
Den svenska matrevolutionen

Snabbare och roligare matlagning i ugnen med iPiniums unika produkter

God mat har blivit lättare 

Made in
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Det spelar ingen roll om du är proffs eller en glad am-
atör. iPinium ger dig möjligheten att njuta av en sun-
dare, godare och enklare matlagning. Du kan vara säker 
på att du kan tillaga en läcker maträtt som är nyttigare, 
saftigare och dessutom på mycket kortare tid!

iPinium består av en unik och patenterad aluminiumlegering 
som möjliggör optimal upptagning, lagring och överföring av 
värme. Det gör att råvarorna blir färdiglagade på betydligt kor-
tare tid än andra plåtar på marknaden. Det går alldeles utmärkt 
att även baka bröd på iPiniums produkter.

iPinium-produkterna är behandlade med en högklassig non-
stick-beläggning. Ytan gör att ingenting bränner fast och det 
innebär att du aldrig behöver tillsätta något tillagningsfett. Dess-
utom gör det rengöringen mycket enkel. Vi rekommenderar att 
du använder värmebeständiga redskap i plast eller trä för att 
undvika onödigt slitage.

Använd inga vassa metallverktyg vid rengörning. Med varmt 
vatten, diskmedel och en plastdiskborste tar du lätt bort alla mat-
rester. Det går också med fördel att diska i maskin.

Välkommen till iPinium – en revolution i ditt kök.

iPinium
– snabbare, lättare och godare



I universalpannan kan du steka 
allt från kycklingfilé och kotlett 
till stekfläsk och falukorv med ut-
märkt resultat. Du kan även laga 
gratänger, lasagner, pastalådor, 
kålpudding och mycket mer. Allt 
detta på avsevärt kortare tid och 
med ett saftigare resultat – dess-
utom med en snabb och smidig 
diskning efteråt. 

Det går alldeles utmärkt att 
använda pannan till bakning av 
mjuka kakor och matbröd. Du 
behöver inte smörja eller an-
vända ströbröd. Den snabba 
värmeöverföringen gör även att 
brödet blir luftigare och saftig-
are.

Universalpannan
– den är vad den heter

www.iPinium.se

iPinium
– snabbare, lättare och godare

Det här är familjen iPinium

Allt startade med grillgallret. 
Du grillar maten med perfekta 
grillränder och saftigare kött 
som resultat. Gallret lämpar sig 
väl även för tillagning av frysta 
råvaror, gallret förvärms till 250 
grader innan köttet placeras. 

Du tillagar din färska kyckling-
filé (140 gram) på endast 10 
minuter och en fryst filé på 17-
18 minuter.

iPinium GSB är utvecklingen 
av det populära grillgallret. Med 
GSB får du ett multiverktyg 
i köket. På ena sidan kan du 
grilla med ett vackert och apti-
tligt grillmönster och den släta 
undersidan använder du till 
stekning eller bakning. 

Du kan exempelvis få din 
pizza väldigt spröd och krispig, 
men även baka bröd med väl-
digt lyckat resultat.

Grillgallret
– ursprunget

Med potatisbakaren kortar du 
tiden i ugnen med halva tiden! 
Du bakar en normalstor bakpo-
tatis på cirka 30-35 minuter. 

Det går även med fördel att 
tillaga exempelvis kycklingklub-
bor, majskolvar och fläskfilé på 
piggarna – allt på mycket kort 
tid.

GSB Grilla-Steka-Baka
– utvecklingen

Potatisbakaren
Spettlaga



Så använder du iPinium
Första gången du använder en ny produkt från iPinium behöver 
du smörja den med lite matolja före användning. Sen behöver 
du aldrig använda smör eller olja för släppeffektens skull, men 
självklart går det att tillsätta för smakens skull.

iPinium Universalpanna (UP)
Vi rekommenderar att du lägger råvarorna på en ugnsvarm plåt. En tum-
regel är att alltid vänta 15 minuter innan tillagningsstart, även om ugnen 
indikerar att 250°C uppnåtts. Använd gärna en extratermometer för att 
kontrollera den verkliga ugnstemperaturen. Lägg sedan råvarorna snabbt 
på plåten, för att ugnsluckan ska vara öppen så kort tid som möjligt. Du 
kan även ladda iPinium UP rumstempererad, men då blir tillagningstiden 
något längre.

iPinium Grilla-Steka-Baka (GSB)
Sätt in iPinium GSB på ugnens trådgaller och ställ termostaten på 
250°C. När rätt temperatur har uppnåtts, vänta ytterligare 5-10 minuter 
innan tillagningen påbörjas.

Fördela alltid råvarorna jämnt på iPinium GSB och placera potatis/grön-
saker på ytorna däremellan. Stek- och grilltider är anpassade efter varje 
råvara för att köttet, fisken och allt det du vill tillaga ska bli så nyttigt och 
läckert som möjligt. Placera det som ska grillas på den räfflade sidan av 
iPinium GSB och låt grilla den tid som receptet kräver. Du behöver inte 
vända kött, kyckling, fisk eller grönsaker under tillredningen, då de fina 
grill- och stekytorna vänds upp på tallriken. 

När du använder fett och marinering, torka av den sida som ska ligga 
mot iPinium GSB med hushållspapper. Salta och krydda före eller efter 
tillagningen. Vid stekning används den släta sidan av iPinium GSB. Den 
släta sidan på iPinium GSB fungerar också som baksten. 

När tillredningen är klar, ta ut iPinium GSB/UP ur ugnen och placera den 
på ett värmetåligt underlag. 

Varning! Grillgaller och iPinium GSB/UP är heta. Ta ut plåtarna 
med grillvante eller grytlapp. Använd endast värmetåliga plast-
verktyg för att flytta den tillredda maten. Använd aldrig metall-
verktyg eller skär upp något på iPinium GSB/UP, då skadas den 
högklassiga non-stick-beläggningen.

Vänd upp grill- eller steksidan från iPinium GSB/UP till uppläggnings-
fat eller tallrik. De rekommenderade tiderna utgår ifrån att råvarorna har 
rumstemperatur, alltså en minsta temperaur på 15°C. Torka gärna av 
råvarorna med hushållspapper innan tillagning på iPinium GSB/UP. 
Grill- och stektiderna som anges garanterar ett bra resultat och avser 
tillagning utan vändning. Vid större vikt och mängd, än den som anges i 
recepten, kan tillagningstiden behöva utökas.

Smaklig måltid!

Instruktion för tillagning

I alla fall där 250°C anges för konsumentugn 
gäller 230°C för tillagning i proffsugn.



www.iPinium.se

Läckra recept
– se alla receptfilmerna på www.ipinium.se

Fylld bakpotatis Fias brytbröd Omelett Frukt- och nötbröd

Hamburgare Kotlett med varm potatissallad Kyckling med sparris Lax med romsås

Fläskpannkaka Pannbiff med rotsaker Hemgjord pizza Ryggbiff med potatisgratäng



Kycklingfilé       X  175    24     7:30

Kycklingfilé         X 196    28     18:30

Kycklingklubba       X  353    43     23:00

Kycklingklubba         X 388    50     39:30

Fläskkotlett benfri    X  150    18     5:30

Fläskkotlett benfri      X 139    17     9:00

Fläskfilé skiva       X  54    23     7:00

Fläskfilé skiva         X 56    28     12:00

Pannbiff       X  125    28     9:00

Pannbiff         X 124    29     16:00

Entrecote       X  151    16     1:30

Entrecote         X 175    20     8:00

Hamburgare       X  150    20     6:00

Hamburgare         X 153    24     16:00

Falukorv skiva       X  32    12     4:00

Falukorv skiva         X 35    14     8:00

Isterband       X  157    31     8:00

Isterband         X 157    32     15:00

Laxbit/fjäril       X  120    23     2:30

Laxbit/fjäril         X 126    26     10:00

Torskfilé       X  141    27     1:30

Torskfilé         X 142    30     10:30

Råvara   Färsk Fryst Vikt Tjocklek      Tid
      (g)   (mm)     (min) Mandelpotatis – halva   25  15-22     8:00-14:00

Potatisskivor    9  5-6     9:00

Sötpotatis i skivor   9  6     9:00

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

Palsternacka – slantar   8-9  10-12     4:00-5:00

Champinjon – halvor   6  20     7:00

Zucchini – skivor   13-17  10-12     3:00

Aubergine – skivor   24  12     8:00

Fänkål – skivor    26  12     12:00

Paprika – stavar   5  9 x 7     8:00

Sparris – grön    10  8-10     3:00-4:00

Potatis, rot- och grönsaker  Vikt Tjocklek      Tid
– enbart färska råvaror    (g)   (mm)     (min)

Tillagningstider
Tillagningstiderna nedan baseras på följande:
Färsk råvara: laddas på varm iPiniumplåt i varm ugn 250°C. 
Rumstemperatur: 17 +/- 2°C.
Fryst råvara: laddas på rumsvarm iPiniumplåt och in i varm ugn 250°C.
Upptining och tillagning sker i ett enda moment.

• Frysta pizzor tillagas välgräddade och krispiga på 250°C.
Dra av ca 20 % på den rekommenderade tiden på förpackningen. 

• Frysta pajer tillagas välgräddade och krispiga på 250°C. Tid normalt 
cirka 16 minuter istället för rekommenderade 20-35 min (175-200°C). 

OBS! Ta ut iPiniumplåten ur ugnen – vänd direkt och låt efter-
steka/vila i cirka 2 minuter. Servera!

Råvarumängd och tider i basrecepten utgår från tillagning i varmluftsugn. Ugnen 
kan fyllas med max 800-1000 g kött/fisk/kyckling samt potatis och grönsaker, 
jämnt fördelade på en eller två iPiniumplåtar. Vid tillagning i ugn med endast 
över- och undervärme (ej varmluft) kan ugnen fyllas med max 600 g kött/fisk/
kyckling samt potatis och grönsaker på en iPiniumplåt placerad mitt i ugnen.

Tillagningstiderna kan självklart variera något från ugn till ugn.
I alla fall där 250°C anges för konsumentugn gäller 230°C för tillagning i proffsugn.

Färdigtemperatur
• Fläskkött  65-70°C
• Kyckling  70°C
• Nötkött, lamm
   – rare  56-58°C
   – medium  58-64°C
   – well done  70°C 

• Lax  48-50°C
• Vitfisk   ca 52°C

(torsk, kolja, sej)
• Hälleflundra 48-50°C
• Plattfisk 50-52°C
• Bröd   91-94°C

Använd gärna digitaltermometer och mät kärntemperaturen.

Hela listan med tillagningstider hittar du på www.ipinium.se
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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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Läs och hör artiklar och intervjuer i sin helhet på www.iPinium.se

”När man ser de fördelar som iPinium-produkterna ger är det roligt att vara kock och 
få medverka till att också vanliga konsumenter nu kan använda proffsprodukter. Jag 
hittar bara mer och mer möjligheter – från frukost via lunch till middagstillagning!”

Gert Klötzke    
professor i gastronomi vid Umeå Universitet,

       mångårig chef för svenska kocklandslaget

”Plåtarna går lätt att använda, inget fastnar och det blir bra i botten. 

Vi sparar tid och det blir ett bra resultat.”
Anne-Marie Källbom , kökschef Grosvadsskolan, Finspång

Norrköpings Tidningar 25/2 2012  

”Glöm osande stekbord och stänkande fritöser. 

Framtidens mat kommer 
att lagas i ugn...”
           Gert Klötzke, gastronomiprofessor
                                                 ICA:s Buffé nr 8 2012

”Skillnaden är att man får ett mycket bättre 
slutresultat och att det går mycket fortare. 

Det är lättare att laga mat helt enkelt.”
           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.
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