IK

E

EKOBU
T

TS

E

U

ÅR

2018
KO
N
WEB.

FESTLIGA

PIZZOR
Börja dagen med

härlig frukost

Nr. 1 – 2019

Äntligen
Bara yoghurt, frukt & bär.
Inget annat!

Äntligen en yoghurt utan tillsatt socker eller
andra tillsatser!
Bara är en krämig och fruktig yoghurt, i all sin
enkelhet. Välj mellan solmogna hallon och
jordgubbar eller mumsiga blåbär och björnbär.
Självklart är Bara yoghurt gjord på svensk
mjölk från gårdar i södra Sverige. Skåne bjuder
på böljande rapsfält och öppna vyer.

Tack vare det milda klimatet går korna ute på
grönbete längre än i resten av Sverige. Oavsett
var du beﬁnner dig, ger Bara yoghurt en smak
och känsla av vårt sydligaste landskap – Skåne.
Välkommen att smaka!

Inspiration
6
11

UPPTÄCK VÅRA NYHETER
Bärtas umamiburgare, färska
kokosbitar och mycket mer!

BÄSTA STARTEN
PÅ DAGEN
Med frukost i magen får du
goda förutsättningar för en
toppendag.

25

30
11

VARDAGSMAT PÅ
20 MINUTER
Ta del av våra topp 3-recept
som passar hela familjen.

40

ÄNTLIGEN DAGS
FÖR KALAS
Sitt lugnt i båten och mathemma
alla godsaker, presenter och
dekorationer.

42

EN SLICE EXTRA ALLT
Överraska dina vänner med
pizzor de aldrig smakat förut.

Recept
15
26

RÖDBETSLATTE
Njut av en trendig, färgstark
och värmande latte.

SNABB THAIGRYTA
MED KOKOSMJÖLK
Låt Asien komma hem till dig
med vårt populäraste recept!

30

KÖTTFÄRSSÅS MED
RAW SLAW-PASTA
Uppdatera klassikern med
färgglad pasta.

55

SOCKERFRIA
CHOKLADBOLLAR
Ljuvliga chokladbollar gjorda
på dadlar och kokosolja.

57

GINO MED LIME- OCH
INGEFÄRSGLASS
Favoriten vi aldrig tröttnar på,
i nytt spännande sällskap.

Foto: Nurlan Emir, Andrea Klintbjer, Stefan Annell.

Innehåll
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Reportage

20

58
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20

CLAS OHLSON + MATHEM
Fredrik Uhrbom berättar om
samarbetet och framtiden.

ODLAREN ULF
DANIELSSON

PÅ OMSLAGET

Följ med till Bjuds vackra
grönsaksodlingar.

34

TILLSAMMANS
GÖR VI SKILLNAD
Läs mer om vårt bidrag
till Min Stora Dag.

36

EKOLOGISKT
OCH HÅLLBART
Din medvetenhet hjälper oss
att driva sortimentet framåt.

58

SANNA LUNDELL
Möt fyrabarnsmamman som
tycker att det är lätt att bli nyttig
med MatHem.

En lyxig löjromspizza passar perfekt
till festen! Inspireras på sidan 43.
Recept: Mari Bergman
Foto: Nurlan Emir
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GÖR SOM TOMMY!
UPPTÄCK NYA
SMAKER MED
MAJSKYCKLING.
KI

TOMMY MYLLYMÄ

MAJSKYCKLING ÄR EN FANTASTISK RÅVARA.
Saftigare och lite sötare i smaken än vanlig kyckling.
Nu har Guldfågeln tagit fram två nya produkter av
sin färska Svenska Majskyckling. En Majskycklingfärs
och min egen favorit Dubbelbröstfilé, där det goda
skinnet sitter kvar. Så nu har jag skapat fem helt nya
recept som jag tycker ni ska prova att laga. Jag lovar
det blir hur gott som helst! Alla recepten hittar du
som receptfolder i din butik eller på:
guldfågeln.se/majskyckling.
TVÅ NYHETER!
FÄRSK SVENSK MAJSKYCKLINGFÄRS
& DUBBELBRÖSTFILÉ MED SKINN!

Redaktion
ansvarig utgivare

Karolin Kull
karolin@mathem.se

Tack för att du
mathemmar!

redaktör

Sofie Schweinebarth
sofie@mathem.se
projektledare

Julia Olsson
julia@mathem.se
fotograf

Nurlan Emir
nurlan.emir@mathem.se
design och original

Max Groundstroem
max.groundstroem@mathem.se
Wiktoria Rudolfsson
wiktoria.rudolfsson@mathem.se
Carl-Johan Sagner
annons@mathem.se
0720 - 76 71 80

MatHem i Sverige AB
vd

Tomas Kull
tomas@mathem.se
kundtjänst

mathem.se/kundtjanst
020 - 15 10 10

facebook.com/mathem.se

Du får maten
hem till dörren

Du hittar allt
och lite till

Leveransen är kostnadsfri* och du
behöver varken bil eller starka armar!

Sortimentet växer hela tiden –
nu senast med Clas Ohlson.

Du sparar tid
– genom att handla från soffan
eller bussen. För visst är det härligt
att få mer tid i vardagen?

Du handlar
smartare

Du handlar mer
ekologiskt

Med planerade inköp handlar du
effektivt – och sparar pengar.
Säg hej då till onödiga impulsköp!

Varorna är många och lätta att hitta.
Våra kunder handlar i snitt tre gånger
mer ekologiskt än i en fysisk butik.

* Med undantag för företags- och skärgårdsleveranser. Vid beställning under 700 kr tillkommer en expeditionsavgift.

annonser och försäljning

@mathem

@MatHem

pinterest.se/mathemse

Produceras av
MatHem i Sverige AB
Östermalmsgatan 87 D
114 59 Stockholm
Tel: 020 - 15 10 10
www.mathem.se
Citera oss gärna, bara källan anges.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Mil

jömärkt

Tio år har gått sedan den första kassen rullades
ut från MatHem. Honnörsorden längs vägen
har varit kvalitet samt att skapa arbetstillfällen.
Tack för att du handlar medvetet! Det gör att
25 % av försäljningen är ekologisk och att vi
levererar tre gånger mer frukt och grönt än
genomsnittet för svenska matbutiker. Det ser vi
som ett kvitto på vår höga kvalitet – och det gör
oss glada.
Vi har anställt cirka 5 000 personer under
dessa år. Att det för många varit ett första steg
ut i arbetslivet värmer i hjärtat. Det har lärt
oss förstå vilken skillnad ett arbete gör för en
människa. Betydelsen av gemenskap, språk och
värdet av att vara delaktig.
Nu siktar vi mot ytterligare tio inspirerande år!
/ Karolin & Tomas Kull, grundare av MatHem.se

4041

0820
Trycksak
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Allt för
hemmafixaren
Alkoholfri öl som
passar till allt!
I Spendrups mixbox finns öl för alla
tillfällen. Till måndagsmiddagen i
tv-soffan och helgmiddagen i goda
vänners sällskap.

Clas Ohlson är en riktig vardags
räddare när en krok har lossnat
eller en lampa börjar att flimra.

Upptäck våra
nyheter!
Goda bakterier
Håll dig frisk med probiotika!
Vårt hetaste tips är Renée
Voltaires fermenterade
dryckeskoncentrat med
levande bakteriekultur.

Trendig frukostlyx
Förgyll frukosten med ekologisk
granola från Chelsie’s.
Vardagslyx på påse helt enkelt!

Med hopp om våren
Den finns inget bättre än att frossa
i färgglada tulpaner den här tiden
på året. Ett riktigt lyckopiller!
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Variera mera!
Testa den nya salsicciafärsen med
inspiration från Italien nästa gång
du mathemmar.

Vitaminbomber
Hugg in på färska kokosbitar och
granatäpplekärnor. Lyxigt fräscht och
gott. Färdiga att avnjutas på direkten!

Naggande goda
Får vi locka med skotska
mördegskakor som smälter
i munnen? Klassiska, men
ack så goda till en kopp te
eller kaffe.

Delfino och Alicos
Lägg dessa vackra namn på minnet
när du vill unna dig extra fina
sardeller och lyxigt stora oliver
med krispig textur.

Schyssta snacks
Ät gott och gör gott med Smilings
ekologiska, fairtrade-märkta och nyttiga
snacks. Schysst för både dig och bonden!

Välkommen Bärta!
Senaste snackisen på vegohyllan är
planetnyttiga burgare av fermenterade
svenska och ekologiska ärtor. Bra mat
idag, för vår morgondag.

7

”jag väljer personligen ut
extra fina detaljer som är
riktigt saftiga och möra”

”Var tionde MatHem-kasse
innehåller en Clas Ohlson-vara”
Vi träffar Fredrik Uhrbom, Clas Ohlsons Sverigechef,
för att höra mer om samarbetet och framtidsutsikten.
För drygt ett år sedan köpte Clas Ohlson in sig i MatHem.
Av vilken anledning?
– Vi såg många fördelar med MatHems snabba och flexibla
leveranser som gör att vi kommer närmare kunden. Dessutom
kompletterar våra erbjudanden varandra. Vi säljer till störst del
förbrukningsvaror för hemmet och vi ser att kunden handlar den
typen av produkter på ungefär samma sätt som de handlar mat.
Hur tycker du att samarbetet fungerar?
– Mycket bra! Tack vare MatHem kan vi nu nå ut till hälften av de
svenska hushållen med erbjudandet att köpa Clas Ohlson-produkter
och få dem hemlevererade redan samma eller efterföljande dag. Med
det förenklar vi vardagen i hemmet för våra kunder, vilket är en viktig
del av vår affärsstrategi.

Tack vare MatHem kan vi nu nå ut till hälften
av de svenska hushållen.
Hur är kundreaktionerna?
– Enbart positiva. Det är kul att så många kunder köpte sina Clas
Ohlson-julklappar på MatHem. Det gör att vi på sikt kommer bredda
erbjudandet med fler kapitalprodukter. Att fler än var tionde MatHemkasse innehåller en Clas Ohlson-vara är ett kvitto på att kunderna
uppskattar bekvämligheten. Och vi tror att efterfrågan kommer att
öka successivt.

Vilken vara från Clas Ohlson är populärast på MatHem.se?
– Det är framförallt förbrukningsvaror som vi internt kallar för
”Life Savers”, till exempel fryspåsar, ljus, glödlampor och batterier.
Säsongssortimentet är också uppskattat, och med det menar jag
allt som behövs inför en semester eller högtid. Det är en fantastisk
lösning för att slippa stressen i vardagen.
Har du något produkttips till våra kunder?
– Det är absolut våra nya smarta transparenta förvaringslådor för
kylskåpet! De är suveräna för att få god ordning och en bra överblick.
Hur ser ni på framtiden?
– Vi kommer fortsätta att synas tillsammans, Clas Ohlson och
MatHem. Det finns massor av spännande områden där vi kan öka
kundnyttan tillsammans. Fler och fler varor kommer att dyka upp på
MatHem och vi planerar även att genomföra gemensamma events i
våra butiker.
Har ni några spännande nyheter på gång?
– Ja, vår nya tjänst Clas Fixare lanserades i november och nu
satsar vi allt på att den ska få spridning. Clas Fixare erbjuder allt från
att montera en taklampa till att ta hand om en hel ”att göra”-lista i
hemmet. Vi ser fram emot att erbjuda Clas Fixare till alla MatHems
kunder som ett perfekt komplement till MatHems erbjudande att
förenkla vardagen.
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Chokladplättar
Ingredienser
2,5 dl mjöl
1 tsk kakao
1 msk bakpulver
0,5 tsk salt
1 tsk kanel
2,5 dl Fazer Yosa havredryck kakao
2 msk olja
2 tsk sirap

et:
h
y
N kao
Ka

Gör så här
Blanda de torra ingredienserna i en
skål, tillsätt de övriga ingredienserna
och blanda noggrant. Låt degen vila
en stund medan du värmer stekpannan. Tillsätt en skvätt olja i pannan.
Stek plättarna en i taget och vänd då
och då. Lägg plättarna på varandra.
Mums!

Upptäck den goda
kraften i havre

Bästa starten Avokadotoast
på dagen
TILLAGNINGSTID 10 MINUTER, 2 PORTIONER

RECEPT MARI BERGMAN FOTO NURLAN EMIR

Rågtoast med mashed avokado, chiliflakes och gräslök.
Passar perfekt som frukost eller som en del på en
härlig brunch.

Unna dig själv en riktigt härlig frukost. Här är
våra bästa recept och tips för en god morgon,
alla dagar i veckan.

Ingredienser
200 g råglimpa
1 msk smör
2 avokado
½ msk olivolja

2 krm flingsalt
2 krm chiliflakes
1 citron
½ kruka gräslök
4 msk naturell färskost

Tillagning:
Stek 4 brödskivor gyllene i smör i en varm stekpanna.

Vi samarbetar med
flera lokala bagerier:
Bröd & Salt, Gateau och
Steinbrenner & Nyberg.

Mosa avokadon med olja, flingsalt, chiliflakes, rivet
citronskal och finhackad gräslök.
Toppa brödskivorna med färskost och den mosade
avokadon. Strö över lite extra chiliflakes och gräslök.
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Krämig omelett
med Västerbottensost
TILLAGNINGSTID 10 MINUTER, 2 PORTIONER
RECEPT MARI BERGMAN FOTO NURLAN EMIR

En klassisk omelett smaksatt med god
Västerbottensost.
Ingredienser
3 ägg
1 dl mjölk
2 krm salt
½ krm svartpeppar

125 g körsbärstomater
½ msk olivolja
50 g riven Västerbottensost
½ kruka persilja

Tillagning:
Vispa ihop ägg, mjölk, salt och peppar.
Halvera tomaterna.
Värm oljan i en stekpanna och tillsätt äggstanningen
i pannan. Dra med en gaffel längs sidorna in mot mitten.
Tillsätt tomaterna och sänk värmen. Låt omeletten steka
klart i ca 5 min.
Tillsätt riven Västerbottensost och finhackad persilja
mot slutet.

1

Frukostfavoriter att lägga i varukorgen
nästa gång du mathemmar!

6

5

4
3

2
8

1. Kokoschips, Sellton 2. Västerbottensost, Västerbottensost 3. Chili/äpple/apelsin, Loviseberg Råsaft 4. Supersmoothie gul kick up,
Vivalicious 5. Havregurt skogsbär, Yosa 6. Soygurt Naturell EKO, Planti 7. Havregurt Vanilj, Oatly 8. Croissant 5-p, Bonjour.
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Granola
grundrecept

TILLAGNINGSTID 45 MINUTER, 10 PORTIONER
RECEPT CARINA HEJDE FOTO NURLAN EMIR

Att göra egen granola är ljuvligt gott
och inte alls svårt. Det går utmärkt
att variera receptet och exempelvis
ersätta pumpakärnor mot solroskärnor,
mandel mot hasselnötter eller russin
mot hackade aprikoser. Välj just dina
favoriter!
Ingredienser
4 dl havregryn
1 dl kruskakli
1 dl pumpakärnor
½ dl hela linfrön
1 dl hel sötmandel
1 dl vatten
2 tsk kanel

1 tsk mald
kardemumma
½ dl mörk sirap
½ msk honung
½ dl rapsolja
½ dl russin
½ dl kokoschips

Tillagning:
Värm ugnen till 175 grader. Ta fram en
plåt med bakplåtspapper.
Blanda havregryn, kruskakli,
pumpakärnor, linfrö och hackad mandel i
en bunke.
Blanda vatten, kanel, kardemumma,
sirap, honung och olja i en kastrull. Värm
blandningen och tillsätt sedan till bunken
med torra ingredienser. Blanda runt och
fördela granolan på plåten.
Rosta granolan i mitten av ugnen i ca
30 min. Rör runt då och då så att granolan
inte bränns vid.
Ta ut den rostade granolan och låt
svalna något. Blanda sedan ner russin och
kokoschips. Förvara granolan i en lufttät burk.
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Gurkmejalatte

Golden milk
TILLAGNINGSTID 10 MINUTER, 4 PORTIONER
RECEPT MARI BERGMAN FOTO NURLAN EMIR

En värmande och nyttig dryck på
gurkmeja och varm havremjölk.
Gurkmeja innehåller kurkumin som
är en stark antioxidant.
Ingredienser
1 msk torkad
gurkmeja
1 tsk mald ingefära
1 tsk mald
kardemumma

1 tsk kanel
1 krm svartpeppar
4 tsk kokosolja
2 tsk honung
1 dl vatten
8 dl havremjölk

Tillagning:
Värm gurkmeja, ingefära,
kardemumma, kanel, svartpeppar,
kokosolja, honung, vatten och hälften av
havremjölken (använd gärna Oatly Ikaffe) i en
kastrull på svag värme.
Värm och vispa resten av havremjölken.
Fördela gurkmejamjölken i 4 koppar
och toppa med den skummade havre
mjölken. Pudra över lite kardemumma
och servera.
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Solsken i en kopp
Den absolut vackraste hälsotrenden är färgstarka
lattar. Unna dig en värmande solgul, vårgrön eller
uppiggande rosa start på dagen.

Rödbetslatte
TILLAGNINGSTID 10 MINUTER, 4 PORTIONER
RECEPT MARI BERGMAN FOTO NURLAN EMIR

En trendig dryck på rödbetsjuice, havremjölk, honung
och vanilj. I rödbetan finns höga halter av nitrat vilket
påverkar syreupptagningen i kroppen.
Ingredienser
8 dl havremjölk
1 msk honung

2 krm vaniljpulver
2 dl rödbetsjuice

Tillagning:
Värm och vispa havremjölken (använd gärna Oatly Ikaffe)
tillsammans med honung och vaniljpulver.
Fördela rödbetsjuice i 4 glas eller koppar. Häll på den
varma mjölken. Pudra eventuellt över lite rödbetspulver.

Matcha latte
TILLAGNINGSTID 10 MINUTER, 4 PORTIONER
RECEPT MARI BERGMAN FOTO NURLAN EMIR

En värmande matcha latte på havremjölk. Matcha är
ett grönt te som är rik på antioxidanter, vilket stärker
ditt immunförsvar och kan även ha en lugnande effekt.
Ingredienser
8 dl havremjölk
1 tsk honung

4 dl vatten
4 tsk matchapulver

Tillagning:
Värm och vispa havremjölken (använd gärna Oatly Ikaffe)
med honung på medelhög värme i en kastrull.
Koka upp vattnet i en separat kastrull eller i
vattenkokare.
Vispa ut matchapulvret i en skål med det varma
vattnet tills det tjocknar något. Använd gärna en
matchavisp. Fördela i 4 glas eller koppar.
Häll på den varma mjölken och servera.

15

Smakfull sjömat sedan 1899

Vår resa startade år 1899 då fiskaren Ole Mikkel Lerøyen rodde
in sin fisk och sålde på marknaden i Bergen, Norge. Idag är vi en
av nordens största leverantörer av sjömat och odling av lax. Med
egna laxodlingar i Norge och vidareförädling av fisk och skaldjur i
våra egna anläggningar i Sverige vågar vi påstå att vi kan sjömat. Vi
vill inspirera, men också göra det enklare att njuta av alla goda smaker
från havet.

Ny produktserie

Vår nya attraktiva premiumserie med produkter i skin pack innehåller Fjordörret, Torskrygg och
Tonfisk av högsta kvalitet för vardag och fest.

FJORDÖRRET benfri filé. Odlad i Norge. 600g

TORSKRYGG skinn- & benfri. MSC. 2x125g

FJORDÖRRET Benfri filé. Odlad i Norge. 400g

TONFISK Gulfenad tonfisk, 2-3 bitar. 250g.

Följ oss på Facebook.com/leroysverige
www.leroy.se

Vi förenklar
din vardag
Det känns härligt att kunna hjälpa till med allt
från pantning till återvinning vid leveranstillfället.

Återvinn dina kassar

Filtrera fram dina
favoritvaror
Våra märkningar hjälper dig att hitta
rätt varor efter dina preferenser.
Om du exempelvis är ute efter
glutenfria korvbröd – sök då efter
korvbröd och välj Glutenfri som filter.

Vegansk

Glutenfri

Svensk

Nyhet

EKO
MSC

Ekologisk

Fairtrade

KRAV

Du vet väl om att vi tar tillbaka och återvinner dina
MatHem-kassar i samband med leveransen?
Våra papperskassar är helt biologiskt nedbrytbara.

ton
återvann hela 68
Vi samlade in och
nder 2018!
MatHem-kassar u

Din matbutik i fickan

Vi löser pantningen
Det är viktigt för oss att spara miljö, energi – och tid åt
dig. Vi tar därför emot dina PET-flaskor och burkar vid
leveranstillfället och pantar dem. Pengarna skänks till
BRIS. Vi har även påbörjat ett spännande samarbete
med Pantamera som börjar ta form.

Idag görs var fjärde köp via appen och
vi ser en tydlig positiv trend. Främst på
grund av lättillgängligheten och den
populära skannerfunktionen!

Ladda ner nu
till Android och
iPhone!

Postpaket i retur
Lämna dina postpaket från PostNord till oss så
ser vi till att de returneras. Läs mer på: mathem.se/
kundtjanst/postnord och se hur du nyttjar
denna service.
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MinutMIDDAG
Prova vår nyhet Strimlad kycklinglårfilé!
Den är saftig och smakrik – dessutom behövs varken kniv eller skärbräda.
Perfekt till wok, grytor och ugnsrätter.

Nyhet!
gott, hälsosamt och klimatvänligt
– med lättlagade vardagshjältar av 100% svensk kycklingfilé.

Leverans när
det passar dig
Det ska vara enkelt att mathemma. Vi vill
förenkla din vardag och ge mer tid till det
som är viktigt.
Vi drömmer om att erbjuda leveranser under dygnets alla timmar,
365 dagar om året (på motsvarande sätt som butikens öppettider).
Men tyvärr går den ekvationen inte ihop. Däremot ser vi till att
leverera så mycket det bara går där efterfrågan finns. Just nu satsar
vi stort på våra helgleveranser. För självklart förstår vi att det är skönt
att få hem veckohandlingen på söndagar!
Har du testat våra samma dag-leveranser? Idag är det
tillgängligt för cirka 60 % av våra kunder, men vi strävar
hela tiden efter att utöka erbjudandet till ännu fler.
Det innebär att du kan mathemma fram till kl 13 och
få leveransen redan samma kväll. Smidigt, inte sant?

Vi levererar:
nn Tidigt på morgone
n

nn Samma dag
nn Hela helgen

nn Utan leveransavgift
*

Skärgårdsleveranser
Längtar du också till sommaren? Våra båtar gör sig
redo att vakna ur sin vinterdvala. Passa på att få
maten levererad direkt till din skärgårdsö eller båt i
sommar om du befinner dig i Stockholms skärgård.

Leverans in i kylskåpet
Nu behöver du inte ens vara hemma för att ta
emot din MatHem-leverans. Med ett digitalt dörrlås
från Glue kan du låsa upp ytterdörren med hjälp
av mobilen. Hela leveransen filmas och bifogas
digitalt med kvittot. Idag finns möjligheten till in
i kylen-leverans i Stockholm och Göteborg, men
upptagningsområdet utökas hela tiden. Håll utkik
när erbjudandet kommer till dig och dina grannar!

* Med undantag för företags- och skärgårdsleveranser. Vid beställning under 700 kr tillkommer en expeditionsavgift.

19

Foto: Andrea Klintbjer

Från planta till
buddha bowl
Vi är stolta över våra svenska odlingar och härliga
bönder. Odlaren Ulf Danielsson på Bjud Grönsaker i
Vellinge är en av dem.
På fälten odlas allt från romansallad
och isbergssallad till dill, spetskål,
purjolök och blomkål. För växtföljdens
skull odlas även spannmål och
sockerbetor. Att odla med växtföljd
är ett naturligt sätt att återge
näring till jorden. En bra växtföljd
ger högre avkastning, bättre
växtnäringsutnyttjande och mindre
problem med skadegörare – vilket
är positivt för såväl ekonomin som
miljön. Det uppskattar vi, eller hur?
Skördesäsongen hos Bjud Grönsaker

pågår från slutet av maj fram till
oktober, med undantag för blomkål
och purjolök som kan skördas fram till
mitten av november.
Vårt frukt- och grönsaksutbud på
MatHem varierar efter säsong. Vi är
noga med urvalet av leverantörer och
all frukt samt grönt plockas för hand
ner i dina kassar. Kvaliteten ska alltid
vara den bästa. Hela vägen hem till din
dörr. Och upp på tallriken!

Snart hittar du flera goda
tHem.se!
grönsaker från Bjud på Ma

Romansallad
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Purjolök

Bataviasallad

Lollo Rosso

Vitkål

Blomkål

Buddha bowl

med kryddrostad
blomkål och kikärtor
TILLAGNINGSTID 50 MINUTER, 2 PORTIONER
RECEPT MARI BERGMAN FOTO NURLAN EMIR

En fräsch maträtt med många härliga smaker och
texturer.
Rostade grönsaker
200 g fast potatis
2 tsk olivolja
1 krm salt
½ blomkål
380 g kokta kikärtor
1 tsk spiskummin
1 tsk paprikakrydda
1 tsk salt
½ krm svartpeppar
1 tsk flytande honung
1 msk olivolja
1 rödlök

Grund
1 portion basmatiris
½ huvudsallad
1 avokado
½ påse raw slaw
Tahinidressing
3 msk tahini
½ lime
2 msk vatten
1 msk flytande honung
2 tsk japansk soja
1 krm salt
1 krm svartpeppar

Tillagning:
Värm ugnen till 200 grader. Ta fram en ugnsplåt med
bakplåtspapper.
Rostade grönsaker: Skala och tärna potatisen. Blanda
med olivolja och salt efter smak. Lägg på ena sidan av plåten
och sätt in i ugnen i ca 10 min.
Skär blomkålen i buketter. Sila av kikärtorna och
spola i kallt vatten. Blanda ihop blomkålsbuketter, kikärtor,
spiskummin, paprikapulver, salt, svartpeppar, honung och
olivolja i en bunke.
Ta ut plåten med potatisen och lägg blomkålsblandningen
bredvid. Skala och skär rödlöken i klyftor och lägg på plåten.
Sätt in i ugnen och rosta ytterligare i 20 min.
Grund: Koka ris enligt anvisning på förpackningen.
Skölj och strimla salladen. Skär avokadon i skivor.

Topp 5
Våra mest levererade frukter
och grönsaker just nu!
Frukter

Grönsaker

1. Banan EKO
2. Clementin
3. Äpple, Royal Gala
4. Äpple, Pink Lady
5. Apelsin

1. Gurka
2. Tomat
3. Röd paprika
4. Baby plommontomat
5. Broccoli

Tahinidressing: Mixa ihop tahini, limesaft, vatten, honung
och soja med hjälp av en stavmixer. Smaka av med lite salt och
peppar.
Montering: Ta fram två djupa breda tallrikar. Fördela ris
i botten och lägg rostad potatis, rostad blomkålsblandning,
rostade rödlöksskivor, avokadoskivor, raw slaw och strimlad
sallad runt om. Ringla över tahinidressing och servera.
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På besök hos frukt och grönt
Vi kikar in mellan lådor med krispiga äpplen och savoykål och
lyckas stjäla två minuter från André, inköpare på frukt- och
gröntavdelningen, för att få tips om de bästa guldkornen just nu.

Tips från frukt- &
gröntavdelningen!

Vilka är dina tre dagsfärska favoriter i sortimentet?
– Oj vad svårt, det finns ju så många goda grejer! Om jag
måste välja skulle jag nog slå ett slag för Lobello-tomaten
(en av världens sötaste tomater), citronplommon (helt
underbart goda) och våra Honey crunch-äpplen. De smakar
champagne och är sådär oemotståndligt krispiga och saftiga.
Hur lyckas ni hålla den höga kvaliteten?
– Vi vänder och vrider, luktar och känner på allt som
plockas för att notera eventuella fläckar eller liknande. Det
är även viktigt att smaka, eftersom smaken är så viktig. De
ska ju ätas! Vi har flera kvalitetsexperter som jobbar heltid
med detta. En av dem är Robert som har jobbat hos oss i
många år och är extremt noggrann.
Vad gör ni då med de frukter och grönsaker som inte
håller måttet?
– Vi räddar tonvis med frukt och grönt som vi säljer i våra
andrahandssorteringskassar varje vecka. Det är bra både
för miljön och kunden!
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Börja inte
med att sluta
Det blir så tråkigt att ändra livsstil då, i synnerhet om du
inte får äta gott. Börja med att lägga till en grönsak eller två,
kanske lite fullkorn. Testa. Känn efter. Visst mår du bättre?
Ta några grönsaker till, gärna i stora bitar. Nu börjar det
hända grejor. Rör dig, gå mycket. Umgås med vänner och
bekanta. Nu börjar du nämligen leva som på Okinawa,
en av de platser där man lever längst i världen. En stor del
av hemligheten tror många ligger i den goda maten.
Tillsammans med kockar och forskare
i skånska Igelösa har vi tagit fram en
nordisk variant av matfilosofin på
Okinawa – den okinordiska maten.
Okivi® är rätter och tillbehör
med naturligt goda råvaror och
ingredienser vi gillar i Norden.
Så att du kan leva lite mer som
på Okinawa. Hemma.
Följ oss gärna i sociala medier
för recept och tips på hur du
kan äta mer hälsosamt.
@okinordiskamaten
@okinordiska_maten

Okivi® hittar du under Inspiration/hälsa/okinordiska maten på Mathem.se

Populäraste
recepten just nu!
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Recepttoppen
på MatHem.se
Vardagsmaten ska vara lätt att variera,
gå snabbt att laga och passa hela
familjen. Här delar vi med oss av våra
tre populäraste recept. Bon appétit!

Visste du att...
... det finns över 4 000
recept på MatHem.se
... receptet Snabb tha
igryta med kokosmjölk
har köpts
över 2 388 gånger det
senaste året
... varje dag levererar
vi ca 18 000 kassar me
d vardagsmat
och annat!

Snabb thaigryta
med kokosmjölk
TILLAGNINGSTID 20 MINUTER, 4 PORTIONER
RECEPT MARI BERGMAN FOTO NURLAN EMIR

Den här smakrika grytan är perfekt en kväll när
tiden är knapp. Klar på ca 20 minuter och så god.
En riktig fullträff!
Thaigryta
½ purjolök
1 msk färsk ingefära
2 msk rapsolja
500 g kycklingfärs
2 tsk sambal oelek
2 msk asiatisk fisksås
400 ml kokosmjölk

100 g färsk bladspenat
1 krm salt
1 krm svartpeppar
Tillbehör
3 dl basmatiris
1 lime
1 dl salta jordnötter

Tillagning:
Tillbehör: Koka riset enligt förpackningens
anvisningar.
Thaigryta: Skölj och skär purjolöken i ½ cm tjocka
skivor. Skala och riv ingefäran.
Hetta upp olja i en wok- eller stekpanna och bryn färs
och ingefära tills färsen är genomstekt. Finfördela den med
en gaffel. Tillsätt purjo, sambal, fisksås och kokosmjölk. Låt
sjuda i ca 5 min.
Skölj spenaten och vänd ner i den varma grytan precis
innan servering. Smaka av med salt och svartpeppar.
Servera grytan med limeklyftor och ris. Toppa med
hackade jordnötter.
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Sweet chililax
i ugn med ris
TILLAGNINGSTID 20 MINUTER, 4 PORTIONER
RECEPT MARI BERGMAN FOTO SANNA LIVIJN WEXELL

Det här receptet är lättlagat och supergott! Passar
lika bra för vuxna som barn.
Lax
500 g fryst laxfilé
2 krm salt
1 krm svartpeppar
1 dl crème fraiche
½ dl vatten
1 dl sweet chilisås

Tillbehör
3 dl ris
250 g morötter
1 msk smör

Tillagning:
Tina laxen och värm ugnen till 175 grader. Koka ris
enligt anvisning på förpackningen.
Lax: Lägg laxfiléerna i en ugnsfast form och krydda
med salt och peppar.
Blanda ihop crème fraiche, vatten och sweet chilisås
och häll över laxen. Sätt in i ugnen ca 12 min.
Tillbehör: Koka upp saltat vatten. Skala och skär
morötterna i stavar och koka dem ca 4-5 min. Sila av
vattnet och tillsätt smör till morötterna.
Servera sweet chililaxen tillsammans med ris och morötter.

Bara 5 ingredienser!

+

+

+

+
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ALKOHOLFRI

MIXBOX

Öl för alla tillfällen

Till middagen en måndag i tv-soffan eller till en vällagad
trerätters i goda vänners lag. Gott öl passar alltid.

ÖLHANTVERK I OLIKA TAPPNING Botanisera bland toner av grape och citrus, finstämda
variationer av maltighet och balanserad beska. Alkoholfritt – Varsågod och njut!

Broccolipesto

med pasta och stekt halloumi
TILLAGNINGSTID 20 MINUTER, 4 PORTIONER
RECEPT MARI BERGMAN FOTO SANNA LIVIJN WEXELL

En härlig klorofyllrik broccolipesto med pasta och
halloumi. Snabbt, gott och lättlagat.
Broccolipesto
1 broccoli
1 dl pumpakärnor
1 vitlöksklyfta
50 g parmesanost
1 msk fryst basilika
1 dl olivolja
½ citron
Salt och svartpeppar

Tillbehör
400 g fullkornsspaghetti
300 g halloumi
1 msk olivolja
35 g ruccola
4 msk pumpakärnor

Tillagning:
Broccolipesto: Koka upp saltat vatten i en kastrull.
Skölj och dela broccolin i mindre buketter. Koka hälften av
broccolibuketterna ca 3 min och spara resten till senare. Sila
av vattnet och lägg den kokta broccolin i en matberedare.
Tillsätt pumpakärnor, skalad vitlöksklyfta, grovriven ost,
basilika, olja och citronsaft. Mixa ihop till en pesto och
smaka av med salt och peppar.
Tillbehör: Koka pastan enligt anvisning på
förpackningen.
Skär halloumin i kuber. Hetta upp olja i en stekpanna
och stek halloumin och resterande broccolibuketter
gyllenbruna.
Sila av pastavattnet och blanda pastan med peston.
Lägg upp i skålar och toppa med halloumi, broccoli, ruccola
och lite extra pumpakärnor.

Handla hela recept
Välj vad du vill laga och lägg alla
ingredienser i varukorgen med
ett klick. Enklare kan det nästan
inte bli!

Färdiga matkassar
Få hem veckans middagar med
våra matkassar! Välj mellan familje
kassen, vegetariska kassen och
inspirationskassen. Givetvis går
det även att få ekologiska samt
gluten- och laktosfria alternativ.
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Krämig
köttfärssås
med raw slaw-pasta

TILLAGNINGSTID 30 MINUTER, 4 PORTIONER
RECEPT MARI BERGMAN FOTO NURLAN EMIR

Att blanda pasta med råa grönsaker
är ett bra sätt att få in mer grönsaker
på tallriken. Här blandar vi pastan
med råa strimlor av rödbeta, morot
och broccoli och serverar till en
köttfärssås. Underbart gott!
Köttfärssås
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 msk olivolja
500 g nötfärs
1 tsk torkad timjan
1 msk balsamvinäger
3 msk tomatpuré
2 msk dijonsenap
2 msk kalvfond

2 dl vatten
2 dl crème fraiche
Salt och svartpeppar
Tillbehör
1 tsk salt
4 portioner spaghetti
1 påse raw slaw
1 msk olivolja
½ kruka persilja

Tillagning:
Tillbehör: Koka upp saltat vatten till
pastan.
Köttfärssås: Skala och finhacka lök
och vitlök.
Hetta upp oljan i en stekpanna och
bryn färsen så att den blir genomstekt.
Tillsätt lök, vitlök och timjan och fräs
ytterligare 1 min.
Tillsätt balsamvinäger, tomatpuré,
dijonsenap, fond, vatten, crème fraiche, salt
och peppar. Låt köttfärssåsen puttra på
medelvärme i ca 10 min. Smaka av med salt
och peppar.
Tillbehör: Koka pastan enligt
anvisning på förpackningen.
Sila av pastavattnet och blanda pastan
med raw slaw och olja.
Servera köttfärssåsen med raw slawpasta. Toppa med finhackad persilja.
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Tips från kocken
Varje vecka doftar det underbart från köket när vår kock
Mari provlagar nya recept. Vi lyssnar till hennes bästa
tips för en enklare vardag och mer matglada barn.
– Planering är verkligen A och O för
att få en härlig vecka tillsammans.
Låt gärna barnen vara med i
matplaneringen och matlagningen.
Börja söndagen med att planera
veckans middagar tillsammans och låt
de lite större barnen få ta eget ansvar
för en middag i veckan. Intresset för
att våga testa nya smaker brukar då
komma automatiskt. De små kan
hjälpa till med grönsaksstavar. Oftast
brukar hälften mumsas upp direkt och
vips har de fått i sig massa nyttigheter,
poängterar Mari.
Hon berättar att stekt lax med haricots
verts, avokadodipp och en god sallad
(med lite extra pasta eller potatis till
barnen) är en snabb vardagsfavorit
hemma hos henne.
– Även olika sorters färssåser är
jättebra vardagsmat och ett perfekt
sätt att få i barnen grönsaker. Mixad

blomkål, broccoli, finhackad spenat
och rivna morötter är bara några av alla
goda och nyttiga grönsaker som passar
perfekt att smyga ner i en god sås.
Eller varför inte piffa upp spaghettin
med lite färg och krisp med hjälp av till
exempel raw slaw? föreslår Mari.
Självklart är maten av högsta vikt,
men Mari vill också slå ett slag för
hur viktigt det är att engagera sig i
serveringen av maten.
– En viktig detalj som lätt glöms bort
är hur man serverar maten. Att lägga
upp maten på vackra fat och servera
grönsaker i separata skålar eller i
roliga mönster brukar locka barnen till
god aptit. Piffa till maten med färska
örter och blanda bordsvattnet med
hallon, blåbär eller lime. Det brukar ge
matglädje för alla sinnen, säger Mari
med ett leende.
Foto: Sofia Törnqvist
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PROVA Vår A FRASIGA nYHeTEr!

100% fiskFilé

ENKELT.
T
L
E
H
BRA MAT.

TACK FÖR ATT DU
VÄLJER MILJÖMÄRKT!

Bra mat har aldrig varit enklare. Håll utkik efter Findus tre lättlagade nyheter i frysdisken som hela familjen
kommer att älska! Välj bland Lättpanerade fiskfiléer med franska örter, Fullkornspanerade fiskfiléer
och vår uppdaterade klassiker Frasiga fiskpinnar. Alla är gjorda på 100% fiskfilé som vi har panerat frasigt
spröda. Förutom den goda smaken är det ett riktigt enkelt sätt att få i sig fiskens alla nyttigheter. Och du,
det tar bara 20 minuter direkt från frysen tills du har middagen på bordet. Vilken blir din favorit?
MER TIPS OCH INSPIRATION PÅ FINDUS.SE

Lokala avvikelser kan förekomma.

PEASE FÄRS
NATURELL

Upp till 25 % rabatt

30 dagars fri läsning

10 % rabatt

Som MatHem-kund får du alltid upp till
25 % rabatt på Silja Lines kryssningar,
hotellpaket och reguljärresor.

I samarbete med Nextory bjuder vi dig på
vårens bästa läsning. Just nu får du 30 dagars
kostnadsfritt abonnemang.

I nytt samarbete med MTR Express
får du som MatHem-kund 10 % rabatt
på helgavgångar.

Medlemsförmåner
Vi älskar att erbjuda dig roliga aktiviteter såsom biobesök och matlagnings
evenemang samt härliga förmåner från våra samarbetspartners.
Läs mer på: mathem.se/medlemsformaner

Sisse la
Benn

Tea
Stjär ne

Elis
Gerd t

Fredr ik
Hallg ren

Baxt er
Renm an

Smarriga smakprover
Nästan varje vecka skickar vi ut
härliga smakprover från våra
leverantörer – helt gratis.

SIKBERG ANDERS ERIKSSON
SVEN BJÖRKLUND GUNILLA NYROOS JOAKIM
E ROBERTSON WILLIAM SPETZ SHIMA NIAVARANICAPITAL STÖDMEDAV SVENSKA FILMINSTITUTET MARKNADSSTÖD FOTOGRAF ERIK PERSSON FSF TENGBLAD CASTING MAGGIE WIDSTRAND CATRIN WIDERYD
LILY WAHLSTEEN JOHN ÖSTERLUND MARIPRESENTERAR
I
VFX
FILM I VÄST SVT NOUVAGO
JOEL DANELL ANDREAS
UNLIMITED STORIES SAMPRODUKTION MED NORDISK FILMPERTMANN MASKÖR JOHANNA ELIASON PRODUCENTPOST- PETER BENGTSSON SUPERVISOR FREDRIK PIHL MUSIKCK RYBORN POA STRÖMBERG MANUS JON HOLMBERG OCH DANIELLA MENDEL ENK
KOSTYMÖR SARA
EXEKUTIVA
SCENOGRAF TERESA BEALE
PETER POSSNE ANNA CRONEMAN PATRI JON HOLMBERG
LJUDPRODUCENTER LONE KORSLUND
REGI
SFK DESIGN ERIK GULDAGER
SÖDERLUND
N
MALI
KLIPPARE FREDRIK ALNENG
TORELL
PRODUCENT LINUS STÖHR

Före alla andra
Från oss till dig

Ta chansen att gå på
exklusiva förhandsvisningar
där vi fyller hela salonger.

Titt som tätt får du
små presenter från oss.
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Tillsammans
gör vi skillnad
Det är viktigt för oss att ta vårt
samhällsansvar. Därför skänker vi
1 % av omsättningen en specifik
dag varje månad till en utvald
organisation.
Ett urval av de organisationer som vi, tillsammans med
dig som kund, har gett vårt stöd till är Ung Cancer,
Project Playground, Rädda Barnen, Suicide Zero och
Min Stora Dag. Gemensamt för dem är att de är i
behov av gåvor för att kunna verka positivt i samhället.
– Det är viktigt för oss att sprida hopp och bidra
med hjälp till behövande. Vi jobbar själva med
ett integrationsprojekt för att erbjuda jobb till
nyanlända som en skjuts in i arbetslivet. Det känns
bra att samarbeta med organisationer som vi tror
på och det är verkligen fantastiskt att så många
kunder engagerat sig i projektet, säger Karolin Kull,
grundare och marknadschef på MatHem.se.

Min Stora Dag är en liten
men väldigt viktig välgörenhets
organisation som genom så kallade
Stora Dagar uppfyller önskningar
för barn med allvarliga sjukdomar
och diagnoser.
En av organisationerna som vi har stöttat är Min
Stora Dag. Vi beundrar deras arbete att sprida
glädje och kraft till barn som kämpar hårt.
– Min Stora Dag är en liten men väldigt viktig
välgörenhetsorganisation som genom så kallade
Stora Dagar uppfyller önskningar för barn med
allvarliga sjukdomar och diagnoser. Barn som
kämpar med en tuff vardag och som behöver en
paus som ger extra kraft och glädje. Vi samarbetar
med barnkliniker i hela landet. Målet är att växa så
att betydligt fler barn kan få en Stor Dag framöver,
berättar Jennifer McShane, generalsekreterare på
Min Stora Dag.
MatHems kunder bidrog med 1 % av omsättningen
onsdagen den 24:e oktober till Min Stora Dag. Det
har möjliggjort att nära 400 barn och unga med
allvarliga sjukdomar och diagnoser har fått uppleva
något speciellt som ger kraft i en tuff vardag.
– Det är tack vare gåvor som vi har möjlighet
att ge barn som kämpar den där viktiga pausen.
Snart ska 14 förväntansfulla ungdomar iväg
på friluftsläger. Det blir ett tillfälle att knyta nya
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sjukdomsöverskridande vänskaper och bota den
utanförskap som det ofta innebär att ha en allvarlig
sjukdom eller diagnos. En annan liten kille som ska
genomgå en smärtsam behandling fick nyss träffa
sin stora idol. Sådant kan göra enorm skillnad för
orken och kraften! utbrister Jennifer McShane.

Tillsammans vill vi fortsätta att göra skillnad
framöver. Vill du komma med förslag på
intresse- och välgörenhetsorganisation för
projektet? Då tycker vi att du ska skicka ett mejl
till CSR@mathem.se. Ett stort tack!

14 ungdomar med allvarliga sjukdomar
och diagnoser samlades på Min Stora
Dags vinterläger. Det blev en energifylld
helg där nya sjukdomsöverskridande
vänskaper bildades. De fick spännande
naturupplevelser och kunde glömma
vardagen. Här blev det ovanliga vanligt.

Andra organisationer som fått vårt stöd:
Rädda Barnen

Suicide Zero

Project Playground

Ung Cancer

Initiativet “En jul tillsammans“
fick vårt stöd under december
månad. Vårt bidrag möjliggjorde
att alla som kom till Strömvillan
i Norrköping på julafton fick ett
ordentligt julfirande med mat
och julklappar.

Vårt senaste samarbete har gett
stöd till Suicide Zeros podcast
om självmordsöverlevare, med
syftet att sprida kunskap samt
minska tabun kring självmord
och psykisk ohälsa.

Tillsammans har vi hjälpt
till med finansieringen av
verksamhetens matinköp av
mellanmål och fredagsmys
för de ungdomar som
behöver oss mest.

Vårt bidrag har gått till
medlemsorganisationen
Ung Cancers arbete för att
de ska kunna fortsätta stötta
unga vuxna som tvingas leva
med eller nära cancer.
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Tack för att du
väljer ekologiskt
Din medvetenhet hjälper oss att utveckla
sortimentet med fler gröna alternativ.
Varje dag mellanlandar ett stort antal
ekologiska varor i våra butikshyllor för att
sedan flytta vidare hem till dig. Att vi idag
säljer 25 % ekologiskt (tre gånger mer än
snittet för svenska matbutiker) visar vilka
fantastiskt medvetna kunder vi har. Förra
året vann vi titeln Årets Ekobutik 2018 och
det är ytterligare en bekräftelse på att vi
lyckats. Det gör oss stolta och glada. Tack för
att ni fortsätter att driva sortimentet framåt!
Hur gör du då för att hitta hela det
ekologiska sortimentet på MatHem.se?
Vårt bästa tips är att gå till den ekologiska
kategorin via huvudmenyn eller att använda
filterfunktionen.

3 hållbara varumärken
Vi värnar om våra lite mindre leverantörer som är framåtsträvande och entusiasmerande.
Här har tre av dem fått svara på frågan – hur ser ni på hållbar mat?
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Nathalie’s Direct Trade köper frukt direkt från
jordbrukarna i Colombia och har en inkluderande
affärsmodell med full transparens.

Alex&Phil är ett svenskt familjeföretag som vill att alla
barn ska få god och naturligt näringsrik mat utan
tillsatser. Kort och gott – supermat för superungar!

Smiling erbjuder ekologiska och Fairtrade-märkta
råvaror direkt från Västafrikas bönder. Bra för dig
och bra för bonden helt enkelt!

Nathalie’s Direct Trade

Alex&Phil

Smiling

– Ekologisk mat är en aspekt. Men det är ”back
to basics” på flera plan; mindre förädlat, färre
mellanhänder och värdekedjan fram till färdig
konsumentprodukt blir kvar i ursprungslandet.
Flera av FN:s globala mål täcks då.

– För oss är hållbarhet tre saker: ekologi,
miljö och socialt ansvarstagande. Därför är
vår mat KRAV-märkt, klimatneutral och för
varje såld förpackning ger vi 50 öre till SOS
barnbyar.

– Hållbar mat är framtidens mat och vi har
bara sett början! Det finns många olika
trender inom detta och för Smiling är ekologi,
etisk handel samt ”clean label” de viktigaste.
Det ska bli spännande att följa utvecklingen!

På väg mot en
hållbar framtid
Var maten kommer ifrån, hur den produceras
och hur vi minskar matsvinnet är numera lika
centrala frågor som att handla ekologiskt när
det kommer till att värna om vår planet.
Vi vet idag att våra val har betydelse och att vi
faktiskt kan göra skillnad. För oss själva och vår
omgivning. Här och nu – och inför framtiden.
Vegetariskt har blivit ett självklart inslag i vardagen
och intresset för veganskt bara ökar. Många
föredrar närproducerad mat och zero waste är ett
begrepp att slänga sig med. Allt för att påvisa att
man verkligen tar sitt ansvar. Låt oss tillsammans
fortsätta det fantastiska arbete som än så länge
bara börjat. För en hållbar framtid!

Dina val gör skillnad
Vi uppskattar hållbara livsmedel och prylar som
producerats och förpackats med miljövänliga material.
Välkommen att inspireras av några favoriter!

Juice av
räddad frukt

Miljövänliga
tandborstar

Rescued Fruits räddar frukt som
annars går till spillo. Visst är det
en vinn-vinn-situation att kunna
njuta av god juice samtidigt som
du bidrar till ett mer hållbart
samhälle?

Läge att byta ut
plasttandborsten mot
en tandborste i bambu?
Handtaget är 100 %
nedbrytbart och alla
borststrån är gjorda
av Nylon-6.

Hållbart i köket
Intresserad av att hänga på trenden
att kemikalie- och plastbanta?
Ett bra första steg är att satsa på
schyssta matlådor i glas.

2:a sorteringskasse
Vi är stolta över vår kasse med
andrahandssorterad frukt och
grönt. Tillsammans hjälps vi åt
att minska matsvinnet. Lägg den
på minnet till nästa gång
du mathemmar!
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CO R E BA R

Upptäck EcoEcho®
på MatHem.se!

1

Framtiden ligger i
våra händer
Vi är stolta över vår leverantör Duni som satsar på att bli helt plastfria.
Det är ett stort steg som verkligen gör skillnad eftersom de finns på
över 40 marknader världen över.
– Vi har visionen att fasa ut alla fossilt baserade
plastprodukter. Från 2020 kommer betydande delen
av vårt engångssortiment att vara miljöanpassat. Vi
kommer att erbjuda produkter som är baserade på
organiska material såsom träfiber, sockerrörsfiber,
majsstärkelse och återvunnen plast i ännu större
utsträckning än idag. Detta är vi mycket stolta över!
Vi som är ett svenskt börsnoterat företag måste ta
på oss ledartröjan och visa vägen, berättar Anna
Lundqvist, Business Area Director Consumer på Duni.
Med EcoEcho®-sortimentet visar Duni (och du
som väljer att handla det!) att miljön är viktig – och
att du bryr dig. Varorna kombinerar hållbarhet,
kvalitet och stil, dessutom innehåller sortimentet
lösningar för i princip alla behov. Materialen är
resurseffektiva och gjorda på förnyelsebara och
komposterbara material.
– Våra EcoEcho-produkter är de bästa
produkterna ur miljösynpunkt som finns på
marknaden idag. Ni hittar sortimentet under
kategorin ekologiskt och de märks med etiketten
Bio, informerar Anna Lundqvist.
Anna berättar att den gemensamma måltiden
är en viktig del i vårt uppkopplade samhälle. Även
intresset för dukning följer denna trend. En måltids

stämning kan med små medel förändras genom
att duka på ett inspirerande sätt.
– Jag rekommenderar att skapa en fantastisk
dukning som inte gör avkall på färg och design,
men som är helt komposterbar. Helande
Eukalyptus och Ocean Teal är vårens trend!
inspirerar Anna Lundqvist.
Dunis servetter och pappersdukar kommer från
ansvarsfullt brukad skog med låg klimatpåverkan.
Eftersom Duni är FSC-certifierade undviker de
att köpa råvaror från avskogningsområden och
olagligt skogsbruk.
– Duni ska vara den bästa partnern för
hållbara lösningar inom vårt område. Målet är att
säkerställa att allt tillverkas på ett etiskt, säkert
och miljömässigt hållbart sätt. Vår CSR-direktör
Elisabeth Gierow leder avdelningen som fokuserar
på miljö, produktsäkerhet och socialt ansvar. Med
EU:s förslag på lagstiftning kring engångsartiklar ser
vi fram emot att sätta en standard för märkning, öka
återvinning och minska nedskräpning. Certifieringar
som man ska titta efter är FSC, Svanen och
Ok Compost. Duni har samtliga av dessa – och de
är mycket viktiga, berättar Anna Lundqvist.

2

3
1. Vit papperstallrik 22 cm EKO
20-p, Duni 2. Mugg Bagasse
24 cl EKO 10-p, Duni 3. Servett
eucalyptus 3-lags 33 cm EKO
20-p, Duni

Varför välja
EcoEcho®?
Kvalitet
Du får lösningar som kombinerar
kvalitet, elegans och hållbarhet.
Alternativ
Du får miljöanpassade
lösningar för alla behov.
Trivselfaktor
Du kan bry dig om miljön i allt
som serveras, från ingredienser
till förpackning.
Bekvämt
Du får varor som är
tillförlitliga och praktiska.
Förtroende
Alla varor har genomgått
oberoende tester för att
säkerställa högsta hållbarhet.
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Foto: Linnea Flink

Äntligen dags för kalas
Slå dig ner i soffan och gör dig redo. Det är dags
att mathemma allt till kalaset. Välj och vraka bland
smarriga recept, färdiga bakverk och mängder av
dekorationer. Hurra!
4

mmspåsen
Fyll fiskda
askningar
med överr ker
och godsa

2

6

5

1
3

1. Godispåse papper 10-p, Duka 2. Klubbmix, Cloetta 3. Russin EKO/KRAV
6-p, Saltå Kvarn 4. Suddfigurer, Sense 5. Guldpengar i nät, Laica 6. Fruktstång
hallon 5-p, Castus
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s!

Presenttip

5

1

2
4

3

6

1. LasseMaja Diamantuppdraget pysselbok, Rabén&Sjögren 2. Bamse memo, Egmont 3. Ambulanshelikopter 5-12 år, Lego 4. Tårtljus
17-p, Duni 5. Pappersgirlang vimpel 4 m, Duka 6. Princesstårta 10 bitar, Gateau

Chokladdoppade
bananer
TILLAGNINGSTID 20 MINUTER, 6 PORTIONER
RECEPT CARINA HEJDE FOTO LINNEA FLINK

Chokladdoppade bananer är perfekt att servera på
barnkalaset eller till efterrätt. Vi lovar att de kommer
uppskattas av både stora och små. Toppa bananerna
med din favorittopping; hackade nötter, riven kokos
eller strössel.
Ingredienser
3 bananer
6 grill- eller glasspinnar
125 g ljus choklad
1 msk hackade hasselnötter
2 msk strössel
Tillagning:
Skala och halvera
bananerna. Sätt en pinne i
varje bananhalva.

Doppa bananerna i
chokladen och lägg på ett
bakplåtspapper eller fat.
Strö över hasselnötter och
strössel.
Sätt in bananerna
en stund i kylen så att
chokladen stelnar.
Ta ut bananerna ur
kylen och servera!

Smält chokladen.
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En slice extra allt, tack!
Nybakad pizza med smarrig topping – vem skulle någonsin tacka nej?
Ta en genväg i vardagen med färdig pizzadeg och satsa på högsta
kvalitet från botten till toppen fram mot helgen.

Lax- och potatispizza
Sverige möter Italien! Njut av en vit
pizza, även kallad pizza bianca, toppad
med klassiska svenska smaker.
Tomatsåsen är utbytt mot crème fraiche
och som topping används rimmad lax,
skivad lök, potatisskivor, citronskal och
spenat. Mums!

Pizza med serrano,
soltorkad tomat och
parmesan
Sugen på en underbar pizza med äkta
italiensk smak? Här har du den. Först ska
pizzan gräddas i ugnen med soltorkade
tomater och rödlöksskivor. Toppa sedan
med serranoskinka, parmesanost, basilika
och rostade pinjenötter.

42

Löjromspizza
Denna lyxiga löjromspizza är en
fullträff när det vankas fest – eller när
du är sugen på något festligt! Grädda
pizzan i ugnen med crème fraiche och
parmesanost. Strö över hackad rödlök,
gräslök och citronskal. Toppa med klickar
av crème fraiche och löjrom.

Grönkålspizza
med roquefort,
fikon och citron
Ett perfekt tilltugg med magiska
smakkombinationer! Pizzan är toppad
med crème fraiche, riven ost, fräst
grönkål, rödlök och smulad roquefort.
Som pricken över i:et dekoreras den
nygräddade pizzan med fikon och
citronskal.

Du hittar
recepten på
MatHem.se
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DET ÄR I VÅR NATUR

Vildfångade räkor från hållbart fiske på Grönland

Följ oss på:

N 69° 05’22”
W 59° 58’38”
Hitta inspirerande recept med räkor på

www.royalgreenland.se

pizza.
g
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Picklepizza
med ranchdressing
Pickles på pizza? Jajamensan!
Den här pizzan är en given succé på
AW:n eller som tilltugg till fördrinken på
middagsbjudningen. Toppingen på pizzan
består av dillolja, riven ost och pickles
med ranchdressing för avslutande finish.
Galet gott!

Nutellapizza
Krispigt, sött och fräscht – vilken jackpot.
Denna drömmiga pizza med krämig
hasselnötscréme och söta jordgubbar
passar lika bra till en kopp kaffe som
ett glas alkoholfritt bubbel.
Efterrättspizza for the win!

Du hittar
recepten på
MatHem.se
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®

3att sluka
matböcker
i vår!

Fritera mera med Paul Külhorn, lär dig odla i
vatten och baka himmelskt goda kladdkakor.

Friterat: Konsten
att fritera allt!
Paul Külhorn & Eva Liljefors (Norstedts)
Det här är en bok späckad med recept på friterat.
Du får reda på hur du bäst friterar klassiker som
pommes frites, chicken nuggets, lökringar och
munkar, men också mer ovanliga råvaror som
ostron och avokado.

HYDROP
ODLI

Hydroponisk odling:
Köksträdgård utan jord

KÖKSTRÄD
UTAN JO

Niklas Hjelm (Norstedts)
Hydroponisk odling är en växande trend bland
odlare, särskilt i städerna. Odlingsformen kräver
endast vatten och näring – och är därför extra
lämplig för den som inte har en egen jordplätt
men ändå vill odla sin egen mat.
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Kladdkakor Deluxe

Skattberg (Bonnier Fakta)
KladdkakorVill duFrida
bjuda på något riktigt smaskigt utan att

Deluxe
FOTO HELÉN PE

tillbringa flera timmar i köket? Då är Kladdkakor
Deluxe boken för dig. Frida Skattberg lägger på
olika sätt till sin egen twist på den klassiska
kladdkakan vi älskar.

B O N N I E R FA K TA
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Varornas resa
Varje litet steg på vägen är viktig för kvaliteten.
Vår process säkerställer att varorna hanteras på
bästa tänkbara sätt. Följ med oss på resan!

1

Varorna anländer
till lagret

rer och förpackningar
Alla varors temperatu
deras bäst före-datum
kontrolleras noga och
. På så sätt har vi alltid
registreras i vårt system
och kan garantera
ar
ing
koll på datummärkn
till dig.
långa hållbarhetstider
i på:
Läs mer om vår garant
varugaranti
www.mathem.se/farsk
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2

Rätt temperatur
från start

De registrerade varorn
a förblir oöppnade. De
placeras på hyllor elle
r pallar i rätt temperatu
r
för att bevara kvaliteten
.
Våra lager är utrustade
med olika rum:
• Frysrum som håller
-24°C
• Kylrum som håller 2
till 4°C
• Svala rum som håller
8 till 10°C
• Rumstempererade
rum

3

Nedpackning i kassar
och fryspåsar

vara ner i
Vid beställning packas respektive
i sin rätta miljö.
papperskassar alternativt fryspåsar
och packas
eras
hant
na
aror
frysv
att
Det innebär
temperatur.
sin
lla
direkt i frysrummet för att behå
obruten.
hålls
n
edja
frysk
och
kylatt
t
Det är viktig

4

Kvalitet hela vägen
hem till dig

De färdigpackade kassarna pack
as sedan in i
lastbilen. Fryspåsarna placeras i
den inbyggda
frysboxen och övriga kassar i det
kylskåpskalla
förvaringsutrymmet som hålls kallt
med hjälp
av en fläkt. Vid riktigt kalla vinterdag
ar används
fläkten som värmekälla för att undv
ika
köldskadade varor.
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Högsta betyg i

UTAN

TILLSATTA
Nr 2 - 2018, sid 67

E-NR

utan tillsatta
e-nummer
från svenska
gårdar
fantastisk
smak

brödernas schyssta pålägg
Brödernas Schyssta är ett pålägg som tillagas helt utan tillsatta E-nummer på
kött från svenska gårdar. Vi smaksätter enbart med äkta ingredienser i form
av grönsaker, frukt, örter och kryddor. Tillagningen sker på låg temperatur,
under lång tid, för att få både köttet och ingredienserna att mogna ordentligt.
Resultatet är ett pålägg med fantastisk smak, helt utan konstigheter
– ett riktigt Schysst val helt enkelt. Hoppas det smakar!

Hej! Det är
oss du möter

Det är tack vare våra 1 500 fantastiska medarbetare som
vi är Sveriges största matbutik på nätet. Många av oss
springer du aldrig på, men vi uppskattar verkligen när vi
möts eller talas vid!

r utförs av
Våra leveranse
riktiga hjältar

and med
träffar oss i samb
Eftersom du bara
r rullande
vå
er
öv
överlyckliga
leveransen är vi
de
i n senaste
t bekräftas även
arbetsstyrka. De
% uttryckte sin
92
la
he
en där
kundundersökning
w och hatten av
sbemötandet. Wo
nöjdhet i leveran
!
re
eta
medarb
för alla fantastiska

Vi ses i vimlet!
“Jag koordinerar alla tävlingar och
möter upp dig
vid våra events. Det kan vara en
förhandsvisning,
galapremiär eller på Facebook när
vi tävlade ut
saccosäckar i samarbete med OLW
” Dan, ansvarig
för medlemsförmåner och samarbe
ten.

Kundtjänst är alltid

redo

något
en beställning, saknar
Behöver du hjälp med
-
rds
rgå
skä
a
vår
ken på
i sortimentet eller är nyfi
!
oss
till
dig
leveranser? Hör av
r kl 18.
m lördagar då vi stänge
• Öppet kl 07-23, föruto
nst 360 dagar om året.
• Du kan nå vår kundtjä
.
chatt, mejl och telefon
• Vi finns tillgängliga på
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Kokt lax.
p Mild smak p Saftig p Omega 3 p 20 g protein
per 100 g p Enkel att servera pBibehållna näringsämnen tack vare sous-vide tillagning av pinfärsk lax

PÅ TALLRIKEN: Kokt lax från Korshags,
mynta- och ärtrisotto med krassemajonnäs
RECEPT, info & inspiration: korshags.se.
Följ oss: #korshags #godarematfrånhavet

MatHem till
företaget
De vanligaste beställningarna består av frukost,
frukt och fika. Men vet du om att vi även säljer
kontorsmaterial från Clas Ohlson? Samla alla
leveranser till din arbetsplats hos oss.
Välkommen till en enklare vardag!

Färsk frukt till kontoret
Känner du till att Fruktbudet är en del av
MatHem-familjen? Vi är glada för samarbetet
och gör allt för att erbjuda marknadens
fräschaste frukter.

Upptäck våra färdiga
företagspaket!
Frukost till de anställda eller kanske dags att
styra upp en after work? Med våra färdiga
paket är det fixat med ett klick.

vi har
t
t
a
l
vä
Du vet av storpack
r
masso öretag?
för f

Kontakta oss!
Stockholm, Uppsala,
Mälardalen, Norrköping,
Linköping

Göteborg, Mölndal,
Borås, Alingsås,
Landvetter

Malmö, Lund, Helsingborg,
Landskrona, Halmstad

Daniella Tangen Karlsson
daniella@mathem.se

Christian Andersson
christian.andersson@mathem.se

Malena Gullberg
malena.gullberg@mathem.se

Offentlig upphandling
Mats Andersson
mats.andersson@mathem.se
Hanna Nilsson
hanna.nilsson@mathem.se
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EKOLOGISKA ÄGG
FRÅN FRIGÅENDE HÖNS MED TILLGÅNG TILL UTEVISTELSE

NU I

20
PACK

Kronägg AB • Kronvägen 3 • 284 33 Perstorp • Telefon 0435-340 80 • info@kronagg.se

www.kronagg.se

Rubrik
Vi är stolta över våra svenska odlingar och härliga
bönder. Odlaren Ulf Danielsson på Bjud Grönsaker i
Vellinge är en av dem.

Sockerfria
chokladbollar
TILLAGNINGSTID 15 MINUTER, 24 STYCKEN
RECEPT CARINA HEJDE FOTO NURLAN EMIR

Ljuvligt goda chokladbollar gjorda på
dadlar och kokosolja istället för socker
och smör.
Tips! Chokladbollarna går utmärkt
att frysa in. Ta fram ca 30 min innan
servering.
Ingredienser
16 färska dadlar
4 dl havregryn
2 dl riven kokos

2 msk kakao
1 dl kokosolja
3 msk starkt kaffe
1 krm salt

Tillagning:
Kärna ur dadlarna och lägg dadlarna i
en mixer.
Tillsätt havregryn, 1 dl kokos, kakao,
kokosolja, kallt kaffe och salt i mixern. Mixa
ihop till en kladdig smet.
Rulla smeten till chokladbollar.
Lägg 1 dl kokos på en tallrik och rulla
chokladbollarna i kokosen.
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Lime- och
ingefärsglass
med kokos
TILLAGNINGSTID 10 MINUTER, 8 PORTIONER
RECEPT MARI BERGMAN FOTO NURLAN EMIR

En lättlagad glass på bara några få ingredienser som du
dessutom inte behöver en glassmaskin för att göra! Här
har vi smaksatt glassen med färskpressad ingefära, lime
och kokos. Passar perfekt till en god gino.
Ingredienser
5 dl vispgrädde
150 g färsk ingefära
397 g kondenserad mjölk

2 lime
1 krm flingsalt
1 msk riven kokos

Tillagning:
Vispa grädde fluffigt.
Skala ingefäran och pressa i en juicemaskin så att du
får ¾ dl ingefärssaft.
Blanda kondenserad mjölk i en bunke med
ingefärssaft, rivet limeskal, limesaft och salt. Vänd ner den
vispade grädden och rör till en jämn smet. Häll smeten i en
brödform eller i en muffinsplåt och strö över kokosflingor.
Ställ in i frysen i 6 tim.

Drömmiga desserter
Med MatHem.se får du tid över till det som är viktigt.
Som att njuta av något gott tillsammans med nära
och kära, eller unna sig lite härlig egentid i soffan
med glass och film. Livet är gott!

Njut lite
hälsosammare
!
5

3
4
1
2

1. Glasskopa, Clas Ohlson 2. Vaniljglass, Häagen-Dazs 3. Vegansk vaniljglass, Oatly 4. Rawfoodglass med kaffe och salt karamell,
Lily & Hanna’s 5. Chokladkaka, Okivi
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Gino
TILLAGNINGSTID 30 MINUTER, 6 PORTIONER
RECEPT MARI BERGMAN FOTO NURLAN EMIR

En god och söt gino slår aldrig fel!
Servera gärna med vår lättlagade
lime- och ingefärsglass.
Ingredienser
250 g färska
jordgubbar
2 bananer

4 kiwis
1 färsk ananas
2 msk råsocker
185 g vit chokladkaka

Tillagning:
Sätt ugnen på grill (övervärme) 200
grader.
Skär jordgubbar, banan, kiwi och
ananas i mindre bitar. Fördela frukten i en
form och strö över råsocker. Toppa med
riven vit choklad.
Gratinera i mitten av ugnen med
ugnsluckan öppen till chokladen smälter
och får en gyllene färg.
Servera tillsammans med en god glass.
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Foto: Stefan Annell

Sanna Lundell
Fyrabarnsmamman med många järn i elden berättar om våren,
vardagen och kärleken till ostar och italiensk mat.
Det känns roligt att få norpa några minuter av
Sannas dyrbara tid för att ställa några frågor
om vardagen och livet. Man kan verkligen
undra hur hon lyckas hålla allt flytande med
familj, gård, radiosändningar och diverse
spännande projekt. Det tänker vi ta reda på
här och nu! Kan du berätta lite kort om hur
ditt liv ser ut just nu?
– Jag var mammaledig fram till januari. Nu jobbar
jag för fullt med ett än så länge hemligt projekt
som har premiär i mars. Så himla kul är det! Jag
sänder också Karlavagnen i P4 Sveriges Radio
varje torsdagkväll, bloggar på sannalundell.se och
Instagrammar förstås.

Det är lätt att bli nyttig med
MatHem, även om jag fortfarande
är tokig i ostar.
Spännande! Hur får du allt att fungera i
vardagen?
– Fråga mig inte, haha! Men ett av skälen till att
det funkar är att jag bor både på landet och i stan.
Det bästa av två världar helt enkelt! När jag arbetar
intensivt i stan bor jag på Gärdet och när jag har
det lugnare så bor jag på landet. Det är underbart
och jag jobbar på att utveckla vår gård så att jag kan
arbeta mer härifrån.
Det låter smart. Hur är ditt förhållande till
mat?
– Jag ÄLSKAR mat! Alltså passionerat. Eftersom
mat är en never ending story är det liksom lika bra
att gilla läget och göra matlagningen lustfylld. Mina
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barn är jätteduktiga på att hjälpa till och vi lagar
gärna mat tillsammans. Jag har märkt att det blir så
mycket roligare om man verkligen prioriterar maten
och låter den få ta sin tid. Jag älskar också att lyssna
på poddar när jag lagar mat eller att ta de där långa
samtalen med bästisen.
Roligt att höra, är även matstunden viktig?
– Jätteviktig! Vi äter nästan alltid vid fint dukat
bord, tänder ljus och pratar om allt som hänt under
dagen.
Vad äter ni helst i familjen?
– Vi älskar långkokt lamm och allt som går att
koppla till Italien. Sedan gör vi matutflykter till
Marocko, Asien och Mexiko men kommer alltid
tillbaka till Italien!
Vad betyder MatHem för dig?
– MatHem har revolutionerat mitt liv och gjort allt
så otroligt mycket enklare. Att gå in i en matbutik
känns numera helt bisarrt faktiskt.
Det gör oss glada! Har du några favoriter på
MatHem?
– Jag är galen i ert ekologiska sortiment (med
kött från glada djur och svenska gårdar) och er
hälsokost. Det är lätt att bli nyttig med MatHem,
även om jag fortfarande är tokig i ostar. Åh vad
jag älskar lagrad Gruyère! När man bor mitt ute i
tjottahejti uppskattar man verkligen ett bra delisortiment med lyxiga godsaker.
Om du ska bjuda på middag med kort varsel –
vad bjuder du då på?
– Pasta Puttanesca! Den otroligt enkla men
delikata tomatsåsen med sardeller, rött vin,
parmesan och oliver imponerar alltid på alla som
blir bjudna.

Ekologisk schweizisk Gruyère från
Falbygdens Ost, lagrad i ca 9 månader.

Bättre djurhållning,
ger ett godare kött.
KLIMATSMART
FÖRPACKNING

HÄNGMÖRAT

UTVALDA SVENSKA
UPPFÖDARE

UNIK
SPÅRBARHET
GÅRDSSLAKTAT

Vill du veta mer om vårt kött läs mer på www.halsingestintan.se
och följ oss på facebook & instagram!

Avsändare: CityMail Sweden AB, Box 901 08, 120 21 Stockholm
Returadress: MatHem i Sverige AB, Östermalmsgatan 87D, 114 59 Stockholm.

Du mathemmar.
Vi gör resten.

