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Förord
”Kommer man söderifrån, från 

den frodiga och ljusa Ängelholmsslät-
ten, har man stigit upp genom Hal-
landsåsens bokskogar och hört bruset 
i bäckarna, där forellerna leka i glittret, 
har man sedan korsat den kala hög-
platån, där bina surra över ljungfällen, 
så börjar slutligen marken slutta mot 
norr. Vid en krök av vägen öppnar sig 
panoramat över Halland, likt en blick 
in i det förlovade landet, och hjärtat 
slår av fröjd. På vänstra handen har 
man Laholmsbuktens festligt svängda 
båge, mil efter mil av vita sandsträn-
der. Längre in i landet solar sig den 
öppna slätten, där vetet mognar och 
sockerbetorna svälla, ty det är ett syd-
ligt luftstreck. Men på den högra sidan 
stiger terrängen in mot det småländ-

ska höglandet och vid synranden blåna 
skogsåsarna.”   

Med dessa ord valde landshövding 
Lena Sommestad att inleda Skåne-
ländska Gastronomiska Akademiens 
minisymposium ”Regionala specialite-
ter och utsocknes råvaror – går det 
ihop eller blir det lök på laxen?” på 
Halmstad Slott den 6 november 2014. 
Bilden av landskapet tecknades på 
1930-talet av Fredrik Böök, litteratur-
professor vid Lunds universitet och 
ledamot av Svenska Akademien.

Än i dag möter Hallandsresenären 
ett bördigt jordbrukslandskap. Fortfa-
rande hämtas högklassiga råvaror av 
mångahanda slag från de halländska 
jordarna, skogarna och vattnen. Länets 
kockar och mathantverkare förvand-
lar sedan dessa råvaror till regionala 
specialiteter i en rik mattradition.

En sak skiljer dock dagens Halland 
från det Fredrik Böök mötte. Nissan 
och de övriga halländska åarna sjuder 
inte längre av lekande lax och endast 
enstaka vilda atlantlaxar plockas i dag 
ur de sällsynta garnen vid strandkan-
ten utanför Hallandskusten. Det som 
en gång var vardagsmat på hallänning-
arnas bord har blivit något så exklu-
sivt att endast ett fåtal av de 280 000 
nutida länsinnevånarna ens har smakat 
på den.

Samtidigt är förmodligen lax den 
råvara som de flesta svenskar skulle 
nämna först på frågan om vad som är 
typisk halländsk mat. Laxtraditionen 
lever – men den fisk som förädlas, 
säljs i butiker och serveras på halländ-
ska restauranger har i dag nästan ute-

Landshövding Lena Sommestad hälsar 
välkommen till Halmstads slott och inleder 
laxsymposiet. I bakgrunden Hans Bergsten, 
akademiledamot som haft huvudansvaret 
för arrangemanget.
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Vad är regional matkul-
tur?
Referat från Martin Ragnars föredag.

”Vad gör det franska köket franskt? Vad 
gör det italienska köket italienskt och det 
spanska spanskt? Handlar det om den 
kulturhistoriska bakgrunden? Var råvaror-
na har odlats? Att de klassiska rätterna 
hittades på just på de ställena? Eller är 
det rent av själva namnen på rätterna 
som avgör?”

Akademiledamoten och författa-
ren Martin Ragnar inledde sin föreläs-
ning med en rad retoriska frågor.

Tidigare under året utkom han 
med boken ”Regional matkultur - Ter-
roir i matlandet Sverige”, där han dri-

ver tesen att smaken sitter i flera sin-
nen och att berättelserna om matens 
ursprung är en viktig komponent i hur 
gästerna runt bordet upplever dessa. 
Regional matkultur, menade Martin, 
handlar om de kulturella kopplingarna 
mellan maten och platsen, kopplingar 
som är starkare än de som bara ryms 
i begreppet ”närodlat”.

Till att börja med redde Martin 
Ragnar ut några centrala begrepp vad 
gäller regional matkultur, först av allt 
skillnaden på husmanskost och gast-
ronomi:

”Husmanskost handlar mer om vo-
lym än om smakupplevelse. Det är rejäla 
tag och den lagas av basvaror. Dessutom 
är den kulturkonservativ. Man serverar 
inte köttbullar med rotmos!” säger Mar-
tin Ragnar.

Mot detta ställer han gastronomin, 
i vilken kändiskockar lagar mat av de 
bästa råvaror som går att uppbringa. 
Fusioner är tillåtna och uppskattade, 
som att ägna sig åt det japanska köket 
men med svenska råvaror. 

Därpå var det dags att identifiera 
vad regional mat är för något. Det är 
viktigt eftersom mat med identitet blir 
en viktig besöksanledning.

När det gäller matkulturer gäller 
det, enligt Martin Ragnar, att varken 
vara för snäv eller för vid i den geo-
grafiska avgränsningen. Få orter är 
helt ensamma om en rätt, en produkt 
eller ett tillverkningssätt. Det typiskt 
halländska kan även vara västgötskt, 
skånskt eller danskt. Tar man istället i 
för mycket och börjar tala om svensk 
mat blir det ännu svårare eftersom 

slutande ett annat ursprung.
Vad innebär det för den regionala 

matkulturen när de närproducerade 
råvarorna inte räcker till? När tillgång-
en på lokalproducerad råvara är starkt 
begränsad i förhållande till efterfrågan 
på förädlade produkter? Hur kan och 
bör regionens matproducenter för-
hålla sig till en sådan situation?

Kring dessa nya förutsättningar för 
den regionala matkulturen talade aka-
demiledamöterna Martin Ragnar och 
Stefan Holmström på symposiet.

Landshövding Lena Sommestad, 
nyinvald ledamot i Skåneländska Gast-
ronomiska Akademien, gav dessutom 
en historisk tillbakablick på hur laxen 
kom att bli en så stark symbol för 
landskapet och berättade om hur man 
i dag arbetar för att gynna den vilda, 
nästintill utrotade atlantlaxen.

Därtill gav en rad skåneländska 
kockar, restauratörer och mathant-
verkare en gastronomisk presentation 
på laxtemat.

I denna skrift återges resonemang-
en från Skåneländska Gastronomiska 
Akademiens minisymposium och 
dessutom bjuder regionens kockar på 
sina förnämsta, laxbaserade specialite-
ter. Låt er inspireras och väl smaka!

Stort tack till Sparbanksstiftelsen 
Färs och Frosta för bidrag som möj-
liggjorde symposiet och denna skrifts 
sammanställning!

Hans Bergsten och Karin Hylander

Akademiledamot Martin Ragnar reflekterar 
kring regional matkultur och begreppet 
terroir.
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mångfalden är så stor. Nästan ingen 
traditionell mat äts på samma sätt i 
hela Sverige från Smygehuk till Tre-
riksröset men bara där och ingenstans 
utomlands.

”Om vi talar om råvaror som har sitt 
biologiska ursprung i Sverige så är det 
nog bara kålroten och oxeln som är ge-
nuint svenska, men det är få länder för-
unnat att alla ha en enda råvara med 
biologiskt ursprung. Tomaten har ju inte 
sitt ursprung i vare sig Italien, Frankrike 
eller Spanien även om den används fli-
tigt där.  Vi har därför all anledning att 
vara stolta över och lyfta fram kålroten 
så ofta vi kan när vi vill laga svenskt”, 
säger Martin Ragnar.

Slutsatsen av hans resonemang är 
att det man bör jobba med varken är 
nationell eller lokal mat, utan regional. 
När man har bestämt sig för det gäl-
ler det att fundera över hur just denna 
region smakar. Och varför. Smaken av 
en plats kan uttryckas med ett ord, 
terroir, men det är ett ord som rym-

mer många delbetydelser. Martin Rag-
nar radar upp dem så här:

• Ursprung: Att råvarorna är närod-
lade har betydelse men är inte alltid 
nödvändigt.

• Jordmån, bete, djurras och växtsort: 
Kalkhaltiga jordar, vilka örter som 
växer på betesmarken, om man använ-
der traditionella lantraser av exempel-
vis kor, vilka växtslag och sorter som 
används… Allt sådant ger karaktär åt 
den färdiga produkten.

• Traditionell använda metoder och 
recept: Grynpipig ost, gravad fisk och 
knäckebröd är exempel på hur mat 
sällan har beretts utanför Sverige men 
heller inte över hela vårt land. Detta 
ger unika produkter.

• Traditionellt använda former: Exem-
pel på detta är brödet Upplandskubb 
och den skånska spettekakan som 

båda är specifika och därför kan an-
vändas som kulturreferens också när 
andra rätter ska lagas till av andra rå-
varor.

• Efterbehandlingen: Hur produk-
ten torkas eller lagras spelar roll för 
smaken, exempelvis basturökning eller 
lagring i jordkällare.

• Språk: Vikten av att namnge spe-
cialiteterna kan inte underskattas. 
Carpaccions, Camembertens och 
Champagnens särställning handlar 
till stor del om deras unika namn. 
En fransk vingård skyltar inte med 
”sparkling french white wine from 
the Champagne district” utan med 
”champagne” rätt och slätt.

På samma sätt bör vi arbeta med 
språket och namnskydda våra spe-
cialiteter. Använd svenska språket på 
menyn även när du vänder dig till ut-
ländska gäster! Låt gravlax, Kalix löj-
rom och prästost bli begrepp. Skriv 
inte ”cured salmon”, ”bleak roe” och 
”cleric cheese”.

• Dialekt: Även dialektala ord och 
stavningar är användbara när man lan-
serar den regionala maten. Dialekten 
kryddar och skapar nyfikenhet och 
frågor, vilket leder till ett samtal om 
maten och det är i dessa samtal som 
man sedan får tillfälle att berätta ännu 
mer om maten och därmed också 
skapa mervärde.

Ju fler kopplingar till regionen en 
produkt eller rätt har, utifrån listan 
ovan, desto starkare blir budskapet att 
detta är något unikt.

”Det handlar om att berätta en his-
toria som är trovärdig”, säger Martin 
Ragnar.

Han poängterar att detta inte be-
höver vara varken dyrt eller krång-
ligt. Vad som är viktigt är att man får 
många matmänniskor i regionen med 
på tåget. Det är då den regionala ma-
ten får genomslag. Det räcker inte att 
den serveras på finkrogar och festi-
valer, den bör finnas som dagens på 
lunchkrogarna också. Regional mat-
kultur är ett sätt att se på mat som 
passar lika bra på lyxkrogen som på 
pizzerian runt hörnet.

”Regional matkultur handlar om tra-
ditioner hos människor i en viss region. 
Det hörs ju på namnet, mat plus kultur, 
att det handlar om människor. Det andra, 
råvarorna, handlar om mat plus natur”, 
sammanfattar Martin Ragnar.

Martin Ragnars inspirerande bok om regional matkultur.
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Laxen är kockens bästa 
vän!
Referat från Stefan Holmströms före-
drag

Den viltfångade atlantlaxen är en brist-
vara. Samtidigt är laxen fortfarande 
den främsta symbolen för landskapet 
Halland och dess matkultur.

Det var utgångspunkten för Stefan 
Holmströms resonemang på sympo-
siet. Stefan Holmström är inte bara en 
av Sveriges mest prisade, välrenom-
merade och välkända kockar, med ba-
sen i köket på restaurang l’Ecurie på 
Lynga Gård utanför Falkenberg. Han 
är även hedersmedlem i Skåneländska 
Gastronomiska Akademien.

Stefan Holmströms framträdande 
på symposiet inbegrep förutom hans 
syn på odlad lax en praktisk övning 

för samtliga deltagare, nämligen en 
laxprovning med fyra varianter av den 
råvara som stod i fokus. På tallriken 
låg vildlax, regnbåge, salmalax och od-
lad norsk lax.

För att inte förstöra smakupple-
velsen klippte Stefan aldrig upp påsen 
med chumlax som han fnysande hötte 
med och varnade för under föredra-
get. Chumlax, som också går under 
namnen hundlax och Stillahavslax, är 
nämligen över huvud taget ingen lax 
utan en fisk som han aldrig skulle var-
ken laga, servera eller äta.

Annat är det med den äkta laxen i 
dess olika former!

”Lax är den absolut bästa råvara en 
kock kan ha. Ingen annan råvara kan till-
redas på så många olika vis. Den kan 
rökas på många sätt, gravas, användas 
till grova eller fina färser, stekas, kokas, 
kokas in, stekas och läggas in, läggas in 
rå… Det är få råvaror som är lika all-
round”.

I köket på halländska l’Ecurie lagar 
Stefan Holmström och Dennis Säw-
ström, semifinalist i Årets Kock, bland 
annat laxtartar, mousseliner och stekt 
inlagd lax med pepparrot åt sina gäs-
ter.

”Laxen har en självklar plats i det hal-
ländska köket. Den är ju vårt landskaps-
djur!” säger Stefan. ”Visst skulle vi helst 
vilja ha den viltfångade atlantlaxen men 
eftersom den är rödlistad får vi arbeta 
med sorter som inte är det”.

När han rankar de fyra laxbitarna 
på provsmakningstallriken hamnar 
den vilda självklart överst, ”en laxarnas 
Rolls Royce”, medan regnbågen intar 

bottenplacering, ”en Trabant i jämfö-
relse”.

”Regnbågslaxen odlas ofta i insjöar 
eller längre upp i Bottenviken och kan få 
en lite dyig, nästan tranig, ton. Men regn-
båge av bra kvalitet kan ändå funka”.

De två laxsorter Stefan Holm-
ström jobbar med på l’Ecurie – sal-
malax och odlad norsk fjordlax – har 
båda sina förtjänster, även om de inte 
når upp till den viltfångade laxens nivå.

”Salmalaxen använder jag ganska 
ofta och serverar då oftast rå i tunna 
skivor, som gravad, marinerad eller sotad. 
Den är lite magrare än andra odlade lax-
ar eftersom den har mer plats i kassarna 
att röra sig på,” säger han.

”Men den viltfångade lax som har 
fått simma fritt är förstås outstanding 
med en helt annan sammansättning på 
fettet. Där får man gärna tillsätta fett när 
man steker den till skillnad från odlad lax 
som släpper ifrån sig mycket fett i pan-
nan”.

Även om Stefan Holmström främst 
använder högklassiga, lokalproduce-
rade råvaror från halländska grisupp-
födare, charkuterister, fårfarmare och 
grönsaksodlare kan han inte tänka sig 
att helt släppa laxen trots de föränd-
rade förutsättningarna.

”Det är en råvara som säljer vårt län 
runt om i hela Sverige. Historiskt sett var 
den oerhört betydelsefull.  Alla hotellres-
tauranger med självaktning och finare 
restauranger hade Halmstadlax på me-
nyn under 30-, 40- och 50-talen. Den hal-
ländska laxen har satt sitt avtryck i den 
svenska gastronomin och det ska vi ta 
vara på!”

Stefan Holmström (till höger) samtalar med 
kollegorna Dennis Säwström (mitten) och 
Kenneth Andersson (till vänster).
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Korshags Food AB

En stolt historia
Korshags är ett familjeföretag i Fal-
kenberg med en stolt historia & en 
tro på godare mat från havet.  Familjen 
har varit i fiskbranschen sedan 1937 
och rökt fisk sedan mitten av 1960-ta-
let då Per-Arne Korshag började ex-
perimentera med fiskrökning i sina 
föräldrars trädgård i ett villakvarter i 
Falkenberg. Idén att röka fisk fick han 
när han läste en bok om hobbyrök-
ning. Efter att ha läst boken köpte han 
ett gammalt kylskåp som han helt en-
kelt byggde om till ett rökskåp. Under 
några år experimenterar han fritt med 
varierande framgång. Emellanåt stod 
eldslågorna högt i skyn, men hans en-
vishet tog honom vidare och resulta-
tet blev bättre och bättre.

Korshags har i sin nuvarande form 
funnits sedan 1980 och drivs idag av 
syskonen Niklas och Pernilla Korshag. 
Korshags, som idag ett av Sveriges 
största fiskrökeri, erbjuder rökt och 
gravad lax, varmrökt makrill, varmrökt 
sill, såser och sallader, patéer och se-
nap. All produktion sker i Falkenberg 
och fokus ligger på att utgå från riktigt 
fina råvaror och en stor portion äkta 
matglädje. Vår ambition är att genom 
inspiration och äkta matglädje få fler 
att äta godare mat från havet. Godare 
mat syftar inte bara på de allra bästa 
råvarorna och en godare smak, utan 
även på hållbarhet då vi strävar efter 
att driva vår verksamhet på ett så håll-
bart sätt som möjligt. 

Att röka fisk är ett hantverk
Att röka fisk sker i flera steg. Först 
saltas fisken, som sedan torkas innan 
det är dags för själva rökningen. Efter 
rökningen kyls fisken ned innan den 
förpackas. Hela processen tar ca 2-3 
dygn.

På Korshags röks och gravs fortfa-
rande fisken på traditionellt vis, men 
i en modern produktionsanläggning. 
Rökning är känslig och påverkas bland 
annat av väder och vind. Rökproces-
serna följs minutiöst och löpande ma-
nuella justeringar görs löpande för att 
uppnå bästa resultat.

På Korshags röker vi med alved 
och enbär. Alveden är noggrant utvald 
från ett hållbart skogsbruk i Sibbarp, 
strax utanför Falkenberg. Veden flisar 
vi själva färsk från stock varje vecka. 
Den lätt fuktiga veden i kombination 

Niklas och Pernilla Korshag
med en väl avvägd mängd syre ger en 
tjock, vit rök som är perfekt för rök-
ning. Det är vedens naturliga aromer 
och smakämnen som ger den rätta 
Korshagssmaken. Enbären sätter den 
fina karaktären. Vårt sätt att röka ger 
en naturlig rök och en välbalanserad 
röksmak.

Premiumkvalitet
Utöver röktekniken så är råvaran 
avgörande för slutresultatet. För oss 
är det självklart att våra produkter 
baseras på de allra bästa råvarorna. 
Korshags garanterar färskrökt lax av 
högsta kvalitet. Alla lax köps pinfärsk 
och fulltrimmad lax, vilket innebär att 
kunderna garanteras minimalt svinn, 
lax med längre hållbarhet och mikro-
biellt överlägsna produkter. Från det 
att laxen tas upp ur vattnet tills dess 
att den styckas tar det max 6 timmar, 
oftast under en timma. Laxen anländer 

färsk till Falkenberg inom 2 dygn efter 
slakt. Vi köper laxen med skinnet kvar 
för att kunna säkerställa att fisken är 
frisk och välmående. Makrillen köper 
vi in under hösten när fetthalten är 
rätt för rökning. All makrill är handfi-
lead, vilket ger mycket fina filéer.

Rökning med noggrant utvald, färsk, lätt fuktig alved och enbär.

Rökning av makrill
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Lättrimmad & sotad laxrygg 
med koriander- & chilidres-
sing

Receptet räcker till 6 personer om 
maten serveras som mellanrätt, 10 per-
soner om serveras till förrätt och 10-20 
personer på buffé.

Servera som förrätt, på en buffé eller 
varför inte som en mellanrätt med ett 
gott bröd till.

• Svårighetsgrad: Medel/avancera
• Tid: 45 min + 4 timmar i rimningslag

Ingredienser
Ca 1 kg laxrygg, skinn och benfri
Rimningslag: 1 liter vatten, 1 dl salt
Till stekpannan och sotningen: 2 tsk 
honung + 1 tsk olja 

Dressing
1 dl limesaft + skal (ca 4 limefrukter)
1 dl rårörsocker
1 msk riven ingefära
1 msk finhackad chili
1 kruka koriander, finhackad

Wasabicrème
1 dl färskost
0,5 msk crème fraiche
1 tsk wasabipulver eller wasabipasta

Topping
2 dl sjögrässallad 
5 dl olja till fritering, t.ex. solros- eller 
rapsolja

Gör så här:
• Lös upp saltet i vattnet. Dela laxryg-
gen och rimma den i två delar i 4 tim-
mar.

• Under tiden, rör ihop ingredien-
serna till dressingen och ställ den 
kallt. Rör ihop wasabicrèmen, lägg i en 
spritspåse och ställ den kallt.
• Värm oljan till 160 grader och fri-
tera sjögrässalladen. Det tar ca 5-7 
minuter. Ta upp på hushållspapper och 
låt oljan rinna av.
• Ta upp laxen och torka den torr. 
Gnid in en stekpanna med olja och 
honung. Sota laxen i en het stekpanna 
ca 30 sekunder på varje sida. Ta upp 
laxen och rulla in den i plastfolie och 
ställ kallt för att kyla ner den.

• Vid servering: Skär laxen i ca 20 bi-
tar och lägg dem plant på ett serve-
ringsfat. Slå över dressingen, spritsa 
en kula wasabicrème på varje bit och 
toppa med det friterade sjögräset.

Tips
• Vill du rimma laxen mer? Låt den 
ligga över natten i rimningslagen.
• Om du har ett kastrullock bredvid 
spisen när du friterar kan du använ-
da det att kväva elden med om oljan 
skulle bli för varm och ta fyr. 
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Laxrullar med avokado & 
räkor

Receptet räcker till 4 personer

• Tid: +30 minuter
• Svårighetsgrad: Medel 

Ingredienser
200 g skivad kallrökt lax från Korshags
2 små avokado
40 g skalade räkor, grovhackade
Rivet skal från1 st lime
Saft från 0,5 lime
0,5 dl crème fraiche
3 krm salt
2 krm svartpeppar, grovmalen
5 dl rapsolja
6 cm purjolök
0,5 palsternacka

Gör så här:

• Dra av ca 40 cm plastfilm och lägg 
längs med arbetsbänken. Lägg den ski-
vade laxen i en eller två rader, beroen-
de på hur stora skivorna är, de måste 
bygga minst 10 cm på höjden.
• Grovhacka avokadon och blanda 
med resten av ingredienserna.
• Bred på ett lager på den kallrökta 
laxen. Rulla ihop rullen, börja i kanten 
närmast dig, likt en rulltårta. Fortsätt 
rulla in rullen i plastfilmen, och dra åt 
plasten i ändarna likt en karamell. Ställ 
den kallt i kylen.
• Värm oljan till 160 grader. Lägg i 
de strimlade grönsakerna, fritera tills 
palsternackan fått en gyllenbrun färg 
(ca 2 min). Ta upp med hålslev och låt 
rinna av på hushållspapper. Hit kan du 
förbereda dagen innan.
• Skär sedan upp laxrullen i 4 bitar 
och toppa med den friterade purjo-
löken och palsternackan, då den ska 
serveras.

Smörrebröd med gravlaxröra

Receptet räcker till 4–8 personer

• Tid: 15 minuter
• Svårighetsgrad: Lätt 

Ingredienser
350 g gravad lax från Korshags
4 skivor rågbröd, smörade
1 burk Korshags Hovmästarsås (200 g)
4 ägg, kokta                                      
4 stora salladsblad, typ krispsallad
4 dillvippor

Ingredienser till syrad rödlök
2 stora rödlökar
0,5 dl ättika 12%
1 dl socker
1,5 dl vatten

Gör så här:
• Syra rödlöken. Koka upp lagen: Vat-
ten, socker och ättika. Låt koka några 
sekunder. Ställ kallt medan du skivar 
löken tunt. Lägg löken i lagen. Låt stå 
och dra.
• Hacka gravlaxen i tärningar. Vänd 
ner i Hovmästarsåsen.
• Montera smörrebrödet: Lägg sal-
laden i botten, laxröran ovanpå och 
därefter den avrunna löken. Toppa 
med dillvippor.
• Servera med en god öl och snaps till.
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Sol över Gudhjem

Receptet räcker till 4 personer

Sol över Gudhjem är ett klassiskt danskt 
smörrebröd med varmrökt sillfilé, vispad 
crème fraiche och citronmarinerad 
rödlök. Äggulan symboliserar solen 
över orten Gudhjem på den danska ön 
Bornholm. 

• Tid: 15 minuter
• Svårighetsgrad: Lätt 
  
Ingredienser
2 st Korshags kippers (varmrökta 
sillfiléer)
4 skivor rågbröd, smörade
1 stor rödlök, skivad

1 citron, saften
1 msk rörsocker
4 stora salladsblad, typ krispsallad
8 rädisor, tunt skivade
5 msk crème fraiche
4 äggulor
1 msk gräslök, finhackad
4 dillvippor

Gör så här:
• Rör ut sockret i citronsaften och 
lägg ner rödlöken, ställ åt sidan och låt 
dra.
• Vispa upp crème fraichen med en 
hand- eller elvisp.
• Montera smörrebrödet: sallad i bot-
ten på brödet, därefter rädisor, sillfilé, 
gräslök, crème fraiche och rödlök. 
Toppa med en äggula.

Laxbutiken AB

Laxbutiken i Heberg består av både 
butik och restaurang som idag er-
bjuder Sveriges största laxsortiment. 
I och med ägarfamiljen Lagnells bak-
grund som fiskodlare kan man alla 
steg i laxens utveckling från romkorn 
till färdig råvara samt vilka faktorer 
som ger högsta möjliga kvalitet på 
slutprodukten.

Förutom Laxbutiken i Heberg i 
Halland, finns även en motsvarande 
verksamhet i Ljungskile i Bohuslän 
samt en snabbmatsinriktad restaurang 
i Kungsbacka, även den helt inriktad på 
lax.

 Jerker Lagnell

Laxbutiken i Heberg
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Sojagravad lax med havsalger, 
Karljohansvampcreme och 
friterad grönkål rand

Sojagravad lax
1 laxfilé (ca 1,5 kg) 
1 dl kikkoman soja
1 dl flytande honung
0,5 dl vitt vin
2 msk sesamolja
2 vitlöksklyftor, hackade
50 g riven ingefära
1 st hackad chili

Gör så här:
• Blanda alla ingredienser. Häll på ma-
rinaden över laxfilén och låt stå i kyl 
ca 4 dygn.  Vänd laxen 1 gång per dag.

Havsalger
500 gram alger
(Havssallad, Tarmtång, Fingertång, Pur-
purtång, Karragentång etc.)

Gör så här:
• Krydda lämpliga ätliga alger med 

samma marinad som fisken marine-
rats i.

Karljohanscreme
25 gram torkad Karljohansvamp
1 dl rapsolja
2 vitlöksklyftor
2 kvistar timjan
1 tsk salt

Gör så här:
• Låt allt småputtra på låg värme i 30 
minuter. Låt kallna, lyft bort timjank-
vistarna. Häll av oljan, men spara den. 
Börja sedan mixa svampen och mon-
tera tillbaka oljan till en slät fin creme.

Friterad grönkål
5 grönkålsblad
salt

Gör så här:
• Rives ned i mindre bitar och friteras 
krispiga, salta efter fritering

Montering
Gör så här:
• Skär tunna skivor av laxen, fyll med 
algblandningen och rulla ihop.
• Toppa med buskkrasse, Karljoh-
ansvampscremen och den friterade 
grönkålen.

Magnus Harr, kock, Laxbutiken

Sturkö Rökeri AB

På ön Sturkö den största av öarna i 
Blekinge skärgård ligger vårt lilla fa-
miljerökeri där vi envist håller fast vid 
det gamla sättet att ”röka”. I murade 
stenugnar med elden direkt under fis-
ken sker vårt rökiga hantverk och det 
får ta sin tid, minst 8 – 10 timmar per 
ugn ger en unik smak och den är vi 
stolta över!

Rödbetsgravad och kallrökt lax - en specia-
lité från Sturkö Rökeri.

Andreas Eriksen med familj vid invigning av 
butiken i Karlskrona.

Stenugn för vidareförädling av fisk genom 
rökning - en traditionell metod med anor 
från 1400-talet som fortfarande används vid 
Sturkö rökeri.
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Sturkö gravad lax

Ingredienser
ca 1 kg laxfilé med skinn
180 g socker
120 g salt
vitpeppar efter behag
ett rejält knippe dill

Gör så här:
• Blanda socker och salt enl 60/40 de-
lar. T.ex. 180g (60x3) socker och 120g 
(40x3) salt.
• Strö blandningen i botten på en 
ugnsform och lägg en laxfilé ca 1kg 
med skinnet nedåt i formen, strö 
krossad vitpeppar efter egen smak 
över filén, fortsätt sedan med grav-
blandningen tills laxen blir ”vit”.
• Hacka ett rejält knippe dill och täck 
laxfilen. Avsluta med ytterligare grav-
blandning.
• Täck formen med plastfolie och sätt 
i kylen, vänta 24 timmar.
• Vänd filen helt om med köttet nedåt 
och vänta ytterligare 24 timmar. 
• Laxen är färdiggravad - njut!

Restaurangen Halmstad 
Golfklubb

På Halmstad Golfklubb, med 36 hål, 
varav norra banan är rankad som en 
av Europas bästa banor i underbar 
naturskön miljö, har vi en förstklas-
sig restaurang som blivit utsedd som 
Sveriges bästa golfkrog 2012, 2013 & 
2014! Öppen från mars-december 
med en vällagad dagens husman alla 
dagar i veckan och en bred a´la carte 
därtill, allt lagat från grunden av de 
bästa råvarorna. En stor härlig uteser-
vering med utsikt över båda banorna. 
Catering för stora och små tillfällen, 
Och du vet väl att man INTE behö-
ver spela golf för att äta här,  ALLA är 
välkomna!

Lax sashimi Asian style
Receptet räcker för 4 personer

Ingredienser
2 msk. sesamolja
2 msk. risvinäger
¼ hackad röd chili
4 kvistar hackad koriander
2 msk. soja
2 tsk. honung
lite salt & peppar

200 g lax per person
hjärtsalladsblad

Gör så här:
• Blanda en marinad enligt med alla 
ingredienserna.

• Marinera bitar av 200g lax ca. 1 
timma och lägg sedan laxen i hjärtsal-
ladsblad och garnera med lite svarta 
sesamfrön på toppen.

Lax sashimi Halland style
Receptet räcker för 4 personer

Ingredienser
2 msk. rapsolja
2 msk. pressad lime,
1 msk. flädersaft
lite salt & peppar

Gör så här:
• Blanda en marinad enligt med alla 
ingredienserna.
• Marinera bitar av 200g lax ca 1 tim-
ma och lägg sedan laxen i hjärtsallads-
blad och garnera med lite riven pep-
parrot på toppen.

Kenneth Andersson, restaurangchef, Halm-
stad golfklubbs restaurang.
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Kontaktuppgifter till med-
verkande företag

Korshags Food AB
Adress: Servicevägen 3, 311 32 Falken-
berg
Telefon: 0346-71 57 57
E-post: info@korshags.se
Hemsida: www.korshags.se

Laxbutiken AB
Adress: E6 avfart 49, 311 96 Heberg 
Telefon: 0346-511 10
E-post: heberg@laxbutiken.se
Hemsida: www.laxbutiken.se

Sturkö Rökeri AB
Adress: Ryd, 370 42 Sturkö
Telefon: 0455-420 54
E-post: rokeriet@sturko.com 
Hemsida: www.sturko.com

Restaurangen Halmstad Golf-
klubb
Adress: Golfbanevägen, 302 73 Halm-
stad
Telefon: 035-325 50
E-post: restaurangen@hgk.se 
Hemsida: www.hgk.se
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Denna skrift är resultatet av ett minisymposium kring lax 
och regional matkultur med inspirerande föredrag och 
presentationer av laxanrättningar från flera olika företag. 
Prova gärna recepten för nya gastronomiska upplevelser - 
alla recept har hälsosam lax som råvara!
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