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HIGH TECH-MAT
– Glöm osande stekbord och stänkande fritöser. Framtidens 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 !"#$-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, förinställda 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 smakerna 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- som vardagsmat.

Vänd och kolla in hur enkel Gerts matlagning 
blir med pro! siga köksmaskiner.
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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.



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-GRÖNSAKER
Grönsaker 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 PERSONER
Dela, 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 OSTSÅS
Ostsåsen 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 PERSONER
Skär 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 PERSONER
Putsa 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!

MODERN KÖKSTEKNIK

Ipinumplåt


