
 
 
Recept 
Filip Fasténs jul- och midsommarrätter har sin grund undersökningen kring svenskarna och mathögtiderna som 
genomförts av Västerbottensost, Richard Tellström, Filip Fastén och undersökningsföretaget YouGov. 
 
 
JUL 
 
Griljerad kålrot  
Vi ser att vegetariska rätter kommer att ta allt mer plats även på våra högtidsbord. För att mat ska kunna bära 
julens värde måste den inte bara smaka som julens mat utan också ha formen av den. En griljerad kålrot eller 
annat griljerat ansluter till festmat från den tid när man först kokte maten innan man gav den stekyta. 
 
1 ekologisk kålrot  
1 ägg 
2 msk Johnnys senap  
1/2 msk rostade och krossade korianderfrön 
2 msk fransk senap 
1 msk socker 
1/2 dl ströbröd 
2 msk riven Västerbottensost 
2 tsk salt 
Majsstärkelse  
1 knippe bladpersilja 
 
Sätt ugnen på 220°c. 
Linda in kålroten i folie och baka i ugnen tills den är genombakad. Ca 1 1/2-2 timmar. 
Låt svalna i folie. 
Griljering: Blanda samman ägg, salt, senap, korianderfrön och socker. 
Bred ut senapsblandningen på kålroten. Strö över ströbröd och toppa med den rivna osten.  
Griljera kålroten i mitten av ugnen tills den fått en fin färg, ca 15 min. 
Garnera kålroten med hackad persilja. 
 
 
 
Kålbuljong, rotfrukter & lutfisk 
Lutfisken och annan vit mat har varit festsymboler sedan medeltiden och tillhör samma festmatsgrupp som vit 
gröt, vit béchamelsås och festbordet som dukas med vit duk.  
 
Kålbuljong  
2 vitkålshuvuden 
20 g kombu (torkat sjögräs) 
Salt  
Citron 
 
Sätt ugnen på 250°c. 
Rosta vitkålen tills den är genom mjuk, ca 1 timme. 
Skala bort de yttersta brända bladen, dela ner kålen i mindre klyftor och lägg i en stor kastrull och täck rikligt 
med vatten. Koka upp och koka i 20 minuter, dra ner värmen och låt sjuda under lock i minst 5 timmar. 
Sila av vitkålen och reducera ner buljongen till hälften. 
Lägg ner kombu och låt dra i 20 minuter, sila av och smaka av med salt och citron. 
 
Rotfrukter & lutfisk 
3 morötter  
300g potatis (färskpotatis eller mandelpotatis) 



 
1/4 rotselleri  
400g lutfisk (blötlagd)  
 
Skär lutfisken i tunna skivor och salta. Låt ligga i 10 minuter och skölj sedan bort saltet. 
Skiva rotfrukterna i tunna skivor. Lägg rotfrukter och lutfisk i en kastrull och slå den varma buljongen över. Låt 
sjuda tills potatisen är genomkokt. Smaka av med salt och citron.  
Servera med rågbröd & ost 
 
 
Kungskrabba, krondill, öl och kummin 
Den här rätten ansluter till en ny julmåltid som sakta växer fram i Sverige och det är att servera skaldjur på 
julafton, inte sällan med champagne. Ofta är det en mitt-på-dagen-måltid, och ett exempel på att julaftonsmaten 
gradvis blir mer en festmåltid, och mindre av allmogesamhällets och 1800-talets slaktsmatstradition. 
 
2 kg kungskrabba (fryst/färsk, rå i skal) 
2 liter pilsner/lager 
1 liter vatten 
3 msk socker 
1 msk rostad kummin 
3 msk salt  
200g krondill (fryst/färsk) 
 
Koka upp öl, kummin, vatten, socker och salt.  
Dra kastrullen åt sidan och lägg ner kungskrabban och låt svalna i lagen. 
Till servering: Lyft krabban ur lagen, klipp upp benen och servera. 
 
 
 
Grönkål, Västerbottensost, picklad lök & rivet renkött 
Kålrätterna på julbordet är fortfarande de som visar på regionalitet, och grönkålen eller långkålen som den också 
kallas, har i historien främst återfunnits i Halland. Dess koppling till julen är att den är härdig i snö och kyla och 
kan plockas från friland ända in till julen. Men på 2000-talet började man också uppskatta dess hälsovärde och 
mångsidiga användbarhet från chips och sallad, till soppa och förstås stuvad.  
 
400g grönkål 
3 silverlökar (alternativt gula lökar) 
3 dl ättikslag (1 del ättika, 2 delar socker, 3 delar vatten) 
2 ägg 
2 dl grädde  
1 dl smetana  
1 dl riven Västerbottensost  
1 krm riven muskotnöt  
50g torkat renkött 
Salt 
Citron 
 
Skiva löken tunt och lägg i ättikslagen. 
Plocka ner grönkålen i blad och skölj i kallt vatten. 
Blanda ägg och grädde i en kastrull, hetta upp under omrörning så det bildar en äggröra. Mixa ner smetana och 
riven ost med en stavmixer. Smaka av med muskot, salt och citron. 
Blanda den ljumna ostkrämen med grönkålen. Lyft löken ur vätskan och toppa över grönkålen. 
Riv över renköttet samt strö över lite riven Västerbottensost. 
 
 
 



 
MIDSOMMAR 
 
Västerbottensostpaj med stekt lök 
Till midsommartraditionen hör att plocka sju, eller ibland nio, blomster som sedan får ligga under huvudkudden 
så man kan drömma om sin tillkommande. För oss som redan är gifta eller som vill se om någon av 
singelgästerna runt bordet kanske kan bli ett kap, kan blomstren med fördel anbringas på Västerbottensostpajen? 
 
Pajskal  
125 g smör 
3 dl vetemjöl  
2 msk vatten 
 
Sätt ugnen på 200°c.  
Blanda ihop smör, vetemjöl och vatten till en deg. Kavla ut tunt och lägg i en pajform med löstagbar botten. Ställ 
i kylen i 30 minuter. Nagga med en gaffel och förgrädda i 10 minuter. Låt svalna. 
 
Fyllning: 
4 dl riven Västerbottensost 
2 dl grädde 
1 dl mjölk 
2 dl stekt lök 
1 krm muskotnöt 
1/2 tsk salt 
 
Lägg löken i botten på pajen. Blanda ihop resterande ingredienser och häll ner i pajformen. 
Grädda i mitten av ugnen i 25-30 minuter. Toppa med vilda örter. 
 
Vilda örter: 
Ängssyra 
Harsyra 
Spansk körvel 
 
 
Krämig sås på Västerbottensost 
Midsommaraftonen vill man nog inte ska smaka av salsa- eller barbequesåser som dominerar hela sommaren, så 
den här midsommararomatiska ostsåsen med massor av umamismak lyfter fisk, kött och grönsaker till en ny 
smakhöjd. 
 
6 ägg 
4 dl grädde 
1 dl smetana  
1 1/2 dl riven Västerbottensost (rumstempererad)  
3 msk kallpressad rapsolja 
Salt  
Citron 
 
Lägg ägg och grädde i en kastrull och hetta upp under omrörning. 
När det bildar en äggröra så lägg allt i en mixer. 
Mixa ihop tillsammans med smetana. 
Tillsätt osten och mixa ner till en slätkräm. 
Smaka av med salt och citron. 
Lägg tillbaka i kastrullen och täck med lock, ställ kastrull på sidan av spisen och varmhåll tills servering. 
Till servering rör ner rapsoljan. 
 
 



 
Silltårta 
Måltidsgemenskaper är också att ta för sig av mat ur gemensamma fat och dippa. Här en midsommarvariant till 
fördrinken eller som ett eftermiddagssnack när man börjar bli sugen efter dansen. 
 
Knäckebröd: 
4 påsar torrjäst 
500g vatten 
600g dinkelmjöl 
200g svedjeråg (grovt mjöl) 
20g salt 
 
 
5 filéer matjessill  
1 dl gräddfil 
2 rödlökar 
1 dl skuren gräslök 
Svartpeppar 
 
Blomster: 
Gräslöksblommor 
torkade ringblommor (finns på hälsobutiker) 
Fläderblommor 
 
Sätt ugnen på 250-300°c. 
Blanda ihop vatten och torrjäst. Tillsätt mjölsorterna och arbeta degen i 10 minuter. Låt degen jäsa i 1h. arbeta ut degen med en 
kavel till en 3 mm tunt knäckebröd, nagga med en gaffel och baka i ugnen i ca 5-8 minuter. Låt svalna på ett galler. 
Till servering: Ringla gräddfil över brödet, fördela ut sillen och rödlök och gräslök. 
Strö över de ätliga blommorna, svartpeppar och avsluta med att riva över Västerbottensost. Servera familjärt på 
bordet och bryt bitar av brödet. 
 
 
Gratinerad färskpotatis med löjrom och gräslök 
Midsommarfestens potatis är vanligen kokt till sillen, men ugnsbakad blir den en varierad festrätt till grillningen. 
Det är smaker som både unga och gamla gillar, och som räcker till alla gäster.  
 
1 kg tvättad färskpotatis 
200 g riven Västerbottensost  
200 g persilja  
2 dl rapsolja 
2 dl gräddfil 
50 g löjrom  
2 st gula lökar (skivade) 
1 knippe dill 
50 g gräslök 
Salt  
 
Sätt ugnen på grillfunktion. 
Hetta upp rapsoljan till ca 60-70°c. 
Lägg persiljan i en mixer, mixa slät tillsammans med olja och häng allt i en sil med kaffefilter. 
Koka färskpotatisen i saltat vatten tills den är genommjuk. 
Lägg upp potatisen på en ugnsplåt. Forma små bollar av osten och toppa varje potatis med det 
Baka i ugnen tills osten blivit gratinerad, blanda ihop löjrom och gräddfil och vänd ner persiljeoljan. 
Toppa potatisen med löjromsdressingen, plockad persilja, dill och skivad lök. Avsluta med att bryta ner lite bitar 
av Västerbottensost och nymald svartpeppar. 
 


