
En revolusjon på ditt kjøkken

Raskere og morsommere matlaging i ovnen med iPiniums unike produkter

God mat har blitt enklere

Made in
 Sw

eden



Det spiller ingen rolle om du er proff eller en glad amatør. 
iPinium gir deg muligheten til å nyte en sunnere, bedre 
og enklere matlaging. Du kan være sikker på at du kan 
tilberede en lekker matrett som både er mer  næringsrik 
og saftigere – på mye kortere tid!

iPinium består av en unik og patentert aluminiumslegering som 
muliggjør optimal absorpsjon, lagring og overføring av varme. 
Det gjør at råvarene blir ferdiglaget på betydelig kortere tid enn 
på andre stekebrett i markedet. Ikke minst går det utmerket an 
å steke brød på iPiniums produkter.

iPinium-produktene er behandlet med et eksklusivt non-stick-
belegg. Overflaten gjør at ingenting brenner seg fast, noe som 
betyr at du aldri trenger å tilsette stekefett. Dessuten gjør det 
rengjøringen veldig enkel. Vi anbefaler at du bruker varme-
bestandige redskaper i plast eller tre for å unngå unødvendig 
slitasje.

Bruk ikke skarpe metallverktøy under rengjøring. Med varmt 
vann, oppvaskmiddel og en plastoppvaskbørste fjerner du en-
kelt alle matrester. Det går med fordel også an å vaske produk-
tene i oppvaskmaskinen.

Velkommen til iPinium – en revolusjon på ditt kjøkken

iPinium
– raskere, enklere og bedre



I universalpannen kan du steke 
alt fra kyllingfileter og kotelet-
ter til bacon og pølser med ut-
merket resultat. Du kan også 
lage grateng, lasagne, ovnsbakt 
pasta, gratinerte poteter og mye 
mer. Alt dette på betraktelig kor-
tere tid og med et saftigere re-
sultat – dessuten er oppvasken 
gjort i en fei etterpå. 

Det går helt utmerket an å 
bruke pannen til å bake myke 
kaker og matbrød. Du trenger 
ikke å smøre eller benytte gril-
jermel. Den raske varmeover-
føringen gjør dessuten brødet 
luftigere og saftigere.

Universalpannen
– navnet sier alt

www.iPinium.no

iPinium
– raskere, enklere og bedre

Dette er iPinium-familien

Alt begynte med grillristen. Du 
griller maten med perfekte gril-
loverflater og saftigere kjøtt til 
resultat. Risten egner seg også 
til tilbereding av frosne råvarer. 
Den forvarmes til 250 grader 
før kjøttet legges på. 

Du tilbereder din ferske kyl-
lingfilet (140 gram) på kun 10 
minutter og en frossen filet på 
17–18 minutter.

iPinium GSB er en videreutvik-
ling av den populære grillristen. 
Med GSB får du et multiverktøy 
på kjøkkenet. På den ene siden 
kan du grille med et vakkert og 
appetittvekkende grillmønster, 
og den slette siden bruker du til 
steking eller baking. 

Du kan for eksempel få piz-
zaen din veldig sprø og luftig, og 
dessuten bake brød med svært 
vellykket resultat.

Grillristen 
– der det hele begynte

Med potetbakeren halverer du 
steketiden i ovnen! Du baker en 
potet i normal størrelse på cirka 
30–35 minutter. 

Det går med fordel også an å 
tilberede for eksempel kylling-
klubber, maiskolber og kjøttfilet 
på piggene – på mye kortere 
tid.

GSB Grille-Steke-Bake
– utviklingen

Potetbakeren
– lagd på spyd



Slik bruker du iPinium
Første gang du bruker et nytt produkt fra iPinium må du smøre 
det med litt matolje før bruk. Deretter trenger du aldri å bruke 
smør eller olje for slippeffektens skyld, men selvsagt går det an 
å tilsette litt for smakens skyld.

iPinium Universalpanne (UP)
Vi anbefaler at du legger råvarene på et ovnsvarmt brett. En tommel-
fingerregel er alltid å vente i 15 minutter før du begynner å tilberede 
maten, selv om ovnen indikerer at den har nådd 250 °C. Bruk gjerne et 
ekstra termometer for å kontrollere den reelle ovnstemperaturen. Legg 
deretter råvarene raskt på brettet, slik at ovnsluken står åpen i så kort tid 
som mulig. Du kan dessuten stille inn UP på romtemperatur, men da blir 
tilberedningstiden noe lenger.

iPinium Grille-Steke-Bake (GSB)
Sett inn iPinium GSB på ovnsristen, og sett termostaten på 250 °C. Når 
rett temperatur er nådd, venter du i enda 5–10 minutter før du begynner 
tilberedningen. 

Fordel alltid råvarene jevnt på iPinium GSB, og plasser poteter/grønn-
saker på overflatene innimellom. Steke- og grilltider er tilpasset etter 
hver råvare, slik at kjøtt, fisk og alt det du vil tilberede, blir så næringsrikt 
og velsmakende som mulig. Plasser det som skal grilles, på den riflede 
 siden av iPinium GSB, og grill råvarene så lenge det står i oppskriften. 
Du trenger ikke å vende kjøtt, kylling, fisk eller grønnsaker under tilbered-
ningen, siden de fine grill- og stekeoverflatene vendes opp på tallerkenen. 

Når du benytter fett og marinering, tørk av den siden som skal ligge mot 
iPinium GSB, med husholdningspapir. Smak til med salt og krydder 
før og etter tilberedningen. Under stekingen bruker du den slette siden 
av iPinium GSB. Den slette siden av iPinium GSB fungerer også som 

 bakestein. Når tilberedningen er ferdig, tar du iPinium GSB/UP ut av 
ovnen og plasserer brettet på et varmebestandig underlag.

Advarsel! Grillrister og iPinium GSB/UP er varme. Ta ut brettene 
med grillvott eller grytelapp. Bruk kun varmebestandige plast-
redskaper til å flytte den tilberedte maten med. Bruk aldri me-
tallredskaper eller skjær opp maten på iPinium GSB/UP, siden 
det skader det eksklusive non-stick-belegget.

Vend grill- eller stekesiden fra iPinium GSB/UP opp på anretningsfatet 
eller tallerkenen. De anbefalte steketidene er basert på at råvarene har 
romtemperatur, altså en minstetemperatur på 15 °C. Tørk gjerne av råva-
rene med husholdningspapir før de tilberedes på iPinium GSB/UP. De 
angitte grill- og steketidene garanterer et godt resultat og tar høyde for at 
det ikke er nødvendig å vende på råvarene. Ved større vekt og mengde 
enn det som står i oppskriften, kan det være nødvendig å forlenge tilbe-
redningstiden noe.

Et velsmakende måltid!

Slik bruker du produktene

Uansett gjelder at der oppskriften sier 250 °C 
for vanlige stekeovner, gjelder 230 °C for til-
beredning i profesjonelle stekeovner.



www.iPinium.no

Deilige oppskrifter
– se alle oppskriftsfilmene på www.ipinium.no

Fylt bakt potet Fias brytebrød Omelett Frukt- og nøttebrød

Hamburger Kotelett med varm potetsalat Kylling med asparges Laks med romsaus

Baconpannekake Pannebiff med rotgrønnsaker Hjemmelaget pizza Filetkam med potetgrateng



Kyllingfilet X  175 24 7:30

Kyllingfilet  X 196 28 18:30

Kyllingklubbe X  353 43 23:00

Kyllingklubbe  X 388 50 39:30

Svinekam benfri X  150 18 5:30

Svinekam benfri  X 139 17 9:00

Svinekam skive X  54 23 7:00

Svinekam skive  X 56 28 12:00

Pannebiff X  125 28 9:00

Pannebiff  X 124 29 16:00

Entrecote X  151 16 1:30

Entrecote  X 175 20 8:00

Hamburger X  150 20 6:00

Hamburger  X 153 24 16:00

Pølse, skive X  32 12 4:00

Pølse, skive  X 35 14 8:00

Pølse, hel X  157 31 8:00

Pølse, hel  X 157 32 15:00

Laksebit/-kotelett X  120 23 2:30

Laksebit/-kotelett  X 126 26 10:00

Torskefilet X  141 27 1:30

Torskefilet  X 142 30 10:30

Råvare Fersk Frossen Vekt Tykkelse Tid
   (g) (mm) (min)

Mandelpotet, halve 25 15-22 8:00-14:00

Potetskiver 9 5-6 9:00

Søtpotet i skiver 9 6 9:00

Gulrotskiver 6-8 10-12 6:00-7:00

Pastinakk i skiver 8-9 10-12 4:00-5:00

Sjampinjong, halve 6 20 7:00

Squash i skriver 13-17 10-12 3:00

Aubergine i skiver  24 12 8:00

Fennikel i skiver 26 12 12:00

Paprika, staver 5 9 x 7 8:00

Asparges, grønn 10 8-10 3:00-4:00

Potet, rotfrukt og grønnsaker Vekt Tykkelse Tid
– kun ferske råvarer (g) (mm) (min)

Tilberedningstider
Tilberedningstidene nedenfor er basert på følgende:
Fersk råvare: legges på et varmt iPinium-brett og settes inn i en varm ovn på 
250 °C.
Romtemperatur: 17 +/– 2 °C.
Frossen råvare: legges på et romtemperert iPinium-brett og settes inn i en varm 
ovn på 250 °C.
Opptining og tilberedning gjøres i én håndvending.

• Frossenpizzaer tilberedes med et vel- og sprøstekt resultat på 250 °C.
Trekk fra cirka 20 prosent av den anbefalte steketiden som står på emballasjen.

• Frossenpaier tilberedes vel- og sprøstekt på 250 °C. Tilberedningstiden er 
normalt på cirka 16 minutter istedenfor de anbefalte 20–35 minuttene  
(175–200 °C).

Merk! Ta iPinium-brettet ut av ovnen – vend maten straks og la den 
 ettersteke/hvile i cirka 2 minutter. Maten kan serveres!

Råvaremengden og tider i basisoppskriften tar utgangspunkt i tilberedning i 
varmluftsovn. Ovnen kan fylles med maks. 800–1000 gram kjøtt/fisk/kylling 
samt poteter og grønnsaker, jevnt fordelt på én eller to iPinium-brett. Ved til-
beredning i stekeovn med kun over- og undervarme (ikke varmluft) kan ovnen 
fylles med maks. 600 gram kjøtt/fisk/kylling samt poteter og grønnsaker, på et 
iPinium-brett plassert midt i ovnen.

Tilberedningstidene kan selvsagt variere noe fra ovn til ovn. Uansett gjelder at der 
oppskriften sier 250 °C for vanlige stekeovner, gjelder 230 °C for tilberedning i 
profesjonelle stekeovner.

Ferdigtemperatur
• Svinekjøtt 65–70 °C
• Kylling 70 °C
• Storfekjøtt, lam
 – lite stekt 56–58 °C
 – medium stekt 58–64 °C
 – godt stekt 70 °C

• Laks 48–50 °C
• Hvit fisk ca. 52 °C
 (torsk, kolje, sei)
• Hellefisk 48–50 °C
• Flyndre 50–52 °C
• Brød 91–94 °C

Bruk gjerne digitalt termometer, og mål kjernetemperaturen.

Hele oversikten over tilberedningstider finner du på www.ipinium.no
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HIGH TECH-MAT

– Glöm osande stekbord och stänkande fritö
ser. Fra

mtidens mat kommer att 

lagas i ugn och med slutna specialmaskiner! Det säger professor Gert Klötzke. 

Sous vide-cirkulator, Pacojet, Ipinumplåt, Hot mixer och värmesifon är 

välkända begrepp i de fina krogköken. Snart kan flera av dessa bli vanliga för 

oss hemmamatlagare också. Häng med på en »lektion« i modern matlagning.

AV TONY WALLIN   RECEPT GERT KLÖTZKE   FOTO PELLE BERGLUND

Det som händer i restaurangköken brukar förr 

eller senare avspegla sig i hemmaköken. Mikro-

vågsugnen är ett exempel. Induktionsspisen är 

ett annat. Introduktion av dessa skedde i sfären 

av magins landskap; det var något svårförklar-

ligt. Och även inom restaurangbranschen gick 

det trögt i början. I dag är dessa innovationer 

tämligen vanliga… Nu väntar nya »måsten« för 

alla som vill hänga med. 

Gastronomiprofessorn Gert Klötzke har 

inte varit sen att prova på de senaste teknikerna. 

Redan på 1980
-talet försökte han laga »allt« 

i mikron. Det var lite överentusiastiskt! I dag 

använder han mikron mer sparsamt. Ny teknik 

har dock alltid lockat honom, så vad ser profes-

sor Klötzke i kökskristallkulan nu?

– På moderna restauranger lagas det mesta 

i ugn i dag. Professionella ugnar klara höga 

temperaturer, ånga, grill, fö
rinställda tillagnings-

program, exakt styrning av tid och temperatur 

samt att de har olika tillagningszoner. 

Hemmaugnar med � er pro� sfunktioner spås 

komma. Högt pris och hög energiförbrukning är 

baksidor. Därför ser Gert även andra möjligheter. 

– Ett komplement till 
ugnen blir sous vide-

matlagning. Det innebär att man har ett vatten-

bad med en s k cirkulator; en doppvärmare som 

håller exakt temperatur. Råvarorna vakuumför-

packas och tillagas i vattenbadet på låg tempera-

tur. Förutom att sm
akerna koncentreras och att 

även det segaste köttet blir supermört � nns det 

många fördelar: såväl låg energiförbrukning som 

att det är ett praktiskt sätt att i god tid förbereda 

såväl fest- so
m vardagsmat.

Vänd och kolla in hur enkel Gerts matlagning 

blir med pro� siga köksmaskiner.
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Les og hør artiklene og intervjuene i sin helhet på www.iPinium.no

“Alle fordelene ved iPinium-produktene gjør det gøy å være kokk og å få bidra til at 
også vanlige forbrukere nå kan benytte seg av profesjonelle produkter. Jeg finner bare 
flere og flere muligheter – både når det gjelder frokost, lunsj og tilberedning av mid-
dagsmat!”

Gert Klötzke,
Professor i gastronomi ved Umeå Universitet, mangeårig kokk på det svenske kokkelandslaget

“Glem osende stekebord og stinkende frityrgryter

Fremtidens mat vil bli laget  
i stekeovnen ...”
 Gert Klötzke, gastronomiprofessor 
 ICA:s Buffé nr 8 2012

“Forskjellen er at du får et mye bedre sluttresultat, 
og at det går mye raskere. 

Det er ganske enkelt enklere å lage mat.”
 Monika Hertzman, Söderportens skola, Norrköping 
 SR P4 Östergötland 11/9 2012

SOUS VIDE-FLANKSTEK GRILLAD PÅ IPINUMPLÅT

Flankstek kan variera mycket i mörhet beroende på uppfödning, ras, slakt etc. 

Genom sous vide-tillagningen vet man att den blir mör… Med Ipinumplåten kan 

den grillas i ugnen utan något os eller fettstänk.

Sätt ugnen på 85°C. Koka upp en stor 
kastrull med vatten. Låt svalna något. 
Lägg i en zip-påse med grönsaks-
blandningen. Ställ i ugnen ca 1 timme. 
Kontrollera vattentemperaturen med 
digital stektermometer.

SOUS VIDE-GRÖNSAKERGrönsaker med koncentrerade smaker 
och skönt tugg utan att kännas råa. Passar 
till det mesta, kött, fågel och fisk. Mäng-
derna av de olika grönsakerna är inte så 
noga. Bra att förbereda.FÖR 4 PERSONERDela, kärna ur och skär 1 röd och 1 gul pap-

rika i bitar/skivor.  Dela, kärna ur och skär 
500 g zucchini (gärna både gul och grön) i 
bitar/skivor. Skala och skiva 2 schalotten-
lökar. Skala och finhacka 1–2 vitlöksklyftor. 
Skär 5 stora champinjoner i tjocka skivor. 
Skär 2 stora tomater i tjocka skivor.
Blanda 1/2 msk färskpressad limejuice eller 
vitvinsvinäger med 1 tsk hackade citron-
timjansblad, 1 msk basilikablad, 2 1/2 msk olivolja, 1/2 krm socker och 

1/2 krm svartpeppar. Lägg det skurna i värmetålig plastpåse/
vakuumpåse. Häll på oljeblandningen. 
Blanda. Sug ut luften eller vakuumför-
packa. Lägg i sous vide-bad, 75°C, i 40–50 
minuter. Klipp upp påsen. Strö över fling-
salt vid servering.

RÖKT LAX &FLUFFIG OSTSÅSOstsåsen blir ett läckert skum som passar 
till den rökta grillade laxen men även till 
kött och fågel. Laxen röker du snabbt – 
helst under köksfläkten. FÖR 4 PERSONERSkär 165 g brie- eller ädelost i små tärning-

ar. Lägg i värmemixer med 3 dl vispgrädde, 
1 tsk salt och 1 krm vitpeppar. Värm till 
80°C. Mixa slätt. Häll ostsåsen i värmesifon. Kan varmhållas 

till serveringen. Använd 2 patroner och 
skaka ordentligt. Lägg 4 portionsbitar laxfilé i en liten form. 

Täck väl/tätt med plastfolie. Stick ner 
rökslangen genom plasten. Tänd spånet i 
rökpistolen. Rök laxen i 2 omgångar (à 10 
minuter). Vakuumförpackas fisken fördelas 
röksmaken på ett optimalt sätt.För extra karaktär till laxen, hetta upp en 

Ipinumplåt i ugnen på 250°C. Låt fisken få
grillränder. Servera med ostsåsen och gril-
lad sparris eller sous vide-grönsaker.

Rökpistol

Värmesifon
Den varma 
och fluffiga 
ostsåsen 
sprutas ut 
med sifonen.

Värmemixer
Värmesifon

FÖR 4 PERSONERPutsa bort den stora hinnan från en 
flankstek, 800–900 g.Krydda med 1 tsk salt och 2 tsk malen 

pepparblandning (lika delar sechuan-, 
svart- och grönpeppar). Vakuumför-
packa.

Lägg flanksteken i sous vide-bad, 54°C, i 
minst 6 timmar. Sätt ugnen på 250°C. Sätt in en Ipinum-

plåt. Klipp upp påsen och torka köttet.
Pensla det med lite olivolja. Lägg köttet 
på grillplåten och låt det få grillränder, 
ca 6 minuter.

Förenklad variant!

Ipinumplåt
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GRILLAD FISKTERRIN
Ingen risk att terrinen skär sig. Enkla 

moment – handlar bara om planering. 

FÖR 4 PERSONER

Blanda 400 g gädd- eller gösfilé skuren i 

bitar (lax kan också användas), 3 1/2 dl 

vispgrädde, 20 g kantskuret och tärnat 

toastbröd, 1 äggvita, 2 tsk salt och 1/2 tsk 

malen vitpeppar. Fyll bägaren till Pacojeten. 

Lägg på lock och ställ i frysen 1 dygn. 

Häll ev på lite extra grädde. Kör i Paco-

jeten. Blanda smeten med 250 g skalade 

och grovhackade räkor (viktigt att pressa 

ut vätskan).

Lägg i spritspåse med stor öppning. Spritsa 

ut en »korv« på aluminiumfolie. Rulla 

och vrid ändarna till en smällkaramell. 

Vakuumförpacka löst. Lägg i sous vide-bad 

på 70°C. Med termometer vet man exakt 

när terrinen är klar. Annars beräkna att det 

tar 30 minuter. Låt svalna i kylen. 

Ta ut och skär i skivor. Sätt ugnen på 250°C 

och sätt in en Ipinumplåt. Pensla fiskterrin-

skivorna med lite olja. Lägg på grillplåten 

och ställ i ugnen 1 1/2 minut.

Grillad rökt lax, pilgrimsmusslor och spar-

ris passar också att grilla på Ipinumplåten. 

Servera med ostsås, se recept på sid 11.

Ju högre temperatur desto snyggare grill-

ränder. Här har fi skterrin, pilgrimsmusslor, 

laxfi lé och sparris lagats i 250°C.

Pacojet
Grovhackade råvaror fylls i en rostfri bägare 

med vätska. Ställs i frysen. En snabbrote-

rande kniv gör den frysta råvaran till en fin 

massa under lufttillförsel. Antalet portioner 

som valts kan skedas upp, resten förblir 

djupfryst. Mixningen går mycket snabbt.

Digital termometer

Den smala mätspetsen gör det möjligt att 

med hjälp av skumtejp sticka in i vakuum-

påsen utan att den punkteras.

MODERN KÖKSTEKNIK

Sous vide-tillagning

Vakuumförpackad

Råvaran vakuum-

förpackas i värme-

tålig plast. Finns 

även zip-påsar som 

kan användas.

Fler recept och mer läsning på 

ICA.se/buffe. Där fi nns också 

tips på köpställen.

Sous vide

En tillagningsmetod som använts sedan 

1970-talet. Vakuumförpackad råvara till-

lagas i vattenbad, vanligen 50–85°C. Exakt 

temperaturstyrning gör att råvarans inner-

temperatur aldrig överstiger den förvalda. 

Extremt kontrollerad tillagning. Sous vide 

är vanlig på finkrogar men passar också 

bra för hemmabruk. Växer stort i USA. 

Proffscirkulatorer kostar från 10 000 kr. 

Hemmavarianter från ca 3 000 kr.

Vakuummaskin

Används till sous vide-lagning. Vakuum 

används också för att förändra textur på 

livsmedel (t ex molekylära köket). Populär 

bland jägare vid slakt. Förlänger hållbarhe-

ten, är bra till rester. Små sk food savers 

kostar ett par hundra kronor. Bra vakuum-

maskiner kostar från ett par tusenlappar.

Värmemixer (Pro mixer/Thermomix)

Väger, värmer, ångar, hackar, blandar, rör 

om, klipper, krossar, maler, pulvriserar, 

knådar, emulgerar m m. Perfekt till krämer, 

soppor och såser. Mixar ihop en »proffs-

bea« på 8 minuter. Kostar från 12 000 kr.

Pacojet
Från fryst tillstånd mixar den det mesta till 

finaste »passerade« konsistens. Kan ställas 

in på antal portioner som ska mixas fram 

ur en behållare med fryst innehåll. Bra till 

sorbet, fond, paté etc. Kostar ca 40 000 kr.

Värmesifon

Sifon som klarar upp till 75°C värme. Drivs 

med gaspatron. Perfekt till skumsåser, sop-

por och fluffig grädde. Kostar från 1 500 kr.

Rökpistol

Liten »pistol« som laddas med träspån. 

Ger en sval rök som gör att man även kan 

röka »udda« livsmedel, t ex smör, sallader 

och choklad. Fungerar bra att använda 

inne – under fläkten… Kostar drygt 1 000 kr.

Digital termometer

Proffsens digitala termometer har en tråd-

smal mätspets, bara 1 millimeter i diame-

ter. Har ett stort temperaturintervall från 

–50°C till +1 150°C. En skala upp till 200°C 

visar på tiondels grad. Kostar 1 200 kr.

Ipinumplåt

Ugnsplåt med speciallegering som ger 

den extra god värmebeständighet, 

har effekt som en baksten. Ena sidan 

har grillränder. Passar bra att grilla på i 

ugnen. Den andra sidan är slät, vilket gör 

den passande till bröd- och pizzabak. 

Värmebeständigheten gör att tillagnings-

tiden förkortas avsevärt. Även frysta 

råvaror kan läggas direkt på plåten. Finns 

även en variant som kan användas på 

kolgrillen. Kostar 750 kr.

Sous vide foam tape

En s k skumtejp som 

tätar vakuumpåsen 

vid instick av digital 

termometer. Saknar 

man termometer 

får man förlita sig på 

tid- och temperatur- 

tabeller.

Vattenbehållare

Ska klara 100°C och 

gärna ha lock.

Cirkulator

Doppvärmare med 

cirkulationspump. 

Håller värmen 

med en tiondels 

grad noggrannhet. 

Lätt att skruva på 

en kastrull eller 

annan värmetålig 

behållare. Har låg 

energiförbrukning.
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HIGH TECH-MAT

– Glöm osande stekbord och stänkande fritö
ser. Fra

mtidens mat kommer att 

lagas i ugn och med slutna specialmaskiner! Det säger professor Gert Klötzke. 

Sous vide-cirkulator, Pacojet, Ipinumplåt, Hot mixer och värmesifon är 

välkända begrepp i de fina krogköken. Snart kan flera av dessa bli vanliga för 

oss hemmamatlagare också. Häng med på en »lektion« i modern matlagning.

AV TONY WALLIN   RECEPT GERT KLÖTZKE   FOTO PELLE BERGLUND

Det som händer i restaurangköken brukar förr 

eller senare avspegla sig i hemmaköken. Mikro-

vågsugnen är ett exempel. Induktionsspisen är 

ett annat. Introduktion av dessa skedde i sfären 

av magins landskap; det var något svårförklar-

ligt. Och även inom restaurangbranschen gick 

det trögt i början. I dag är dessa innovationer 

tämligen vanliga… Nu väntar nya »måsten« för 

alla som vill hänga med. 

Gastronomiprofessorn Gert Klötzke har 

inte varit sen att prova på de senaste teknikerna. 

Redan på 1980
-talet försökte han laga »allt« 

i mikron. Det var lite överentusiastiskt! I dag 

använder han mikron mer sparsamt. Ny teknik 

har dock alltid lockat honom, så vad ser profes-

sor Klötzke i kökskristallkulan nu?

– På moderna restauranger lagas det mesta 

i ugn i dag. Professionella ugnar klara höga 

temperaturer, ånga, grill, fö
rinställda tillagnings-

program, exakt styrning av tid och temperatur 

samt att de har olika tillagningszoner. 

Hemmaugnar med � er pro� sfunktioner spås 

komma. Högt pris och hög energiförbrukning är 

baksidor. Därför ser Gert även andra möjligheter. 

– Ett komplement till 
ugnen blir sous vide-

matlagning. Det innebär att man har ett vatten-

bad med en s k cirkulator; en doppvärmare som 

håller exakt temperatur. Råvarorna vakuumför-

packas och tillagas i vattenbadet på låg tempera-

tur. Förutom att sm
akerna koncentreras och att 

även det segaste köttet blir supermört � nns det 

många fördelar: såväl låg energiförbrukning som 

att det är ett praktiskt sätt att i god tid förbereda 

såväl fest- so
m vardagsmat.

Vänd och kolla in hur enkel Gerts matlagning 

blir med pro� siga köksmaskiner.

I KÖ
KET

…

Prof
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med:

UGNS-

LAGNING

REGERAR PÅ 

KROGEN

“Stekebrettene er enkle i bruk. Ingenting brenner seg fast,  

og maten blir god fra bunnen av. Vi sparer tid, og resultatet er godt.”Anne-Marie Källbom, kjøkkensjef på Grosvadsskolan, Finspång 
Norrköpings Tidningar 25/2 2012
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