av dem 
och lägg mellan 2 st plastpåsar och banka 
ut dem platta ca 4 mm. 
Tag dom andra 2 brösten och mal på fina 
skivan i köttkvarnen. Blanda i grädden, 

örterna och gör en färs. Smaka av med salt 
och peppar. Lägg de utbankade brösten 
på plastfilm bredvid varandra och bred ut 
färsen i ett jämt lager på dem. Rulla ihop 
till en rulle. Lägg rullen i folie och rulla 
ihop en gång till. Kör i ugn på 100 grader 
till 72 grader. Kyl ner. Skiva rullen i 3-4 cm 
stora bitar och grilla dem på båda sidor i 
grillpannan.
Koka kronärtskockorna. Plocka ur skocks-
botten. Klyfta dem i mindre bitar, salta och 
peppra och blanda i lite olivolja.
Tärna fläsket och bryn i stekpanna.
Blanda ihop creme fraiche och senap till 
dressingen. Arrangera salladstallriken efter 
eget önskemål
Ta vara på hönsskroven och sätt en buljong 
med grönsaker och lite kryddor till en god 
hönssoppa framöver.

Sallad med örtfärserad höna, 
  kronärtskocksbottnar, sparris, 
rökt fläsksida och senapsdressing

Toni Håkansson
Kökschef Sigtunastiftelsen

Sigtunastiftelsen
08-592 589 00

Jag ville skapa en rätt som kändes fräsch och elegant utan att vara alltför krånglig. 

Hållbarhet för mig handlar mycket om att ta hand om hela råvaran, det fanns också 

med i tankarna. På vår a la carte meny finns en kycklingrulle gjord på majskyckling 

som jag inspirerades av. När jag istället använde mig av höna som råvara fick jag 

vara lite extra varsam vid stekningen eftersom det är lite mindre kött om man jäm-

för med vanlig kyckling. Salladen passar utmärkt som en lättare lunch eller kvällsrätt,  

gärna med ett glas rosé som sällskap.  



2 hönsbröst med ben
100 g ramslök
100 g äggvita 
50 g äggula 
100 g grädde
100 g rostad hel kummin
Salta brösten en dag innan med 1 msk salt. 
Putsa benen och skär bort knogen. Skär 
bort innerfiléerna och använd till färsen. 
Mixa hönskött med salt och ramslök tills du 
får en slät massa. Blanda ner äggvitan och 
äggulan och mixa tills allt är homogent. Häll 
i grädden, mixa massan slät. 
Lägg bröstet med skinnsidan ner och sprit-
sa på hönssmeten. Lägg andra bröstet på 
(topp mot botten) och rulla ihop i plastfilm. 
Dra åt till en fin rulle. Baka i ugnen på 90 
grader tills termometern visar 62 grader 
(det tar ca 2h). Rosta kummin. Ta bort plas-
tfilmen från hönan och rulla den i rostad 
kummin. Bryn ordentligt i smör tills den får 
en vacker gyllene yta och krispigt skinn. 
Låt vila i ca 10 minuter och skär sedan på 
mitten. 

Buljong
1 Hönsskrov
1 purjolök, 2 morötter, 1 persiljerot
1 msk sherryvinäger
1 knippe timjan

Bryn skrovet i ugnen tillsammans med 
morot, prujolöken och persiljeroten. koka 
sedan alltsammans med timjan i ca 30 
minuter tills du har fått en god smak. Sila 
buljongen och koka ner. 
Tillsätt sherryvinäger och grädde, salt och 
peppar. Koka till en simmig konsistens. Mixa 
med svartpeppar. 3 dl grädde

Syrad lök
1 kg charlottenlök
1 kg plattlök (eller annan lök)
Lag
2 dl ättika, 3 dl vatten, 2 dl socker
5 vitlökar, timjan, 1 bit pepparrot
Koka upp lagen och lägg i löken. Låt stå i 
några dagar. Servera som tillberhör.

Klimp
2 dl durumvetemjöl
6 äggulor
Persilja
Morot
Ramslök
Blanda ihop mjöl, äggula och salt. Koka 
upp hönsbuljongen och klicka ner små 
droppar av klimpsmeten och koka tills 
klimpen kommer till ytan. Finhacka persilja, 
morot och ramslök och blanda i buljongen. 
Krydda med salt och peppar.

Höna med ramslök, rostad kummin,
 syrad lök och klimp med färska örter

Natasa Jansson
Köksmästare 
Rosersbergs Slottshotell

Natasa var en av guldvinnarna 

när Svenska kocklandslaget vann 

Culinary Olympics 2012 i Erfurt.

Rosersbergs Slottshotell
08-1220 2000

I vår strävan efter att minimera svinnet känns det viktigt att ta vara på så mycket av råvaran som möjligt. Vi har alla 

växt upp med olika hönsrätter vilket gör det spännande att än en gång skapa något av hönan.

Tips  
Har du tid kan du confitera/
fettkoka låren, och göra hot 
wings av vingarna. 
Under vintern är det gott med 
en het soppa.  
På sommaren går det bra att 
servera den isande kall med 
nyskördat grönt. 

Några varianter 
Till hösten kan du smuggla i 
lite svamp. Lyxa till det med 
ett vaktelägg eller någon 
svindyr ost. 
Texmex fredagsmys soppa, 
lurar de kräsnaste kidsen. 
Klassiskt med Dijongsenap 
och Dragon. Matigare med t.ex. 
bulgur, pasta eller quinoa.



4 portioner
1,2 liter buljong kokt av höna, man kan följa 
valfritt recept på hemlagad kycklingbul-
jong, bara man minns att koka den länge, 
4-5 timmar. 

En tumstor bit ingefära 
1 röd chili 
2 klyftor vitlök 
2-3 limeblad 
200 g färsk kål/savojkål/asiatisk kål/grönkål 
eller blomkålsblast eller broccoli 
2 salladslökar 
2 morötter 
En näve svamp, gärna shitake men 
champinjoner går bra 
En näve sockerärtor eller sojabönor 
En lime 
Färsk koriander 
Sesamolja, fisksås 

Gör så här
Plocka kött från en höna på ca 1 kg 
Tillaga nudlar enligt förpackningen 

Sjud upp den färdiga frånsliade buljongen 
med hackad ingefära, chili vitlök och lime-
blad. Lägg i skivade morötter, svampen i 
bitar och broccolibuketter eller ev blast och 
koka ca 3 minuter. Lägg i skivad salladslök 
och ev övrig bladkål och koka lika länge till. 
Låt sojabönor eller sockerärtor koka med 
sista minuten. 
Fördela nudlar, plockat kött från hönan och 
grönsaker i fyra skålar. Häll över buljongen 
vid bordet, men försök plocka bort ingefära 
och limeblad. Pressa över lime och smaksätt 
med hackad koriander, sesamolja och 
fisksås efter smak. 

Höns och nudelsoppa 
  med asiatiskt inpiration   

Sara Sundquist 
Livsmedels- och miljöstrateg på 

Visita som bor med man och tre 

barn i ett torp i Krusenberg. 

Visita
visita.se

VI för diskussioner runt svinn. Många har deltagit i debatten, bl a Sara Sundquist som arbetar med håll-

barhetsfrågor på Visita. Sara besökte oss på Arlanda och fann inspiration till att själv koka höna. Så här 

tänkte hon när hon skapade sitt recept: Receptet är en lek med den gamla traditionen att äta höns i cur-

rysås. Jag har dock förflyttat mig lite längre sydost i Asien för min inspiration och gjort ett recept som tilltalar  

2000-talets barn. 

Tips  
Vi serverar gärna efterrätt i 
form av plättar med lime och 
socker i barnens hungriga 
perioder. Annars brukar det 
räcka med en frukt.



Många har vi minnen av att äta höna. Kanske har även du ett gott recept? Och kanske vill du vara med och 

inspirera andra. Skicka då in ditt recept, gärna med bild till oss på info@destinationsigtuna.se så lägger vi upp 

det på hallbardestination.se. Och vill du ha en plats att anteckna medan du provlagar, har vi lämnat utrymme 

för dig att skriva ner ditt recept här.

Har du ett gott recept?



Tillsammans gör  vi skillnad

Denna laddstolpe är en del av 
besöksnäringens unika samarbete 
för att skapa en hållbar destination.

Ladda bilen gratis här

Turistnäringen är en växande bransch. Som Sveriges fjärde största hotelldestination 

och hemkommun till Sveriges största flygplats känner vi i Sigtuna ett särskilt ansvar 

att säkerställa att utvecklingen sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.  Sedan 2009 

har vi därför lagt konkurrens åt sidan för att samarbeta runt hållbarhet. Handling och 

kunskapsdelning kring frågor som rör klimat, mat och samhälle står i centrum. Målet 

är att, vid sidan av det egna hållbarhetsarbetet, samarbeta på ett sätt som gör att vi 

tillsammans kan göra skillnad.
 
Engagemanget är långsiktigt. Årligen beräknar vi våra koldioxidutsläpp och klimatkom-
penserar för dessa genom trädplantering i Malawi. Åtgärdsplaner finns för att kontinuerligt 
minska utsläppen. En viktig del i detta arbete är att även föra en dialog med leverantörer. 
Resultatet är tydligt. Bara under 2013 minskade koldioxidutsläppen med totalt 11 procent. 
Detta samtidigt som antalet gästnätter ökade.

Fokus är på handling. Nätverket har satt upp och erbjuder gratis laddstolpar för elbilar 
vid alla anläggningar. Satsningen på laddstolpar har lett till att Sigtuna nu placerar sig på fjärde 
plats i Sverige vad gäller faktiskt antal laddplatser. Gäster kan tryggt ta elbilen till Sigtuna. 
Mat är en viktig del av vårt erbjudande. Sigtuna är en Fairtrade City och tillsammans har vi 
beslutat att de 1,1 miljoner koppar kaffe som årligen serveras ska vara ekologiskt. Självklart 
med ekologisk mjölk härtill. Nätverket bidrar till biologisk mångfald genom en gemensam 
satsning på biodling. Tillsammans skördar vi över ett halvt ton honung och av en del av 
honungsskörden brygger vi eget mjöd.

Sommaren 2013 startade vi i nätverket en palmoljejakt, för att söka minska vår egen och 
andras användning av palmolja i mat. Flera har följt efter. Sigtuna kommun ställer nu som 
första kommun krav på certifierad palmolja vid upphandling.

Arbetet fortsätter. Matsvinn är en viktig fråga, så även i Sigtuna. Vi måste visa respekt för 
vår natur och för våra resurser. När det nu uppmärksammats att värphöns bränns istället för 
att ätas, agerar vi tillsammans för att återupprätta hönan. Runt om Sigtuna och Arlanda har vi 
under vintern provlagat ekologisk höna. Resultatet är denna goda receptsamling. Vi hoppas 
att ni ska låta er inspireras.

Läs mer på: hallbardestination.se
 

I samarbetet ingår: 
32 rum & kök, Best Western Arlanda Hotellby, Clarion Hotel Arlanda Airport, 

Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport, IFL Kämpasten, Hotell Anstalten, Hotell Kristina, 
Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu Sky City Hotel, Rosersbergs Slottshotell, 

Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik Konferens 
samt Stora Brännbo Konferens och Hotell. Dessutom ingår Stockholm Arlanda Airport 

och Destination Sigtuna AB som driver nätverket.

 


