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Vinn  ett  hem-Vinn  ett  hem-
besök  av besök  av 

Chanpeng!Chanpeng!

tethas mattethas mat.. Att Tetha är intresserad av människor vet alla som läser hennes 

reportage i Arbetarbladet. Men Tetha är också  road av mat, 

hon gillar att laga själv och är nyfi ken på vad andra sätter fram 

på bordet. ”Tethas mat” återkommer varannan lördag i Arbetar-

bladet. Har du tips om mat eller matmänniskor 

som Tetha borde skriva om? Hör av dig! 

Om två veckor – Tethas mat
17-årige Jordan bakar
franska läckerheter

Nästa sida – Sunes vin
Flera fynd bland 
nya vita årgångar 

Redaktör: Tetha Åhs Tel: 026-15 93 00 E-post: tetha.ahs@arbetarbladet.se   

Chanpeng packar varsamt upp sin kock-

väskas hemligheter och Bernice Skytt, 

Annika Nilsson och russian blue-fl ickan 

Pavlina bevakar varje rörelse med leende 

mungipor och självande morrhår, ty där 

fi nns nåt som doftar och lockar.

Försiktigt plockar Chanpeng fram en 

handfull kuvert med kryddor i och lägger 

dem i små högar på Bernice köksbord. Och 

vips är Annika, som Bernice ska kocka åt, 

och Bernice där med sina näsor och fi nger-

toppar, medan Pavlina fnyser till och fl yr 

köket. Annika ska doktorera, och Bernice, 

– som doktorerade i december – ska laga 

Annikas stundande disputationsmiddag för 

80 personer. Hemma i sitt kök!

Och genast är samtalet igång. Ett lågmält 

prat om kryddor, kapslar, dofter, men också 

om härkomst, odling, och kryddors inne-

boende hälsokraft.

I kraft av samtalet och inandningen av 

Chanpengs kryddor, har Bernice, när fl äsk- 

och kycklingfi léer ropar på uppmärksam-

het, tänkt om. Hon vill inte längre krydda 

med sin egen kryddblandning, ej eller ma-

rineringen i olja. Hon vill hellre använda 

Chanpengs kryddor.

En sezuan- och långpepparblandning till 

fl äskfi lén och en palsternacksfröblandning 

till kycklingen.

I sezuanblandningen fi nns chili och lång-

peppar, och för att frigöra alla aromer 

optimalt använder Chanpeng en elektrisk 

kryddmixer. 

Mixern mal ner palsternacksfrön, spis-

kummin och svartpepparkulor till det fi nas-

te puder, vars smakdoft är rund, fuktig, söt 

och citrusmättad. Den sprider sig i köket 

får mig att associera till Pierre Wulffs par-

fymfabrik Björk & Berries i Högbo. ”Tänk 

om han kunde göra en palsternacksdoft 

– som heter Chanpeng!”

Jag lägger lite av pudret – som är svagt, 

svagt rosaskimrande – på tungan och sluter 

munnen. 

Smakupplevelsen är total, och smaksen-

sationen jungfrulig.

Tetha Åhs

Unna dig nya 

smaker och 

aromer under 

detta nya matår! 

Experimentera fram 

egna kryddbland-

ningar. Och njut 

– inte bara under 

måltiden, utan också 

under tillagningen, 

och i upptäckten av 

nya kryddor. 

Min första spalt i 

”Tethas mat” ägnar 

jag åt kryddor och 

kryddblandningar. 

Till Bernice och Annikas kyckling, 

i artikeln intill, använde vi spiskum-

min, svartpeppar och palsternacksfrö.

Palsternackan har svensk dokumen-

tation sedan 1500-talet och fi nns i den 

svenska husmanskosten som sopprot 

genom Hagdahl och Kajsa Warg. Och 

med fransk förfi ning av Escoffi er i 

puréer och timbaler. Dock verkar 

inte palsternacksfrön 

användas i det svenska 

köket. Åtminstone går 

det inte att hitta något 

svenskt recept på 

internet, annat än mitt 

eget. 

Jag lärde mig 

uppskatta palster-

nacksfröns smaker 

när min morfar lagade 

råbiff åt mig, som barn 

i norra Thailand. Och 

i höstas fi ck jag själv 

tillfälle att plocka pal-

sternackans frökronor, torka dem och 

använda dem som krydda – precis som 

morfar. Först vid en av mina matlag-

ningskurser på Högbo Brukshotell, 

senare även i vår à la carte-meny, där 

pärlhönans sötma fi ck en mycket spän-

nande sensorisk gomsmekare genom 

palsternacksfrönas smak och arom.

Hur du kan ge palsternacksfrön en 

plats på även din kryddhylla? 

Sent på hösten plockar du fröställ-

ningen, som liknar en dillkrona. Sedan 

hänger du upp frökronorna och luft-

torkar dem. 

När de är helt torra plockar du av 

fröskidorna och förvarar dem i en 

burk med lock. 

När det så är dags att an-

vända palsternacks-

frö i matlagning-

en tar du några 

kapslar, plockar 

ur fröna och 

mal dem 

tillsammans 

med andra 

hela kryddor 

i en krydd-

mixer. 

Blandar du 

palsternacks-

frön med exem-

pelvis svartpep-

par, spiskummin och havssalt, som vi 

gjorde hemma hos Bernice, får du en 

kryddblandning som doftar citrus och 

pomerans och som passar till både 

kött och fi sk. 

Till fl äskfi lén använde vi en krydd-

blandning av sezuanpeppar, chili-

pulver (mycket gott med koriander i 

stället för chili), svartpeppar, 

långpeppar och en aning 

vitlökspulver. 

Om långpeppar berät-

tar jag nästa gång. 

Glöm aldrig –  god mat 

lagas med respekt, kär-

lek och passion.

Chanpeng 
S Ericsson

Köksmästare 
Högbo Brukshotell 

fakta. Chanpeng 
Chanpeng S Ericsson är sedan 

mars 2007 köksmästare vid 
Högbo Brukshotell.

Sedan 1997 är Sverige Chan-
pengs hemland och sedan 2007 
är Högbo Brukshotell hennes 
professionella hemvist.

Chanpeng är diplomerad 
kock och konditor, och som-

•

•

•

melier. Sin grundutbildning har 
Chanpeng fått i Bangkok, och 
hennes internationella kar-
riär började i hennes mosters 
restaurang i Jahore i Malaysia. 
Därefter blev det Ryssland och 
en tjänst som köksmästare vid 
hotellet Zhemchuzina i staden 
Sochi vid ryska Svartahavskus-
ten.

Chanpeng, som betyder •

fullmåne, kommer från Thailand 
och växte upp hos sina morför-
äldrar, och det var morfar som 
invigde henne i matlagnings-
konsten.

Nu är det Chanpeng som ska 
inviga Arbetarbladets läsare i sitt 
kunnande om världens råvaror, 
kryddor, vin och matlagning.

Chanpeng har arbetat som 
konditor på Max Ehlers Bageri 

•

•

Göteborg (1999– 2000). Som 
kallskänka, kock och konditor 
på Park Avenue Göteborg 
(2000–2003). Kock, kondi-
tor och Sous Chef på Högbo 
Brukshotell (2003). Kock och 
konditor på Gripsholms 
Värdshus (2003 –2005). Högbo 
Brukshotell som kreativ ledare 
(2005) och som köksmästare 
sedan mars 2007.

Det rosaskimrande Det rosaskimrande 
guldet är fuktigt, sött guldet är fuktigt, sött 

och citrusmättatoch citrusmättat

TRÄFFA 
CHANPENG 
– hemma 

hos dig och 
i spalterna
Mat ger oss möjlighet 
att komma samman för 
att fi ra, att ingå allt från 
äktenskap till avtal, att 
välkomna, att ta farväl 
– och till nya möten.

Ett nytt möte för Arbe-

tarbladets läsare matåret 

2008 är köksmästaren vid 

Högbo Brukshotell, Ch-

anpeng S Ericsson, som 

kommer att dela med sig 

av sitt kunnande i spal-

terna, genom hembesök 

tillsammans med mig 

och fotograf, och vid en 

matlaglagningsdag som 

avslutning på matåret 

2008.

● Vill du möta Chanpeng 

för en konsultation om val 

av råvaror, tillagningssätt 

och dryck? 

● Vill du få tips och råd 

inför någon viktig mat-

händelse i din familj eller 

i umgängeskretsen? 

Bjud på något gott
Mejla då till tethas mat 

(tetha.ahs@arbetarbladet.

se) eller skriv ett brev till 

tethas mat, Redaktionen, 

Arbetarbladet, Box 287, 

801 04 Gävle, och berätta 

om... 

✔ vad du vill bjuda på. 

✔ vad som skall fi ras. 

Då deltar du i vårens 

två kockutlottningar.

Palsternacks-
kronorna

plockas på 
senhösten

Sezuanfi lé
800 g fl äskfi lé

Mal fi nt:

4 långpeppar

2 tsk sezuanpeppar

1tsk vitlökspulver

1 tsk chilipulver – eller koriander

1 msk fi nt havssalt

● Köttet torrmarineras genom att rullas 

i kryddorna, och packas in med ugnsfolie 

till en jämn rulle. 

Lägg en fi lé i varje paket. Låt marinera 

cirka en timme.

Köttet tillagas i 150 grader tills köt-

termometern visar 58 grader. 

Därefter får det vila i 10 minuter 

i rumstemperatur. 

Ta bort folien och bryn köttet i smör 

i stekpanna.

Skär fi lén i tunna skivor och häll över 

en dressing gjord på olja, vinäger, kapris, 

persilja, salt och peppar.

Pot atissallad
(till fl äskfi lén)

● Skala potatis – välj en fast sort – dela 

i bitar och koka i grönsaksbuljong.

Gör en dressing av olja, vinäger med 

grönsakbuljongen från potatiskoket. Slå 

över den nykokta potatisen. Blanda i fi n-

hackad purjolök, strimlad paprika och 

fi nskuren röd lök. Garnera med apels-

infi léer och hyvlad morot.

 

Palsternacksfi lé
4 kycklingfi leér

Mal fi nt: 

2 tsk svartpeppar

0,5 msk palsternacksfrö

1 nypa spiskummin

2 tsk fi nt havssalt 

● Marinera fyra kycklingfi léer och 

torrmarinera på samma sätt som med 

fl äskfi lén – eller blanda kryddorna i lite 

olja och marinera. Låt marinera cirka en 

timme.Bryn därefter fi léerna i stekpanna 

och smör på ovansidan. Ugnsstek dem 

färdiga i 175 grader tills temperaturen i 

köttet är 70 grader (20–25 minuter).

Bulgursallad
(till kycklingen) 

2,5 dl fullkornsbulgur 

5 dl vatten 

1 grönsaksbuljongtärning

2 granatäpplen – innehållet av  

20 torkade aprikoser (skärs i strimlor)

1 tsk nystötta kardemummakärnor

1 citron, rivet skal

0,5 dl grovhackade pistaschnötter

4 msk mynta

150 g feta ost (smulad)

0,5 tsk salt

0,5 krm mals svartpeppar

 

● Koka bulgurn enligt receptet på kar-

tongen. Blanda med övriga ingredienser.

Garnera med smulad fetaost och granat-

äpplekärnor.

Dress  ing till 
bulgursalladen 
matlagningsyoghurt

fi nstrimlad mynta efter smak

MÄTTAD DOFT. Citrusdoften som palster-
nacksfröna ger ifrån sig är både söt och 
citrusmättad.

TORRMARINAD. Annika Nilsson marinerar 
kycklingfi léer hon ska servera vid sin disputa-
tionsmiddag.

Tetha och Chanpeng.

LördagarLördagar
i Arbetarbladeti Arbetarbladet

 DOFTRIK FRÖKRONA. Chanpeng S Eriksson 
presenterar palsternackfrökronans utseende 

och doft för Annika Nilsson och 
Bernice Skytt.  Foto: Lars Nyqvist

FÄRGRIKT. Smaker värdiga en disputa-
tionsmiddag.


