
Smarta recept från Sigtuna och Arlandas hotell

VÅR RECEPTSAMLING

En godare jul



En godare jul
Tänk dig världens största kittel. Fyll den sedan med  
1 300 000 kg julgröt. Ungefär lika mycket matavfall slängs 
i Sverige varje år. En omotiverad belastning på miljön. 
Matsvinnet kostar också hushållen pengar. Ungefär 6 000 
kronor per hushåll åker rakt ner i soporna. Det vill säga 
nästan en hel jul med både mat och klappar. 

Samtidigt vet vi att köttbullarna inte alltid är lika kul tredje 
eller fjärde dagen efter julafton. Vi har därför tagit fram 
en kokbok för att rädda julmaten från sopsäcken. Som 
lokala krögare från hotellen runt Arlanda och Sigtuna har 
vi förmånen att få bjuda på 12 svinnrecept i juletid. Gjorda 
till stor del på överblivna skatter från julbordet. Så att du 
slipper välja mellan miljö och god smak. 

Välkommen till oss!

Kalle Eriksson, köksmästare 
på Sigtunahöjden och semifinalist 
i Årets kock 2014

Stora Brännbos rödkålschutney
– Stora Brännbo

Ruth Weldegiorgis, souschef 
Stora Brännbo

“Vi försöker hela tiden hitta nya 

sätt att återanvända sådant som 

andra kanske skulle tycka var 

oanvändbart.”

storabrannbo.se
Tel: 08-592 575 00

Ingredienser
• 400 g rödkål
• 1 st svenskt höstäpple, gärna Ingrid Marie
• ½ ekologisk apelsin, rivet skal av apelsin
• ¼ rödlök
• 2 msk honung
• 1 st kanelstång
• 2 st stjärnanis
• 1 dl rött vin
• 2 kvistar timjan

Plocka kålhuvudet och använd de yttersta bladen 
samt delar av roten till chutneyn. Tärna roten i 
småbitar och strimla kålen. Skala äpplena och 
tärna ner äppelskalet. Skala och strimla löken 
tunt. Plocka två stjälkar timjan och fördela över 
övriga ingredienser. Fräs allt i en stekpanna på 
svag värme ca 5 min. Tillsätt honung, stjärnanis, 
kanelstång, apelsinskal och saft samt rött vin.  
Låt allt sjuda i ca 20 min tills chutneyn får en  
karamelliserad konsistens. Servera chutneyn 
varm eller ljummen till getostgratinerad grönkål 
med rostade nötter, skinka, pastej eller köttbullar.



Mehmet Dincer
Wenngarn

“Torkade fikon från godisbordet 

som inte äts upp blir en god 

skysås. Grönsaker eller svamp 

från annan matlagning blir bra 

fyllning i dolmarna.”

wenngarn.se
Tel: 08-599 293 30

Trevor Cunningham
Clarion Hotel Arlanda Airport

”Getostkanter blir en  

god pannacotta”

choice.se/clarion/arlandaairport 
Tel: 08-444 18 00 

Getostpannacotta med knaprig bacon,  
karamelliserade valnötter och äppelpuré

– Clarion Hotel Arlanda Airport

Vegetariska dolmar med friterad grönkål, 
fikonsky och saffransolja

– Wenngarn

Det här receptet har många positiva aspekter 
på svinn och resursanvändning. På julbordet vill 
vi av tradition ha grönkål som garnityr på faten, 
en råvara som ofta kastas efter användning. Här 
friterar vi grönkål och får ett garnityr som också 
är gott att äta. Torkade fikon från godisbordet 
som inte äts upp blir en god skysås. Fyllningen 
i dolmarna kan vara allehanda grönsaker eller 
svamp som är över från annan matlagning. 
Dessutom bidrar den här vegatariska rätten till 
mindre miljöpåverkan och balanserar upp den 
traditionella, köttbaserade julmaten. De flesta 
av råvarorna som behövs är ekologiska och är 
relativt lättillgängliga.

Saffransolja
• 3 dl rapsolja
• 5 gr saffran
• Salt, peppar

Blanda allt i mixer.

Fikonsky
• 1,5 dl balsamico vinäger
• 2 dl vatten
• 50 gr fikon tärnad
• 0,5 dl strösocker
• Salt
• Peppar
•  Koka upp allt i en kastrull, ca 8 min,  

mixa såsen, och sila av.

Fyllning
• 2 dl ris
• 1,5 dl soyafärs
• 3 dl passerat tomater
• 1 msk grönsaksbuljong
• Oregano, basilika, salt och peppar
• 1 tsk Sambal oelek

Koka ris enligt anvisning på paket. Koka upp 
passerade tomater med örterna, kryddorna och 
sambal oelek.  Ha i soyafärsen, låt sjuda på svag 
värme, ca 6 min. Blanda soyafärssåsen med det 
kokta riset.

Röd/vit spetskål
• 1 liter vatten
• 0,5 dl salt
• 4 blad (400 gr) ekologisk vit spetskål
• 4 blad (600gr) ekologisk röd spetskål

Koka upp vatten och salt, Ha först i den röda 
kålen och låt koka ca 7 min. Därefter den vita  
kålen och koka ca 3 min. Plocka upp försiktigt 
från kastrullen och låt det svalna. Ta ett vitt och 
ett rött blad som sätts ihop platt på arbetsbänken. 
Ha i 2–3 msk av soyafärsrisfyllningen. Rulla och 
vik på sidan, lägg sedan på en djup plåt/ugnsfast 
plåt med folie. Sätt ugnen på 140°. Grädda i ca 
10 min eller värma i mikrovågsugn ca 2 minuter. 
Garnera med friterad eller stekt grönkål.

Ingredienser
• 100 g getostkanter
• 120 ml mjölk
•  2 gelatinblad 
 (eller agar agar till vegetarisk version)
• 200g naturell yoghurt
• Malen vitpeppar
• Salt
• 50 g bacon
• 40 g inlagd rödlök
• 2 äpplen
• 30 g socker
• 50 g valnötter
• Kanel
• Kardemumma
• Stjärnanis

Värm upp mjölken i en sautös på medelhög 
värme. Tillsätt blötlagd gelatin (blötlagd i kallt 
vatten). Ta av sautösen från värmen och rör ner 
getosten, sedan yoghurt och kryddor. Låt stå 
i 10 minuter, passera sedan genom en sil. Häll 
upp i serveringsskål och ställ skålen i kylen tills 
pannacottan har stelnat. Placera bacon mellan 
två plåtar och tillaga i ugn i 8 minuter tills de blir 
krispiga. Skala äpple, skär i bitar och koka tills de 
blir mjuka i vatten och socker. Rosta valnötter i 
ugnen och tillsätt flingsalt. Garnera med örter.



Friterade kikärtor med rödbetskräm,  
broccoli och rödkål

– Kämpasten

Julkryddad Brödpudding med inkokta  
plommon samt vispad grädde

– Hotell Kristina

Tobias Strömberg, 
köksmästare
Hotell Kristina

”Man kan göra mycket 

gott av överblivet bröd”

hotellkristina.se
Tel: 08-592 580 00

Niklas Pallgren, kökschef
Kämpasten

”Använd gärna överblivna  

rödbetor från rödbets-  

& sillsalladen.”

kampasten.se
Tel: 08-592 585 00

Att samla familj och vänner för att fika är något 
vi älskar att göra i Sverige. Nästan elva dygn per 
år lägger vi i snitt på detta. Då ska det serveras 
kaffe eller annan dryck tillsammans med olika 
varianter av kakor, bakverk och bullar. Ibland blir 
det säkert någon bullkant över men vad kan 
man göra för att slippa kasta dem och på så vis 
minska matsvinnet? Självklart vill vi inte sluta fika 
men hur kan fikan bli mer hållbar? 
 
På Hotell Kristina försöker vi ta hand om så 
mycket vi bara kan av råvarorna. Räkskalen blir 
en soppa eller en god sås. Potatisskalen friterar 
vi till öltilltugg. Grönsaksstockarna och stjälkarna 
görs till grönsakssoppa eller skivas tunt och mari-
neras med t ex citron och olja till olika sallader. 
Brödkanterna torkar vi och gör krutonger av till 
våra härliga soppor! Dillstjälkarna fryses in till 
gravning av fisk. Av bullkanter och sockerkaks-
kanter gör vi en mumsig brödpudding. Enkelt, 
eller hur?!

Här kommer recept för en hållbar fika från vår 
köksmästare Tobias Strömberg.
 
Ingredienser
• Överblivna kanelbullar
• 5 äggulor
• 5 dl grädde
• 1,25 dl mjölk
• 100 g socker
• 1 vaniljstång
• 1 kanelstång
• 8 krossade nejlikor

Koka en lag på 1 dl socker. Skrapa ur fröna ur 
vaniljstången, med hjälp av en knivsudd och 
blanda fröna med 1 msk strösocker. Låt grädde, 
mjölk samt vaniljstången, kanelstången och  
nejlikorna sjuda upp försiktigt. Låt dra en stund 
och sila sedan. Vispa samman äggulor och 
socker och blanda ner grädd-mjölken. Tärna 
kanelbullar eller en längd i cm stora bitar.  

Lägg i portionsformar och häll över smeten så 
bitarna täcks. Grädda i 100 grader i ca 20 minuter. 
Pudra med florsocker och servera med vispad 
grädde samt inkokta plommon.

Till inkokta plommon:
• 1 dl socker
• 4 dl vatten
• 4–6 plommon
• Vaniljstång

Koka en lag på 1 dl socker, 4 dl vatten samt en 
vaniljstång, klyfta i plommon och lägg i lagen. 
Ge dem ett uppkok och låt svalna.
 

Vi vill gärna återanvända produkter som är  
givna vid julbordet. Rödbetorna som används  
till rödbets- och sillsalladen blir det alltid lite  
över av, och den kan man enkelt göra en god 
kräm av. Från rödkålsalladen och brunkålet blir 
det ofta rödkål över vid tillverkningen. Och  
glöm inte att använda hela broccolin, både 
stocken och buketterna!

Friterade kikärtor 
• 5 dl kokta kikärtor
• 2 pressade vitlöksklyftor
• 0,6 dl olivolja
• 2 tsk tahini
• 4 msk citronsaft
• 1,5 tsk spiskummin
• Salt & peppar
• 150 g kokt potatis
• 20 g pumpafrön (krossade)

Mixa ihop allt, smaka av med salt och peppar, 
rulla till bollar och vänd runt i pumpafrön. 
Stek i lite olja. 

Rödbetskräm 
• 2 msk tärnade rödbetor i lag
• 3 msk god majonnäs
• 3 msk turkisk yoghurt
• 1 tsk dijonsenap

Blanda alla ingredienser till en kräm.

Broccoli 
• 400 g broccoli
• 1 msk apelsinsaft
• 1 msk matolja
• 2 tsk citronsaft
• 1 tsk honung 

Skär av stocken. Skala den och skiva lövtunna  
skivor av stocken. Lägg i kallt vatten. Skär  
buketter av broccolin och rosta i ugn på 200°  
ca 5 min. Blanda samman med broccolistjälkarna 
och resten av ingredienserna.

Rödkål
• 200 g rödkål
• 20 g smör
• 1 krm kanel
• 1 tsk rödvinsvinäger
• 1 tsk honung

Skär ner rödkålen i mindre bitar. Stek i smör och 
tillsätt övriga ingredienser och smaka av med 
salt och svartpepper.



Grönt är skönt, eller hur! Natasa Jansson, köksmästaren på Rosersbergs Slott är  
upphovsmakare till receptet. Hon tycker att det är dags att vi börjar ta tillvara på det  

naturen ger oss och därmed minska vår köttkonsumtion för en hållbar framtid. Vi behöver 
utmana vår kreativitet i köket och istället laga mat utefter vad som finns att tillgå.

Svartrot med krämigt ägg,  
jordärtskockor och ramslökskräm

 – Rosersbergs Slottshotell

Natasa Jansson, köksmästare
Rosersbergs Slottshotell

“Att kunna laga mat på samma  

plats den kommer ifrån efter att den 

skördats var en gång i tiden en 

självklarhet, som numera är en lyx.”

rosersbergsslott.se
Tel: 08-122 020 00 Att kunna laga mat på samma plats den kommer 

ifrån efter att den skördats/slaktats var en gång 
i tiden en självklarhet, som numera är en lyx. 
Oftast hör man från kollegor att ekologiskt  
kött är svårt att få tag på, men jag upplever 
att det är det enklaste att få tag på till bra 
pris och kvalitet, närproducerat. I dag tar jag 
KRAV-kött för givet vilket gör att kött oftast tar 
för stor plats i självaste måltiden. När jag säger 
måltiden så tänker jag på hela upplevelsen 
där köttet blir en central del av rätterna. När 
köttkonsumtion diskuteras hamnar man lätt i 
debatt om vilka köttslag som är bäst. De olika 
köttslagen har alla sina för- och nackdelar, 
men det är viktigt att inte låta denna diskussion 
avleda uppmärksamheten från huvudproblemet 
– mängden kött vi äter.

Att använda en mindre mängd kött i matlagning 
är en utgångspunkt som utmanar kreativiteten, 
men det är inte mer hållbart att byta ut kött 
till mejeriprodukter där till exempel ett kilo 
ost orsakar dubbelt så mycket utsläpp som ett 
kilo griskött. Detta tar oss vidare till hur vi ska 
förändra vårt tankesätt och utveckla både vår 
egna komfortabla matlagningszon, och samti-
digt göra både gäster och våra medmänniskor 
medvetna om den hållbara maten. 

Här kommer ett recept på en god vegetarisk 
julrätt fullproppad med hållbara ingredienser 
och fullt näringsvärde.

 Ingredienser
• 100 g ekologisk svartrot
• 3 st KRAV-ägg
• 500 g ekologisk jordärtskocka 
• 1 vitlök
• 1 ekologisk citron
• 50 g kokta ekologiska kikärtor
• 4 st rädisor
• 2 dl kallpressad ekologisk rapsolja
• 50 g ekologisk ramslök
• 1 msk salt
• 1 msk ättika
• 5 g kokosolja att steka i
• Svartpeppar eller långpeppar
 
Skrubba jordärtskockorna och lägg i en ugnsform, 
häll över oljan, en halv citron, salt och peppar och 
vitlöken. Baka i ugn i cirka 150 grader tills de är 
mjuka. Skala svartroten och koka i saltat vatten  
tills den blir mjuk, ca 2 min. Vispa ihop 1 äggula,  
1 dl olja till en krämig konsistens. Hacka ramslöken 
och pressa citronen. Blanda ihop med emulsionen 
och krydda. Torrosta kikärtorna i stekpanna med 
lite salt på tills de ”poppar”. Koka upp 1 liter vatten 
med ättika och lite salt. Vispa runt i vattnet och 
kläck ner ett ägg i taget. Pochera ägget i cirka  
2 minuter och ta upp den på en oljad plåt.  
Avsluta rätten med att steka upp svartrot i kokos-
olja, lägg upp på en tallrik med jordärtskockorna, 
de torrostade kikärtorna, ramslöksemulsionen  
och de pocherade äggen. Avsluta med att rippla 
över lite olja från jordärtskockorna.



Farmors grahamsbullar på överbliven  
gröt och kolasås på sur grädde 

– Sigtuna Meetings

Hanna Bergendahl
Hållbarhetsansvarig
Sigtuna Meetings

“Ingen kan göra allt men alla kan 

göra något. Ett slitet men sant 

uttryck!”

Sigtuna Meetings
Tel: 08-592 575 00 

Mustig Gulaschsoppa på 
gårdagens griljerade julskinka 

– Sigtunastiftelsen

Toni Håkansson, kökschef 
Sigtunastiftelsen

“Julskinkan är en mycket 

användbar köttbit som går 

att variera i det oändliga”

sigtunastiftelsen.se
Tel: 08-592 589 00 

Dagens matsvinn är en riktig klimatbov,  
men som tur är finns det sätt att ta tag i prob-
lemet. Genom att börja ta tillvara på fullt ät-
bar mat och lära sig hantera råvarorna på rätt 
sätt kan vi tillsammans minska matsvinnet. 
Då slipper vi slänga så mycket i soporna. 

Här får den överblivna frukostgröten bli stjärnan 
i farmors grahamsbullar. De går att variera i all 
oändlighet och är urenkla att göra! Till fredags-
myset bjuder vi också på ett recept på hem-
gjord kolasås som kan göras på sur grädde. Kasta 
alltså inte grädden bara för att datummärkning-
en gått ut. Även om grädden har surnat kan jag 
lova att det här receptet gör både miljön och 
hela familjen riktigt glad.

Grahamsbullar
• 7 dl vatten
• 50 g jäst
• 2 tsk salt
• 1 msk honung
• 1 liter grahamsmjöl
• 0,5 liter vetemjöl
• En klick överbliven gröt

Blanda ihop och jäs degen 10 min i bunken. 
Klicka sedan ut på en plåt och låt jäsa i ytterli-
gare cirka 40 min. Grädda bullarna i 250 grader 
i 10–15 min. Som sagt, det går att variera det 
här receptet med olika mjölsorter och olika 
proportioner mellan mjölsorterna om man gillar 
mer eller mindre grovt bröd. Jag brukar även ha 

i olika frön, nötter eller torkad frukt för att variera 
det hela samt den obligatoriska grötklicken som 
faktiskt gör brödet ännu saftigare och godare! 
Degen ska vara ganska kladdig och klickas alltså 
ut på plåten. Lätt som en plätt! 

Kolasås
• 3 dl grädde (sur eller icke)
• 3 msk socker
• 0,5 dl sirap
• 1 msk smör (som rörs i på slutet)

Blanda alla ingredienser (utom smöret) i en 
kastrull. Koka utan lock tills såsen är ljusbrun och 
har tjocknat (cirka 10 min). Rör i en klick smör och 
servera med till exempel glass och bär.

Ingredienser
•  300–350 gram ”kött” gulasch görs ju på  

nötkött, men om det blev lite julskinka över 
från igår kör på den, blir precis lika bra!

• 4 mellanstora potatisar
• 2 gula lökar
• 2 vitlöksklyftor
• Olivolja att steka i
• Purjolök ca 15cm
• Röd paprika 1 st
• Kummin 2 msk
• 1/2 tsk mald nejlika
• 1 ½ tsk mald kryddpeppar
• 1 stjärnanis
• Paprikapulver 3 msk
• Tomatjuice 7 dl
• Rött vin 3 dl
• Köttbuljong 4 dl
• Salt och peppar
• Creme fraiche att servera till
• Gott vörtbröd att doppa i 

Börja med att skära kött, lök och purjolök i kuber 
om 1 cm. Finhacka vitlöken och fräs den i en 
stor kastrull, ha sedan i kött, paprika, purjo och 
lökfräs tills det börjar bli glansigt. Ha sedan i de 
torra kryddorna och ”rosta” dem i kastrullen. Slå 
sedan över vin, tomatjuice och köttbuljong och 
koka ca 10–15 minuter. Under tiden det kokar 
så tärna potatisen och ha i den och sjud soppan 
tills potatisen är mjuk (om man vill ha soppan lite 
tjockare så kan man alltid reda den med lite majs-
stärkelse). Servera med en klick creme fraiche och 
lite bröd. Passar fint i kommande jultider.

Svinntips! ”Grönsakspesto” à la hänt i veckan
Ett bra sätt att bli av med alla små grönsaksrester 
som ligger i kylen. En halv zucchini, en morot, 
två sparrisar, en bit rotselleri, betor m.m. Det du 
behöver är en matberedare, olivolja, basilika, sol-
rosfrön, salt och peppar. Blanda samtliga samtliga 
grönsaker du har. Försök att skära dem i ganska 
jämna bitar så blir de klara samtidigt i maskinen.

•  Grönsaker som finns till hands (dock inga  
”blöta” som tomat och gurka)

•  1/3 solroskärnor kontra grönsaker (man kan ju 
självklart använda pinjenötter med solroskärnor 
funkar också bra och kostar inte så mycket)

• Salt och peppar
•  En stor näve basilika
•  Olivolja tills du har konsistensen du vill ha

I med alla ingredienser och mixa till önskad  
textur. Perfekt som grönsaksdipp eller att bre  
på mackan.



Vi på Best Western Plus Park Airport Hotel har  
valt att återskapa ett tilltugg utifrån vad julbordet 
lämnar efter sig. Överblivet bröd från brödbordet 
– antigen vörtbröd eller kavring eller varför inte  
ett hårt bröd såsom spisbröd. Det kallskurna  
kan varieras i tycke och smak med fördelaktigt 
är om man använder sig av en rökt detalj såsom 
renstek, får, älg eller hjort. Tillbehören på det 
kalla bordet styrs av var du äter ditt julbord,  
men ett obligatoriskt tillbehör bör vara en 
pepparotsmajonnäs samt rårörda lingon.  
Garnityret växlar även här efter tycke och smak.

Ingredienser
• 1st Vörtbröd eller kavring alt. Spisbröd 
• 70 gram Rökt kött (renstek, får, älg eller hjort)
• 50 gram Pepparotsmajonnäs
• 15 gram Rårörda lingon
• Garnityr (gärna något från julbordet)

Stansa ut brödringar från brödet. Häll av de 
rårörda lingonen i en finmaskig sil. Skär det rökta 
köttet i mindre bitar. Mixa det rökta köttet till-
sammans med pepparotsmajonnäsen i en mixer, 
tills konsistensen är slät. Fyll en spritspåse med 
utvunna röran (tyll kan användas om så önskas). 
Placera ut de utstansade brödet på ett server-
ingsfat, och spritsa ut önskad mängd och form 
på brödet. Applicera lingon efter eget tycke på 
kanapén. Garnera med exempelvis timjan.
 
 

Kanapé på kallskurna charkuterier 
med pepparotsmajonnäs och rårörda lingon 

– Best Western Plus Park Airport Hotel

Fredrik Turstedt, köksmästare 
Best Western Plus Park 
Airport Hotel

“Det kallskurna kan varieras i tycke 

och smak men fördelaktigt är om 

man använder sig av en rökt detalj 

såsom renstek, får, älg eller hjort.” 

parkairporthotel.se 
Tel: 08-591 111 00

På 32 rum & kök älskar vi kött från närliggande 
gårdar och dessutom gärna kravcertifierat. Då är 
utbudet av traditionella ”finbitar” som biff och 
filé väldig begränsat. Men vi lagar gärna goda 
grejer med mer spännande köttbitar. 

Det är skönt att bryta upp de traditionella jul- 
smakerna med något kryddigt, i det här receptet 
har vi använt kravmärkt lammstek. Vi styckar och 
putsar själva. Då får vi en hel del puts som blir 
mysigt att koka en chili på. Chilin går bra som 
tillbehör till de putsade ”finbitarna” eller att göra 
goda bollar på. 

Chilin är kryddad med ras el hanout en marock-
ansk härlig kryddblandning bestående av bland 
annat spiskummin, kanel, saffran, gurkmeja, 
koriander, kardemumma, nejlika och flera andra 
kryddor. Många går att hitta ekologiska. 

Ingredienser
• 1,5 kg lammstek i bitar  
 (putsa väck de värsta senorna) 

• 1 gul lök
• 2 vitlöksklyftor
• 1 chili av valfri styrka 
• 2 msk olivolja
•  1 msk ras el hanout, 
 (gör en egen – kul att ge bort)
• 20 g salt
• 1 l vatten
• 1 citron, skal och saft
 
Fräs finhackad lök, vitlök och chili i olivoljan i en 
minut. Tillsätt ras el hanout och fräs ytterligare  
2–3 min. Tillsätt lammet och fräs med kryddorna  
1 min. Tillsätt vatten och salt. Koka på svag värme 
ca 3 timmar till lammet är mört och faller isär. 
Tillsätt citronsaft och skal. Rör om ordentligt så 
köttet trådar sig. Nu är chilin klar att äta som den 
är med lite kokta kikärtor, yoghurt och koriander. 
Eller så kan man låta den svalna och forma till 
bollar som rullas i kikärtsmjöl. Doppa sedan i 
kokande vatten 10 sekunder, fritera därefter i 
varm olja tills gyllene. 

Håkan Mörngård, Stefan  
Berendonk och Peter Brolin
32 rum & kök 

“På 32 rum & kök älskar vi kött från 

närliggande gårdar och dessutom 

gärna kravcertifierat.”

32rok.se
Tel: 08-592 566 95

Lammchili
– 32 rum & kök



Snackstallrik på tre sorters broccoli
– 1909 Sigtuna Stadshotell

Grönkålssoppa på skinkspad  
och ägghalvor med sikrom

– Best Western Arlanda Hotellby

Evelina Svedén, kock
Best Western Arlanda Hotellby

“Här återanvänder vi grönkålen 

från julbordet i en nyttig och god 

krämig soppa” 

arlandahotellby.se
Tel: 08-597 897 00

Liam Ginnane,
1909 Sigtuna Stadshotell

“Kokt broccoli kan bli lite tråkigt 

efter ett tag, men hållbarhet och 

hälsosam mat behöver absolut 

inte vara tråkig.”

sigtunastadshotell.se
Tel: 08-592 501 00

På 1909 Sigtuna Stadshotell omvandlar vi 
enkel broccoli till tre olika smarriga varia-
tioner. Kokt broccoli kan bli lite tråkigt efter 
ett tag, men hållbarhet och hälsosam mat 
behöver absolut inte vara tråkig.
 
I Sigtuna Stadshotells kök gillar vi att använda oli-
ka typer av matlagningstekniker på varje tallrik. 
Det är inte konstigt att se något långkokt, något 
halstrat och något inlagt på en tallrik som lämnar 
köket. Dels är det utvecklande för oss kockar att 
arbeta så, men det hjälper också både miljön, vår 
hälsa och ekonomin då vi tar tillvara på produk-
terna och minskar svinnet.

Ta vara på hela grönsaken
Till snackstallriken behöver du två broccoli- 
huvuden. Det ena broccolihuvudet ska separeras 
till små buketter, men spara roten! Den kommer 
vi sota lite senare. Det andra broccolihuvudet – 
dela i hälften rakt igenom på längden och dela 
dem sedan i två bitar på längden igen. Det är 
dessa bitar vi kommer att fritera.

Ölfriterad broccoli
• 125 g självjäsande mjöl
• 125 ml Sigtuna Ipa
• 1 tesked soja
• Broccolibitar som vi har delat i längden
• Solrosolja, för fritering

Fritera i solrosolja i cirka 5 minuter på 180 grader. 

Inlagda broccolibuketter
• 150 ml vitvinsvinäger
• 150 g socker
•  5 av varje: korianderfrö, nejlika, hela svart- 
 och vitpepparkorn
• Färsk timjan
• 1 stjärnanis
• 1 vitlöksklyfta, finhackad

Blanda alla ingredienser i en ”1-2-3 lag” och lägg 
broccolibuketterna.

Sotade broccolistjälkar
Lägg stjälkarna i en torr stekpanna, eller en 
grillpanna om du har, stek hårt på alla sidor tills 
de fått färg. Därefter ska de in i ugnen på 180 
grader i 10 minuter. Ta ut från ugnen och låt dem 
svalna. Därefter ska du skära dem så tunt du kan.

Lättvispad getost med pinjenötter
• 200 g getost
• 50 ml grädde
• Zest och juice från en citron

Blanda getost och grädde till en kräm. 

Servering
Nu kan du börja göra tallriken klar. Spritsa på 
getostkrämen, lägg på den inlagda samt sotade 
broccolin och nu i sista stund läggs den friterade 
broccolin på tallriken. Sista momentet; strö över 
lite flingsalt och rostade pinjenötter. Servera direkt.

Överblivet garnityr finner man över hela julbor-
det. Här har vi valt att återvinna den överblivna 
grönkålen samt det som blev kvar ifrån kitteln 
med dopp i grytan. Garnityret i denna anrätt-
ning är den obligatoriska ägghalvan med sikrom. 
Vi återskapar en slät krämig soppa, som fungerar 
både till lunch och som entrérätt på konferens-
middagen.

Ingredienser
• 500 gram grönkål
• 1 liter skinkspad
• 1 gul lök
• 2 dl vitt vin (torrt vin)
• 2 st stjärnanis 
• 2,5 dl grädde (40 %)
• 1 st ägghalva med sikrom

Finhacka den gula löken och sautera den i djup 
kastrull. Tillsätt det vita vinet och låt sjuda ner till 
en femtedel. Tillsätt stjärnanis och skinkspadet 
samt grönkålen. Låt sjuda tills att grönkålen blivit 
mjuk (får grönkålen gå för länge kommer det att 
tappa färgen och smaken från kålen går förlorad). 
Ta upp grönkålen och kyl ner i isvattenbad. Sjud 
buljongen till den fått en riklig karaktär och ta 
bort den från värmen och låt svalna till rumstem-
peratur. Lyft ur stjärnanisen. Mixa nu rumstem-
pererade buljong med den nedkylda grönkålen 
i en blender tills att den har fått en grön färg. 
Passera den gröna buljongen genom en chinoas 
två gånger. Du ska nu ha utvunnit en slät grön 
buljong. Häll buljongen i en ren kastrull och ge 
ett lätt uppkok. Tillsätt grädde under omrörning 
och låt sjuda ihop på svag värme. Sjuder du för 
länge kommer soppan att mista sin färg och 
karaktär. Smaka av med salt och nymalen vitpep-
par. Garnera med ägghalvan och sikrom och en 
dillvippa så talar soppan för sig själv.



Smakerna i Sigtuna är något alldeles 
speciellt. Bara en timme från Stockholm 
eller Uppsala hittar du oss – en av landets 
främsta matdestinationer. Här kan du  
uppleva mat med rötter långt bort  
från Sverige, eller traditionella rätter  
som serverats i Sigtuna i hundratals år.  
Oavsett vill vi att alla ingredienser ska 
produceras och tas om hand på ett  
hållbart sätt. Vi tror att maten smakar 
bättre då. Vi serverar mer än 1,9 miljoner 
koppar ekologiskt kaffe varje år.

För andra gången blev vi återigen 
utnämnda till en av världens 100 mest 
hållbara destinationer 2016. I nätverket 
Hållbar Destination jobbar hotellen i 

Sigtuna och runt Arlanda tillsammans  
för att förbättra miljön. Vi vill inspirera 
andra att tänka klimatsmart. 

Engagemanget är långsiktigt. Vi jobbar 
för att vårt globala fotavtryck ska bli så 
litet som möjligt, och vi kompenserar  
för våra koldioxidutsläpp genom träd-
plantering i Malawi. Bara under 2015 
minskade koldioxidutsläppen i Sigtuna 
med 20 procent. Detta samtidigt som 
antalet gästnätter ökade. 

Läs mer om vårt arbete för miljö och 
hållbarhet på:  hallbardestination.se 

Välkommen! 

Tillsammans gör vi skillnad

Vi som samarbetar för en hållbar destination är: 
1909 Sigtuna Stadshotell, 32 rum & kök, Best Western Arlanda Hotellby, Best Western Plus Park Airport Hotel, 
Brook Hotels Arlanda, Clarion Hotel Arlanda Airport, Hotell Kristina, Kämpasten, Radisson Blu Arlandia Hotel, 

Radisson Blu Sky City Hotel, Rosersbergs Slottshotell, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen 
Hotell & Konferens, Stora Brännbo Konferens och Hotell samt Wenngarn. Dessutom ingår Stockholm  

Arlanda Airport och Destination Sigtuna AB som driver nätverket.


