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J
ag tycker mig nu se detta 
överallt. Det skrivs om bul-
jongnörden Märta Jansdot-
ter, VD på Gröna Gårdar i se-
naste numret av tidskriften 

Hunger. Nils Wetterlind, grundare till 
lanserade för ett par år sen den första 
färska flytande buljongen i butik.  
Egentligen är den buljongen den enda 
äkta buljongen på marknaden just nu. 
Smaken av äkta buljong har ingenting 
med tärningar och pulver att göra, det 
är en helt annan sak.  Inte konstigt att 
buljongen fick etiketten i tidningen 
Matkärlek för en tid sedan.

Buljongen representerar förstås håll-
barhet eftersom benen hos djur och fu-
la grönsaker tas tillvara på ett ypperligt 
sätt. Den svenska buljongproducenten 
jag nämnde ovan köper uttjänta värp-
höns som tidigare eldades upp. De ko-
kar buljong på skroven och använder 
köttet för att tillverka diverse hönspro-
dukter, till exempel hönsfärs och olika 
sorters färdigmat som köttbullar. 
Hållbarhet är ett begrepp som nu 
diskuteras i alla branscher. Allt fler 
stora företag har nu en hållbarhets-
chef i sin ledningsgrupp. För någ-
ra år sen hade alla en kvalitets-
chef. Kvalitetscheferna för-
svann när kvalitet blev en 
självklarhet inom vilken busi-
ness som helst. Kanske kommer 
vi att se samma utveckling inom 
området hållbarhet? Att detta 
är något som alla måste tänka 
på, oavsett bransch. 

Åter till buljongen. I New York har 
drickbuljong på stan blivit trendigt. 
New York-borna köar för att få köpa 
rykande varm buljong för mellan fy-
ra och nio dollar koppen. Buljongen 
anses ha hälsobringande effekter på 
grund av sitt höga näringsvärde. 
Skönhetsexperter påstår att buljong 
gör under för både huden som blir 
mer ungdomlig och håret som blir 
glansigare. Kanske är det därför in-
nekretsen i New York är beredd att 
betala uppemot 80 svenska kronor 
för en kopp buljong? Det finns en li-
ten restaurang, Brodo, som bara säl-
jer buljong. De erbjuder detta via en 
liten lucka utanför vilken köerna bru-
kar ringla sig långa. 

Nu lanserar Scandinavian Organics, 
producenten som jag nämnde ovan, 
färdig drickbuljong som kommer att 
vara tillgänglig i servicehandeln. Den 
ska säljas som ett värmande alterna-

tiv till kaffe. Jag tror att vårt kalla 
klimat talar för att buljongen skul-
le kunna bli succé även här i Sve-
rige. Samtidigt finns fikakulturen 
djupt rotad i våra svenska tradi-

tioner och kombinationen bul-
jong och kanelbulle känns 
kanske inte klockren. Tiden 
får utvisa drickbuljongens 
öde. 

Buljong tycks vara ny trend
Veckans 
recept
n Presenteras i 
samarbete med:

Het räkpasta med 
ugnsrostade grönsaker
1 zucchini
150 g rödlök (2–3 st)
½ tråg körsbärskvisttomater
(250 g)
3 msk olivolja
1 röd chili
1 kruka bladpersilja
1 ½ dl vispgrädde
4 port pasta
400 g tinade räkor
2/3 påse

n 1. Sätt ugnen på 225°.
n 2. Pasta: Koka upp 3 liter vatten med  
1 msk salt i en kastrull (till pastan).
n 3. Ugnsgrönsaker: Skär 1 zucchini i 1 cm 
breda slantar. Skär 150 g rödlök (2–3 st) i 1 cm 
breda klyftor. Lägg zucchinin och rödlöken 

på en ugnsplåt tillsammans med ½ tråg körs-
bärskvisttomater (250 g). Ringla över 2 msk 
olivolja, ½ tsk salt och 2 krm svartpeppar. 
Stek högt upp i ugnen i cirka 20 minuter.
n 4. Räkor: Kärna ur och finhacka ½–1 röd 
chili. Hacka 1 kruka bladpersilja. Hetta upp  
1 msk olivolja i en stekpanna. Lägg chilin 
och 2 pressade vitlöksklyftor i pannan, låt 
steka på medelvärme i cirka 2–3 minuter.
n 5. Häll 1 ½ dl vispgrädde i pannan. Tillsätt 
den hackade bladpersiljan, ½ tsk salt och 2 
krm svartpeppar. Låt puttra på svag värme i 
cirka 5 minuter.
n 6. Koka pasta till 4 personer.
n 7. Lägg 400 g tinade räkor i stekpannan 
när är det cirka 2 minuter kvar till servering. 
De ska bara bli varma.
n 8. Blanda den nykokta pastan med de 
ugnsrostade grönsakerna och räksåsen. 
Toppa med 2/3 påse riven ost (100 g). Skär  
1 citron i klyftor, servera! 

KicKi THeaNder
VD och grundare av Middagsfrid.

Vi hoppas du får en lång och 
skön ledighet, med god mat, 
mycket godis och tupplurar i 
soffan. 

Och om du skulle märka att du 
är lite trött på utsikten från 
soffan, varför inte ringa 
Sveriges största mäklare?
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