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Maten och Måltiden har stor social och kulturell betydel-
se för människor i hela världen. Måltiden kan också knyta 
oss samman över dessa gränser. därför är det bra att veta 
lite om varandras kultur, religion och matvanor.

inflytandet från olika etniska kök är stort. ibland kallas det 
lite överseende för mattrender, något obestämt och ytligt. 
Sanningen är att vi alltid har varit intresserade av främ-
mande länders och religioners matkulturer. i alla tider har 
vi till Sverige hämtat hem smaker som med tiden blivit en 
del av det vi kallar svenskt.

Med denna skrift vill vi bidra till att öka kunskapen om 
den mångkulturella måltiden. Vi har valt att utgå från 
fem stora världsreligioner och hur de påverkar människors 
matvanor och förhållande till mat. det finns många olika 
tolkningar av religiösa matföreskrifter och även variationer 
på hur dessa efterlevs. i alla religioner varierar graden av 
religiositet från människa till människa. För den som inte 
räknar sig som religiös är ändå religionen och dess tradi-
tioner ofta viktiga för identiteten. de religiösa högtiderna 
stärker de sociala banden, mellan unga och gamla, inom 
familjen och med vänner. det är med andra ord inget 
man byter bort bara för att man byter land. Vi känner stor 
ödmjukhet när vi på några få sidor försöker sammanfatta 
så många människors tro och kultur. Uppgifterna om hur 
många som tillhör olika religioner handlar snarare om hur 
många i Sverige som kommer från olika kulturer eftersom 
det inte förs statistik på religiös tillhörighet.  

Vi vill väcka tanken att det finns råvaror att producera 
både privat och kommersiellt, nya produkter att förädla, 

nya maträtter att smaka och fler högtider att be-
akta. i många butiker, små som stora, erbjuds råvaror, 
produkter och kryddor med internationell bakgrund. 
Vi bedömer att det finns utrymme att utöka expone-
ringen och tillgången på dessa produkter. det bör 
också finnas goda möjligheter att producera fler av 
dessa produkter i Sverige och med svenska råvaror.

i vårt mångkulturella Sverige är maten och måltiden 
en viktig del för att öka kunskapen om varandra och 
därmed bidra till ökad integration i samhället. Smaka 
gärna på innehållet i ”den mångkulturella måltiden”!

KSLAs Kommitté för mat, hälsa och ekonomi

christina Möller, ordförande 

eva callmer, Stockholms läns landsting

åke clason, hushållningssällskapens Förbund 

Margareta Frost-Johansson, hushållningssällskapens Förbund

helen Göranzon, institutionen för hushållsvetenskap, 

   Uppsala Univeritet 

Karin höök, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 

www.ksla.se/dir/matkommitte  

   

Under arbetet med den mångkulturella måltiden har Kungl. Skogs- och 
lantbruksakademien fått hjälp från många olika håll. Vi vill särskilt tacka:

Margareta Frost-Johansson, hushållningssällskapens Förbund som har 
bidragit med sin kunskap till samtliga kapitel
annika Borg och Madeleine Sultán Sjöqvist, teologiska institutionen på
Uppsala universitet har granskat och kommenterat religionen i samtliga 
kapitel 
Marcus nilsson, multireligiös guide, Sensus studieförbund, kapitlet om buddhism
Katrin Goldner, kapitlet om judendomen 
Shaista Khan, multireligiös guide, kapitlet om islam
Katja och Fernando Sardella, kapitlet om hinduismen
Restaurang al Madinah, maten i kapitlet om islam
Sveriges multireligiösa guider

judendom

kristendom

islam
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judendom Religion men också folkgRupp
det finns ungefär 19 miljoner judar i världen och cirka 20 000 i Sverige. de 

första judarna kom till Sverige i slutet av 1700-talet. Sverige tog också emot 

många judiska flyktingar efter andra världskriget. enligt den traditionella ju-

diska lagstiftningen ärvs judendomen från modern. Förr var judendom en 

religiös definition, idag tillhör man som jude en folkgrupp. 

Judarnas heliga skrift är den hebreiska bibeln tanak, samma skrift som kallas 

Gamla testamentet av de kristna. enligt judisk tro är abraham folkets stam-

fader. Judendomens Gud är oändlig och ofattbar, utan början och slut, hela 

universums herre. den judiska gudstjänstlokalen kallas synagoga och rabbin 

är den som förestår en judisk församling. 

det finns två olika traditioner inom judendomen. den sefardiska traditionen 

utvecklades på den iberiska halvön och judar med ursprung i nordafrika 

och Mellanöstern benämns som sefarder. den ashkenasiska traditionen som 

är den vanligaste i Sverige, har utvecklats vid sidan av den kristna i europa.

HögtideR ocH fiRande
Sabbaten inleds på fredag kväll. Familjen samlas vid ett dukat bord och 

sabbatsljusen tänds. Fadern välsignar barnen och läser en bön över en 

bägare med vin och två flätade bröd, challebröd. Måltiden kan bestå av 

gefillte fisch, en soppa, en kötträtt och sist kanske fruktsallad. På lördagen 

är det gudstjänst i synagogan. Maten under sabbatsdagen är förberedd 

sedan tidigare och äts ofta kall eftersom lördagen är en vilodag. Vid skym-

ningen avslutas sabbaten med en ceremoni då en bägare fylls med vin 

tills den flödar över. det symboliserar hur fylld av framgång den kommande 

veckan ska bli.

Rosh Hashana, nyårsdagen, infaller under hösten och inleder de tio botda-

gar som avslutas med försoningsdagen, Jom Kipur. Måltiderna under ny-

årshelgen består av rätter som innehåller mycket sötma. det söta står för 

önskan om ett gott nytt år. challebröden som bakas av bl a vetemjöl och 

ägg, formas runda istället för avlånga. Man lägger russin i degen för att de 

ska bli saftiga och söta, och man doppar gärna brödet i honung. den runda 

På Judiska Centret i Stockholm med 

webbadressen jf-stockholm.org/cen-

tret/judendomen/kosher finns en lista 

över livsmedel som är godkända som 

kosher.

Tanak, är judarnas heliga skrift. Toran är 

de fem moseböckerna och Talmud är 

en samling kommentarer till toran. 

den judiska tideräkningen börjar 3761 f 

Kr, då jorden och människan skapades 

enligt judendomen.   

en judisk kalender finns på webbadres-

sen http://judiskt.datum.nu

Gefillte fisch betyder fylld fisk men i da-

gens ashkenasiska kök gör man istället 

ofta avlånga fiskbullar av färs som får 

koka i buljong. till gefillte fisch serveras 

chrein som är en stark blandning av 

pepparrot och hackad inlagd rödbeta.

judendom

Davids stjärna lär ha funnits på kung 

davids sköld och användes sedan för 

första gången på 1300-talet. Under an-

dra världskriget tvingades  alla judar 

i tyskland bära en gul davidsstjärna. 

Bara några hundra år tillbaka i tiden

saknade  stjärnan såväl religiös som 

social betydelse.

RåVaRoR 
höns
Kyckling
lamm
Fisk (med fjäll)
Ägg
Baljväxter
couscous
Yoghurt
Matolja
oliver
Matzemjöl
Bröd
Vitlök
Spiskummin
ingefära
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formen symboliserar det långa livet. det är också vanligt att man doppar 

skivor av äpple i honung under nyårshelgen.

Försoningsdagen, om Kipar infaller tio dagar efter Rosh hashana, nyårsdagen, 

som infaller under hösten. Jom Kipur är den största judiska helgdagen och 

även en fastedag. Kvällen innan äter man en måltid och beger sig sedan till 

synagogan. där ber troende judar om att få bli lösta av de löften de gett till 

Gud men inte kan hålla.  På Jom Kipur bör ovänner sluta fred och man tänder 

ljus för avlidna. dagen avslutas med en gudstjänst som vädjar om bot, bätt-

ring, bönhörelse och därefter avslutas fastan.

Chanuka, ljusfesten, firas i åtta dagar och infaller vanligtvis i december. Fes-

ten är till minne av återerövrandet av det judiska templet i Jerusalem år 165 

e Kr.  Under åtta dagar tänder man varje kväll ett ljus i taget i en åttaarmad 

ljusstake tills alla ljus brinner. det symboliserar tron på miraklet i Jerusalem 

då oljan som skulle räcka i ett dygn räckte i hela åtta dagar. nuförtiden ger 

man varandra gåvor och äter gärna friterad mat, t ex  latkes, potatisplättar, 

eller rårakor stekta i olja och friterade munkar. Maten är en anspelning på 

undret med tempeloljan 

Pesach, påsk eller det osyrade brödets högtid, firas till minne av det som i 

den hebreiska delen av bibeln beskrivs som det judiska folkets befrielse från 

slaveriet hos egyptierna. Under sju dagar får inget syrat eller jäst bröd finnas 

i huset, inte ens smulor, varför man städar hemmet noga. Många byter också 

porslinet mot ett speciellt porslin som man använder just till pesach. höjd-

punkten är måltiden seder.  Rätterna symboliserar olika       saker ur historien:

– charoset är en blandning av malda äpplen, nötter och kryddor, t ex kanel, 

kryddpeppar, kryddnejlika och kardemumma, som representerar det mur-

bruk som användes för att bygga de egyptiska städerna

– salt och vatten ska påminna om de tårar som folket fällde

– bittra örter ska påminna om slaveriets bitterhet

– matze är det osyrade bröd som inte hann jäsa vid flykten 

Själva måltiden inleds med ett kokt ägg som doppats i saltvatten. Resten 

av middagen kan bestå av gefillte fisch, hönssoppa med kneidel (ungefär 

som knödel eller klimp, alltså en kokt degboll), en kötträtt, grönsallad samt 

slutligen en dessert och hårda kakor med mandel eller kokos.

Purim är en av de gladaste judiska högtiderna och firas vanligen i mars. hög-

tiden är till minne av hur det judiska folket genom årens lopp räddats från 

förintelse. Fester och maskerader tillhör firandet. Man äter en trekantig kaka, 

homentashen eller oznei haman, fylld med vallmofröblandning eller sylt. Man 

ger också en matgåva till sina vänner.

Sukot, lövhyddofesten, infaller på hösten. Måltiderna ska helst ätas i en suka, 

lövhydda, eller ute under lövtak. ofta uppförs en suka utanför synagogan. 

Maten har en koppling till skördefesten i gamla tider i israel och anknyter 

till årstiden. Måltiden kan bestå av säsongens grönsaker som pumpa, kål, 

äpplen och honung. en rykande varm soppa är vanligt på menyn liksom de 

runda challebröden. 

att Handla ocH äta kosHeR 
Matreglerna heter på hebreiska kashrut. Kosher är tillåten mat och treifa otill-

låten. Vad en troende jude får äta regleras med utgångspunkt från den he-

breiska delen av bibeln och specificeras i talmud. där tillåts alla vegetariska 

livsmedel och kött från vissa växtätande djur. Kravet är att djuret ska ha helt 

kluvna klövar och idissla. därför äter judar inte gris, hare eller för den delen ka-

mel. Köttätande djur, skaldjur, fiskar utan fenor och fjäll som t ex bläckfisk och ål 

äts inte heller. Fisk, ägg och allt från växtriket  är neutralt, parve, och kan ätas 

när och hur som helst. 

För att kött ska bli kosher ska djuret slaktas så att allt blod avlägsnas eftersom 

blodet anses rymma själen. en specialutbildad så kallad shochet  (shechita) 

välsignar slaktlokalen och slaktar djuret genom att skära av halspulsådern och 

därigenom avlägsna allt blod så smärtfritt som möjligt. djurkroppen tvättas 

noga med salt, tolfte revbenet och ischiasnerven avlägsnas varpå köttet tvät-

tas igen.  i Sverige sker ingen kosherslakt (på hebreiska shehitah) eftersom den 

judiska traditionen kräver att all sådan slakt görs utan bedövning av djuret. 

enligt svensk djurskyddslag måste alla djur som slaktas först bedövas.

Kött får inte ätas tillsammans med mjölk eller nära inpå varandra. Kött- och 

mjölkvaror får inte heller mötas och ett religiöst judiskt kök har därför två upp-

sättningar porslin, bestick och köksredskap. Förvaring av mjölk och kött liksom 

disk av porslinet sker också separat. 

Chanukian är en åttaarmad ljusstake 

där man tänder ett ljus varje dag under 

den åtta dagar långa högtiden. Varje 

ljus symboliserar det som benämns som 

undret i templet i Jerusalem, då oljan 

räckte i åtta hela dagar.

Under pesach äter man bl a det 

osyrade brödet som inte hann jäsa vid 

flykten från egypten. det yngsta barnet 

frågar:  Varför är denna natt så olik alla 

andra nätter? Fadern berättar historien 

och kvällen avslutas med hälsningen: 

nästa år i Jerusalem!

Matzemjöl består av malt matzebröd 

(osyrat bröd) som förpackas och 

förvaras helt fuktsäkert för att förhin-

dra oönskad jäsning. det används vid 

pesach, påsk, då bara osyrat eller ojäst 

bröd får ätas.

djuren delas in i:

tahor=rena

tame=orena

judendom judendom

U i en ring visar att en produkt är kosher, 

dvs lämplig att äta och godkänd av 

the ortodox Union i USa

det finns tre huvudtraditioner vad gäller 

mat; den spanska, den levantiska från 

Mellanöstern och den tyska.  

     till högtider äter de flesta svenska ju-

dar enligt den ashkenasiska traditionen 

som utvecklats i det medeltida tyskland 

med influenser från Östeuropa. Köket 

är ganska milt; t ex nöt- eller lammrät-

ter med lök, paprikapulver och kanske 

vitlök, gärna med inlagda grönsaker till.  

lax är en nykomling i det svenska kos-

herköket.

   i det sefardiska köket ingår t ex oliv-

olja, citron, vitlök, kanel och heta kryd-

dor. Beroende på vad man har tillgång 

till används gärna spiskummin och inge-

fära samt olika färska örter som dill och 

koriander. 

Kosher betyder lämplig. Regeln att inte 

blanda mjölk och kött kommer från 

tanak: ”du ska inte koka killingen i dess 

moders mjölk.”

U

www.jf-stockholm.org

www.jf-stockholm.org/centret

www.maven.co.il

www.judiskkronika.se
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fiskfäRsbullaR,
gefillte fiscH, 4 port
Buljong
2 l vatten
3 morötter i slantar
1 gul lök + lite skal från löken
4 fiskbuljongtärningar
1⁄2 dl socker
1 msk salt 
1/2 tsk vitpeppar
(fiskskrov)

låt koka 30 min

Fiskfärs
1 kg fiskfärs av kummel, vitling och kolja
1 riven gul lök
1 ägg
1⁄2 dl olja
2 msk matzemjöl till pesach eller
3 brödskivor, blötlagda urkramade 
1 tsk salt
2 tsk socker
1⁄2 - 1 tsk malen vitpeppar

Blanda alla ingredienser till fiskfärsen. Rulla av-
långa bollar, ca 1⁄2 dl smet till varje boll, och sjud 
i ca 45 min. låt dem svalna i sitt spad. tag upp 
bollarna och lägg en morotsslant från buljongen 
på varje bulle innan serveringen. Fiskbullarna äts 
kalla med chrein, se nedan.

cHRein, 4 port
1 dm pepparrot, finriven
2-3 rödbetor, inlagda grovt rivna
1 tsk socker
1 krm salt

Rör ihop den rivna pepparroten med de rivna 
rödbetorna. Blanda i 1/2 dl av rödbetslagen. 
tillsätt socker och salt.

VaRm couscous-
sallad, 4 port 
5 dl grönsaksbuljong
1⁄2 tsk svartpeppar
1 msk ljus sirap
1⁄2 msk olja
1 rödlök, finhackad
4 dl couscous
2  paprikor i olika färger, strimlade
1 squash, skivad
3-4 kronärtskockshjärtan, klyftade
1 vitlöksklyfta, pressad
1 msk olja till stekning

cHalle 
4 dl vatten
25 g  jäst
1 msk salt
1⁄2 dl socker
1⁄2 dl olja
2 ägg
16-17 dl (1 kg) vetemjöl, special
2 msk svarta vallmofrö

Pensling
1 ägg 

Värm vattnet till 37° (fingervarmt). Smula sönder jästen i en bunke 
och rör ut den med lite av vattnet. tillsätt salt, socker, olja, ägg och 
nästan allt mjöl. Spara lite mjöl till utbakningen.
arbeta ihop den väl till en smidig deg. täck över och låt jäsa ca 1 
timme.
tag upp degen på mjölat bakbord, knåda och fläta två stora 
fyrflätor. lägg bröden på bakplåtspapper täck över och låt jäsa ca 
40 min. Sätt ugnen på 200°. Pensla bröden med uppvispat ägg och 
strö på vallmofrö. Grädda bröden i nedre delen av ugnen 30-40 
min, först i 200°, ca 10 min och därefter ytterligare 20 min i 175°. 
låt bröden svalna på galler under bakduk

Hönssoppa, 4 port
1 höna ca 1 1⁄2 kg eller 1 kyckling 1- 1 1⁄4 kg
1-2 hönsbuljongtärningar
1 msk salt
10  vitpepparkorn
4-5 morötter
3-4 palsternackor
1⁄2 rotselleri
2-3 selleristjälkar
1purjolök
persilja

Rensa och skölj fågeln och dela den i fyra delar. lägg den i en stor 
gryta och fyll på vatten så att det täcker. Koka upp och skumma. 
tillsätt buljongtärningar och kryddor. låt det hela koka upp på nytt 
för att därefter sjuda i ca 1 timme. Kyckling har kortare koktid. Skölj 
och skala grönsakerna. de kan skäras i större eller mindre bitar. lägg 
i grönsakerna i soppan och sjud ytterligare 30 min eller till köttet är 
mört. tag upp fågeldelarna och tag loss köttet från benen. Skär köt-
tet i mindre bitar och lägg tillbaks det i soppan. 
Koka upp och strö över hackad persilja.

maZse-kneidel, 4 port
3 ägg
3 dl mazsemjöl
1 tsk salt
1⁄2 dl buljong från soppan
3 msk olja

Blanda samtliga ingredienser väl. låt kallna i kylskåp.
Forma små bollar och koka i hönssoppan i ca 25 min.

judendom

1⁄2 skal från limefrukt, tunt strimlat
salt, peppar
10 svarta oliver

Koka upp buljong, svartpeppar, sirap, olja och 
rödlöken. Rör ner couscousen. låt svälla i 10 
min. Fräs grönsakerna i olja. Smaksätt med 
limeskalet och blanda grönsakerna med 
couscousen. Krydda och garnera med oliver.

latkes, 4 port
6 stora potatisar
1 finhackad gul lök
3 msk vetemjöl

2 ägg
2 tsk salt
1 krm mald svartpeppar
2 msk olja till stekning

Skala och riv potatisen fint, låt stå en stund 
och häll därefter av så mycket som möjligt 
av vattnet som separerats från den rivna 
potatisen. låt inte stå för länge då mörknar 
potatisen. Blanda riven potatis med lök. 
tillsätt mjöl, ägg, salt och peppar. hetta upp 
olja i stekpannan. lägg i 3-4 klickar smet åt 
gången,ca 1⁄2 dl smet till varje latkes. Bred 
ut smeten något så att rårakorna blir tunna i 
kanterna.

judendom
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Religion med fleRa kYRkoR
antalet kristna i världen är ungefär 2 miljarder. Kristendomen är den största 

religionen i världen och så även i Sverige med cirka 7,5 miljoner kristna. de 

flesta tillhör Svenska kyrkan men det finns också i runda tal 100 000 orto-

doxa, 200 000 katoliker och 400 000 frikyrkliga. 

Kristna menar, precis som judar och muslimer, att Gud är en. alla kristna 

tror dock att Jesus är Guds son som tog på sig människors synder genom 

att dö på korset. Fadern, Sonen och den helige ande är samma väsen, 

en treenighet. Bibeln beskriver den helige ande som Guds närvaro i verk-

samhet, avskild från Fadern och Sonen, men ändå ett med dem. Korset är 

den gemensamma symbolen för kristna. Gamla testamentet och de tio 

budorden är viktiga för kristendomen liksom för judendomen. Men det är 

det nya testamentet med berättelserna från Jesu liv som är gemensam för 

alla kristna. 

den kristna rörelsen uppstod efter Jesu död. Kyrkan splittrades när de orto-

doxa kyrkorna i öst gick sin egen väg. den orientaliska ortodoxa kristenhe-

ten bröt med öst och väst år 451. Under åren 800 och 1200 frigjorde sig den 

romersk-katolska kyrkan i väst. den splittrades sedan i sin tur på 1500-talet 

då de protestantiska kyrkorna uppstod. idag tillhör cirka 55 procent den 

katolska kyrkan, 20 procent den protestantiska och 10 procent den orto-

doxa kyrkan.

ortodox är ett grekiskt ord och betyder rätt troende. den ortodoxa kyrkan 

ser sig som den ursprungliga kyrkan som grundades av Kristus själv. Kristus 

valda apostlar har i sin tur valt nya ledare, biskopar, genom handpålägg-

ning i en obruten kedja. den katolska trosläran grundar sig på både Bibeln 

och kyrkans tradition. För katolikerna står ofta katolska kyrkan och dess tra-

ditioner över Bibeln. Katoliker anser att den romersk-katolska kyrkan är Kristi 

kropp här på jorden med centrum i Rom. För protestanter är Bibeln den 

högsta auktoriteten och man ser alla levande kristna över hela jorden som 

delar av Kristi kropp och Kristi församling, oavsett vilket samfund man tillhör. 

de ortodoxa kyrkorna är nationella, som t ex Grekisk-ortodoxa kyrkan. På 

samma vis har många länder sin egen ortodoxa kyrka, t ex den ryska, fin-

ska, serbiska och etiopiska. den Syrisk ortodoxa kyrkan är störst bland de 

kristendom
Korset symboliserar det offer Jesus 

gjorde för människorna. det är vanligt 

med Jesus avbildad på ett krucifix.

ofta har kruciufixet tre trappsteg som 

symboliserar vägen till frälsning ; tro, 

hopp och kärlek.

På Jesu kors uppges orden INRI vara 

skrivna. de är begynnelsebokstäverna 

för den benämning romarna ironiskt gav 

Jesus: Jesus nasarén Rex Judeion, dvs 

Jesus från nasaret Judarnas Konung.

Fisken en symbol för Jesus. ordet fisk 

på grekiska, iKtYS,  menar man är den 

första bokstaven i fem ord som alla 

säger något om Jesus: iesus, Kristos, 

theou, Yos, Soter, dvs Jesus, Kristus, Guds 

Son, Frälsare.

På 1500-talet bröt Sverige med den 

romersk-katolska kyrkan och år 2000 

blev den Svenska kyrkan oberoende 

av staten och likställd med andra 

trossamfund.  i dag föds man inte in i 

Svenska kyrkan utan dopet är vägen till 

medlemskap.

kristendom

RåVaRoR 
nötkött
Gris
lamm
Fisk
Skaldjur
Kyckling
Kalkon
Rotsaker och kål
Ägg
Mejeriprodukter
olivolja
Bröd
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ortodoxa kyrkorna i Sverige och de flesta av medlemmarna kommer från 

libanon, turkiet, irak och Syrien. 

HögtideR ocH fiRande
På söndagar firas gudstjänst i de kristna kyrkorna. Prästen väljer ett ämne 

att tala om med stöd av Bibeln. det finns inga bestämda regler för bön, 

man ber när man själv vill. de flesta högtider är kopplade till Jesu liv eller 

död. i den katolska kyrkan är också Jesu mor, Maria eller Madonnan, samt 

helgonen viktiga och många högtider firas till minne av dem.

nattvarden har en central betydelse inom kristendomen och i den anses 

Jesus vara närvarande. i nya testamentet uttrycker Jesus att nattvarden 

ska ätas till åminnelse av honom. nattvarden består av en bit bröd eller en 

oblat samt en mun vin som ska symbolisera Jesu kropp och blod. 

Advent inleder kyrkoåret. det är också då förberedelserna inför julen bör-

jar och så har det varit sedan 400-talet. Seden med adventsljus kan härle-

das till 1800-talets slut. 

Julafton firas bara i norden. i dagens Sverige firas julafton som en famil-

jehögtid med mycket mat på bordet, som sill, vörtbröd, kål, skinka, korvar, 

köttbullar, risgrynsgröt och lutfisk. Varje rätt har sin egen historia. att äta 

lutfisk är en gammal svensk sed från den tid då Sverige var katolskt. På 

julafton äter troende katoliker fisk och enkel mager mat.

Juldagen, den 25 december, är den näst största kristna helgen, och firas av 

de flesta kristna till minne av Jesu födelse. På juldagsmorgonen går man i 

julottan om man är religiös eller av tradition. Fram till den katolska julmäs-

san på natten till juldagen fastar den troende katoliken, sedan är det fritt 

fram att festa på till exempel kött och bakverk.  i de engelskspråkiga län-

derna är det vanligt med kalkon på julbordet. 

Trettondagen anses vara den dag då de tre vise männen kom till Jesus 

i krubban. För många är detta den stora släktkalasdagen och slutet på 

julen. Ursprungligen och i ortodoxa kyrkan firas denna dag som Jesus fö-

delsedag. trettondagen betraktas också av många som Jesus dopdag.

Fettisdagen infaller 47 dagar före påsk och är en del av fastlagen.  Fast-

lagen omfattar tre dagar; fastlagssöndag, blåmåndag och fettisdag.  då 

förbereder man sig som troende katolik för fastan. i många länder har man 

karnevaler (carne vale betyder farväl kött) för att markera övergången till 

fastetiden. i Sverige äter man gärna semla, eller fastlagsbulle, en vetebulle 

fylld med grädde och mandelmassa. dock inte alltid på fettisdagen och 

utan att för den skull fasta efteråt.

Jungfru Marie bebådelsedag är för katoliken ett avbrott i fastan då man 

kan passa på att äta t ex söta kakor. i Sverige har vi kvar denna katolska 

högtid och den 25 mars äter vi, troende eller ej, gärna våfflor. dagen kallas 

”våffeldagen” efter ”vår fru”, alltså Maria. det var denna dag, nio månader 

före jul, som ängeln Gabriel ska ha uppenbarat Jesu födelse för Maria.

 

Påsken är den äldsta och största kristna helgen och firas till minnet av 

Jesu lidande, död och framför allt återuppståndelse. den är rörlig i alma-

nackan och infaller den första söndagen efter den första fullmånen efter 

vårdagjämningen, det vill säga någon gång mellan den 22 mars och den 

25 april. Är man religiös har man kanske fastat 46 dagar innan påsk. 

Ägg är något man förknippar med påsken och ägget kan tänkas sym-

bolisera pånyttfödelsen som är påskens centrala tema. i våra nordliga 

trakter värpte hönsen inte så mycket under vintern och för den som haft 

det knapert med mat eller hade fastat, blev vårens ägg rena festmaten. 

det ordnades äggkalas där man målade äggen och lekte olika ägglekar. 

långfredagen är för katoliken en fiskdag eftersom man avstår från kött 

och i Sverige äter man gärna lax och sill under påsken.

Påskafton firar katoliken med lamm och äggrätter efter påskmässan på 

kvällen. lammet tillagas med rosmarin, timjan och lök. På brödet är det 

vanligt att man målar ett kors eller dekorerar med ett ägg.

i ortodoxa kyrkan är annandag påsk de dödas vilodag. i den Syrisk orto-

doxa kyrkan är det tradition att besöka släktingars gravar och be om nåd 

för de avlidna. Man har med sig blommor och ljus men också bakverk och 

annat att äta. Både vuxna och barn leker med målade ägg.

 

Nattvarden, när brödet och vinet  delas 

ut säger prästen “Kristi kropp för dig utgi-

ven” samt “Kristi blod för dig utgjutet”. 

Kristus är ett annat namn på Jesus.

Julafton började förr med att man bjöds 

på bröd doppat i spadet där skinkan 

kokat. det var ett bra sätt att mjuka upp 

det hårda brödet och samtidigt få i sig 

lite köttsmak trots fastan och köttförbu-

det som rådde före juldagen då Sverige 

var katolskt. det är bara i Sverige 

julafton kallas för dopparedan, den dag 

man doppar i grytan. 

de flesta ortodoxa kyrkor firar jul tret-

ton dagar senare än de katolska och 

protestantiska kyrkorna. Fastan bryts på 

juldagen och man äter t ex hemgjorda 

korvar, ost och rökt kött. detta är också 

en dag tillägnad förfäder och avlidna.

 

kristendomkristendom

Semla en söt vetebulle fylld med man-

delmassa och grädde är tänkt som en 

förberedelse inför den fasta som den 

som är strikt religiös håller fram till påsk.
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Kristi himmelsfärdsdag infaller 40 dagar efter påsk, alltså alltid på en tors-

dag. den firas till minne av det som kristna anser vara Jesu himmelsfärd. 

Pingsten infaller i maj eller juni, femtio dagar efter påsk. Kristna anser att 

den helige ande då uppfyllde Maria och Jesu lärjungar. då ska också 

den första kristna kyrkan ha grundats. Under pingsten menar kristna att 

Gud finns ibland oss och verkar genom den helige ande som är Guds 

osynliga närvaro. 

att Handla ocH äta 
i nya testamentet upphäver Jesus många regler från Gamla testamentet, 

bland annat förbuden mot viss mat. det finns traditioner som är knutna till 

högtiderna men några förbud som är knutna till tron finns inte. 

inom den ortodoxa kristendomen hittar vi t ex många assyrier, syrianer, 

serber, greker, etiopier och ryssar. Som troende ortodox avstår man från 

matfett, vin och ibland också kött 20 dagar före jul samt 40 dagar före 

påsk, som en förberedelse inför högtiden. Man fastar också på onsdagar 

och fredagar; Jesus ska ha gripits och dömts på en onsdag samt korsfästs 

och dött på en fredag.

i Sverige är 80 procent av katolikerna invandrare från länder som Grek-

land, Jugoslavien, turkiet, Mellanöstern, afrika, Rumänien, Bulgarien, Syrien, 

libanon, Ryssland, estland och Finland. de flesta människor föredrar den 

mat man vuxit upp med och lika självklart påverkas dessa mattraditioner 

om man flyttar. troende katoliker undviker traditionellt att äta varmblo-

diga djur på fredagar och 40 dagar före påsken. nuförtiden kan en tro-

ende kristen istället välja att avstå från något annat än kött under fastan, 

t ex godis, bakelser, alkohol eller cigaretter.

kristendom

4 skivor kolja eller torsk, ca 2 cm tjocka
1/2 dl vetemjöl
1 tsk salt
2 krm vitpeppar, nymald 
4 msk olivolja
1 gul lök, finhackad 
1 vitlöksklyfta, finhackad 
1 morot, finhackad 
1 msk tomatpuré
1 burk hela tomater
1 dl vatten
1⁄2 fiskbuljongtärning
2 dl torrt vitt vin eller 2 msk pressad 
citronsaft och 11⁄2 dl vatten
1 lagerblad

utan att ta färg. Rör ner tomatpuré, 
delade burktomater, vatten, smulad 
buljongtärning, vin eller citronsaft och 
vatten, lagerblad, timjan och basilika. 
låt koka i 10 minuter under lock. 
Blanda under tiden samman persilja, ci-
tronskal och vitlök till garneringen. lägg 
ner fiskbitarna i grytan och låt sjuda ca 
3-5 minuter eller tills fisken vitnat och 
lossnar från benet. Garnera fisken.
Servera fiskgrytan med krämig saffrans-
risotto eller couscous. 

 1 krm timjan
 5 basilikablad, strimlade 

Garnering
1 dl bladpersilja, finhackad 
1 citron, rivet skal 
1-2 vitlöksklyftor, finhackade 
      
Skölj, torka av och krydda fiskskivorna. 
Vänd i vetemjölet och kryddorna, bryn 
hastigt i hälften av olivoljan i en vid kast-
rull eller djup stekpanna. lyft upp fisken 
och lägg på en tallrik.
tillsätt resten av olivoljan i pannan och 
fräs lök, vitlök och morot några minuter 

fisk med medelHaVssmak, 4 port

den gregorianska tideräkning följs av 

protestantiska och katolska kyrkor. de 

ortodoxa kyrkorna använder antingen 

den gregorianska eller den julianska 

kalandern eller en blandning av de två.

 hur vi anger tid har att göra med vår 

identitet. Genom att ange epoken e Kr, 

efter Kristu födelse,  (som vi valt i denna 

skrift) talar vi om att vi är kristna. Mer om 

kalendrar och andra epoker finns på 

www.observatoriet.kva.se/svenska/om/

kalenderreformen.html

kristendom

www.ortodoxakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se

www.bibelsajten.nu
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250 g kesella eller keso
1 dl  russin
1⁄2 dl sötmandel eller nötkärnor
1 dl vispgrädde
1 1⁄2 msk socker
1 tsk vaniljsocker
25 g suckat
2 äggulor

Keso måste först mosas i matberedare 
eller mixer. hacka russin och mandel 
eller nötkärnor tillsammans, då fastnar 
inte russinen på kniven. Vispa gräd-
den och blanda den med socker och 
vaniljsocker. Blanda den släta ostmassan 
med russin, mandel eller nötter, suckat 
och gulor. tillsätt grädden sist. Placera 
en kaffebryggtratt med pappersfilter 

kristen mat kristendom

fYllda ägg, 4 port

6 ägg, hårdkokta 
6 sardellfiléer
15 gröna oliver
5 droppar tabasco
svartpeppar, nymald
3 msk gräslök, finhackad 
1 vitlöksklyfta
2 msk majonnäs
ev 1 dl parmesanost, riven 

Garnering
gräslöksstrån och paprikapulver 

ta försiktigt ut gulan ur de hårdkokta 
äggen med en liten sked. 

lägg sardellerna och oliverna i en 
matberedare med knivinsats och kör 
tills det är grovhackat. tillsätt de kokta 
äggulorna, tabasco, svartpeppar och 
gräslök och pressa i vitlöksklyftan. tillsätt 
majonnäsen och kör tills allt är blandat. 

Pensling
1 uppvispat ägg

Smula jästen i en degbunke. Värm oljan 
och vattnet till 37° (fingervarmt). Rör ut 
jästen i degvätskan och tillsätt socker 
och salt. Blanda i vetekli. tillsätt nästan 
allt vetemjöl och arbeta samman till en 
smidig deg. låt degen jäsa övertäckt i 
ca 30 min.
häll upp degen på bakbordet. arbeta 
den med lite extra vetemjöl. dela de-
gen i två delar och kavla ut varje del till 
en rektangel. Fyll med de kokta äggen 
delade i klyftor och finhackade oliver. 
Strö på dragon. Rulla ihop och låt jäsa 
på plåt ca 30 min. Pensla med uppvis-
pat ägg och grädda i nedre delen av 
ugnen i 200° ca 30 min.  Skär upp det 
färdiga brödet i skivor.

ta upp och fyll ägghalvorna. Strö even-
tuellt över lite parmesanost och garnera 
med gräslöksstrån och lite paprikapul-
ver. 

bRöd med ägg 
ocH oliVeR
50 g jäst
1⁄2 dl matolja
1⁄2 liter vatten 
1 msk socker
1 tsk salt
1 dl vetekli
12 dl vetemjöl (ca 720 g)

Fyllning
4 ägg, hårdkokta 
100 g oliver, finhackade
1 tsk dragon

(minst  1X4) över en liten skål. Ös över 
blandningen i filtret. låt stå kallt att rinna 
av till nästa dag. Med en lätt tyngd 
ovanpå tar det bara ca 4 timmar. Stjälp 
upp Pasjkan på ett fat och ta bort filtret. 
Garnera med frukt eller bär och servera 
med ett gott vetebröd. På bilden är 
Pasjkan formad till ett ägg med fuktade 
händer. den är dekorerad med  tårtgar-
neringar till ett vackert Fabergéägg. 

Påsk på ryska heter pasjka och till 
påsken lagas i många ryska hem den 
berömda desserten med samma namn.  
här ett förenklat recept.

pasjka, 6 port 

fläskfiléspett, 4 port

400-500 g fläskfilé
salt, peppar
1 tsk olivolja
2 små rödlökar 
1 ask cocktailtomater
8 träspett

Sås 
1 dl flytande eller smält honung
saft av 1 citron

Skär filén i större kuber. Salta och peppra. 
hetta upp oljan i en stekpanna. Bryn kuberna 
lätt runt om 3-5 min. ta upp kuberna.
Sätt ugnen på 225°.
Skär löken i klyftor.  trä upp köttkuberna på 
blötlagda träspett, varva med rödlöksklyf-
torna och cocktailtomaterna. 
Blanda ingredienserna till såsen. 
lägg spetten i en ugnssäker form. Fördela 
såsen över spetten. Grilla spetten i mitten av 
ugnen 5-10 min. Ös gärna spetten med såsen 
en gång under tiden.

lammstek, 7-8 port

Ca 1 1⁄2 kg lammkött med ben, t ex. lårstek, 
fransyska, bog
1-2 vitlöksklyftor
1 1⁄2 tsk salt
svartpeppar

Sätt ugnen på 175°. Gnid in köttet med en 
ituskuren vitlöksklyfta och stick gärna in en 
klyfta under hinnan vid lårbenet. lägg köttet i 
en ugnssäker form. Stick in en köttermometer 
så att hela röret är inne och spetsen kommer 
i den tjockaste delen av köttet utan att stöta 
mot ben. Krydda med salt och peppar. Sätt in 
köttet i den nedre delen av ugnen och stek 
till önskad innertemperatur. när termometern 
visar 70° är steken lätt rosa inuti, vid 75° helt 
genomstekt. Stektid ca 1 1/2 timme. ta ut ste-
ken och låt den stå ca 15 min innan den skärs 
upp. ta vara på skyn. ta bort vitlöksklyftan. Skär 
steken i skivor snett mot benet, vänd och skär 
på samma sätt. Servera med potatis, kokta 
grönsaker, gelé och syltlök .
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islam fRån joRdens alla HöRn
islam är den näst största religionen i världen och i Sverige. det finns cirka 

1,3 miljarder muslimer i världen varav ungefär en halv miljon lever i Sverige. 

islam beskrivs ofta som en enda religion men är i dag en lära med många 

varianter. de två viktigaste inriktningarna är Sunni och Shia. den övervä-

gande delen av världens muslimer är sunnimuslimer men i iran och irak är 

shiamuslimerna i majoritet.  troende muslimer anser att allah, Gud, talar 

direkt genom Koranen som är islams heliga skrift och ger muslimer tydliga 

regler att leva efter. Reglerna omfattar även maten och hur högtiderna 

ska firas. Muslimerna lever i alla världsdelar och därför är variationerna 

stora både vad gäller matvanor och sedvänjor. de olika regionernas för-

utsättningar och lokala traditioner påverkar allt vardagsliv, så även det 

religiösa. 

 

Som rättrogen muslim ska man be fem gånger om dagen. Fredag är mus-

limens vilo- och samlingsdag och då bör den troende muslimske mannen 

bege sig till en moské medan kvinnan ofta ber hemma. Fredagens bön är 

den enda gudstjänst som har predikan. den leds av en betrodd lekman, 

en imam, som också tar upp aktuella frågor, både lokala och i världen.  

HögtideR ocH fiRande
det islamska året styrs av månen; varje nymåne är början på en ny månad. 

Månåret har tolv månader men bara 354 dagar. de muslimska högtidsda-

garna flyttar sig därför hela tiden tio dagar framåt i förhållande till den gre-

gorianska solkalendern som används i västvärlden. 

Ramadan är den nionde månaden i månkalendern. Under denna månad 

fastar troende muslimer under dygnets ljusa timmar. idén med fastan är att 

påminna sig om hur det är att vara fattig och hur bra man själv har det. 

Så länge det är ljust nog att skilja en svart tråd från en vit är det förbjudet 

att äta och dricka. i Sverige följer man bestämda klockslag istället för so-

lens upp- och nedgång. Firandet av månaden ramadan är också lugnare 

i Sverige än i muslimska länder där nätterna ibland blir rena festivaler med 

nattöppna restauranger och affärer.

islam

Månskäran, hilal, är islams officiella 

symbol och man ser den på toppen av 

moskéernas kupoler och på islamska 

länders flaggor. Som symbol har halv-

månen används av olika kulturer långt 

före islam.

   

ordet islam är arabiska och betyder 

”hängivelse under allahs vilja”. allah är 

arabiska för Gud. en rättrogen muslim 

lever efter fem grundpelare: 

Bönen: Man ber fem gånger om dagen 

på bestämda tidpunkter, fredagens mid-

dagsbön är den viktigaste.

Fastan: Månaden Ramadan är faste-

månad. Före puberteten behöver man 

inte fasta och inte heller om man är sjuk, 

gravid eller ammar.

Allmosor: Vid fastans slut ger man något 

till de behövande.

Vallfärden: Under livet ska alla muslimer 

som har möjlighet vallfärda till Mekka. 

Trosbekännelsen, shahada: ” det finns 

ingen Gud utom allah och Muhammed 

är hans profet”

RåVaRoR 
lamm
Bönor
Ärter
Kikärter
linser
Bulgur
couscous
Filodeg
Sesamfrön
nötter
tahini
hummus    
Yoghurt
Mynta
Färsk koriander
Korianderfrön
Saffran 
ingefära
Kanelstänger 
Gurkmeja
Rosenvatten 
chili
Sambal oelek 
dadlar 
aprikoser
Granatäpple  
olivolja
honung

�



20 21

Kring fastan uppstår många olika mattraditioner. Man behöver till exempel 

en stadig frukost före soluppgången för att klara dagen. Frukosten bör inne-

hålla mycket vätska, proteiner och vitaminer och består ofta av kött, ägg, 

ost, yoghurt, mjölk, grönsaker, färsk eller torkad frukt och bröd.

när solen går ned bryter man fastan med lite vatten eller kanske aprikoser 

och dadlar indränkta i sötat vatten. Sedan ber man solnedgångsbönen 

och efter det serveras middagen, gärna med extra god och festlig mat 

som man äter med familj och vänner. Är man mycket from äter man kanske 

sparsamt även efter solnedgången. Gemensamt för alla muslimer är att 

man bryter fastan med en god soppa och gärna oliver, dadlar och bröd 

med lite salt. Sopprecepten varierar en hel del mellan olika kulturer. 

Eid al-fitr eller eid-festen, är festen som bryter fastan och barnens stora hög-

tid. de får ofta sötsaker och torkad frukt och kanske lite pengar när familjen 

får besök. Festen inleds första dagen i shawwal, månaden efter Ramadan, 

och firas i tre eller fyra dagar. Senast dagen före eid-festen ska man skänka 

pengar till någon behövande. Fastebrytandet firas med en speciell guds-

tjänst och bön. För muslimen är eid-festen lika viktig som julen är för den 

kristne. Barnen gör dekorationer och hemmet städas och pyntas. Man firar 

med släkt och vänner och delar ut presenter till varandra. det bjuds också 

på mycket gott att äta, till exempel äter man gärna lamm eller kyckling. det 

finns inga typiska maträtter eftersom varje land har sina mattraditioner.

Eid al-adha, slaktofferfesten, firas i fyra dagar under pilgrimsmånaden, tre 

månader efter fastebrytandet. högtiden firas till minne av att abraham en-

ligt muslimsk tro var beredd att offra sin förstfödde son ismail. allah ska då 

ha skonat ismail och låtit abraham offra ett lamm istället. denna fest är lite 

som påsken för kristna och firas med stort religiöst allvar. enligt traditionen 

ska ett djur slaktas och familjen ska dela med sig av köttet till släkt, grannar 

och fattiga. På bordet serveras det grillat kött denna dag, gärna lamm.

Hidjra-dagen, det muslimska nyåret, firas den 1:e muharram, årets första 

dag. det är främst muslimer i Mellanöstern som firar denna dag och då 

bjuder man gärna på buffé och på sötsaker. Många muslimska länder firar 

istället nyår den 31 december på ett liknande sätt som i större delen av 

västvärlden. de flesta muslimer världen över ställer en tårta på bordet denna 

dag.

Milad al-nabi, profetens födelsedag, firas den 12 rabi’ al-awwal. det är en glad 

högtid då man klär sig fin och äter gott tillsammans.

Halal äR tillåten mat
i Koranen ges uttryck för att varje muslim ska ha hälsosamma matvanor. den 

mat som anses hälsosam är tillåten, halal, medan den mat som betraktas som 

skadlig är förbjuden, haram. enligt Koranen råder allah människan att både 

äta vegetarisk och animalisk mat men också att inte äta för mycket av något. 

i Koranen nämns olika sorters gröda och frukter som kroppen anses behöva. 

dadlar anses t ex vara mycket nyttiga för barnaföderskor och honung rekom-

menderas som både närande och botande.

HaRam äR föRbjuden mat 
islam förbjuder griskött och grisfett, men också blodmat, kött av rovdjur och  

och fisk utan fjäll. djuret får heller inte ha fötts upp på kadaver. alla former av 

alkohol, även lättöl, cider, vinsås och godis med alkohol i, är otillåtna. 

Många muslimer äter bara halalslaktat kött. halalslakt innebär att varje djur 

ska slaktas i allahs namn vänt mot Mekka och under bön. Slakten ska utföras 

av en muslim, helst en imam, men man kan också acceptera kött slaktat av en 

troende jude eller kristen. Vissa muslimer kan tänka sig att äta vårt svenska kött 

och tycker att det räcker att de själva uttalar allahs namn när de äter köttet. 

halalslakt innebär också att djuret avlivas genom att halspulsådern skärs av så 

att blodet rinner ut, skäktning. enligt Koranen bor själen i blodet och ska därför 

tillbaka till jorden som är källan till allt liv. Vid halalslakt i Sverige måste man 

bedöva djuret så att det blir medvetslöst innan avblodningen, enligt svensk 

djurskyddslag. det finns flera slakterier i landet som framställer halalkött från 

djur som bedövats på detta sätt. det är en variant som många, men inte alla, 

muslimer accepterar. Köttet får inte slaktas på samma ställe som grisar eller 

packas med oren föda. ett problem med halalslaktat kött på svenska slakterier 

är att det ofta förekommer grisslakt på samma ställe. det importeras halalkött 

från andra europeiska länder, t ex från danmark och tyskland.

Månaderna 
 1.  Muharram, nyår firas 1 muharram   

 2.  Safar

  3.  Rabi al-awwal, Muhammeds 

  födelsedag firas

   4.  Rabi al-thani   

 5.  Jumada al-ula

   6.  Jumada al-thani   

 7.  Rajab

   8.  Shában

   9.  Ramadan, fastemånaden

  10. Shawwal, fastan bryts med  

        eid-festen 

   11.  dhu al-qáda

  12.  dhu al-hijjah

 

Åren 
den islamska tideräkningen börjar 

med den 16:e juli 622 e Kr. då flydde 

Muhammed från Mecka där mot-

ståndet mot honom var hårt och han         

accepterades som profet i staden 

Jathrib. Staden fick sedan namnet 

profetens stad, Medina.

det arabiska ordet för flykt är hidjra. 

den muslimska kalendern kallas hidjra-

kalendern och man brukar skriva ett h 

efter årtalet

Ett hidjraår (H) kan omräknas till ett 

gregorianskt år (M) enligt formeln:

M=(h x 33/34)+622

år 2006 blir år 1426 enligt hidjrakalen-

dern.

Eid al adha, offerfesten  firas också 

som en hyllning till de som gjort sin 

pilgrimsresa, hadj.

i Koranen uppmanas muslimen att äta 

all nyttig föda som är halal, tillåten: 

”att fiska i havet och spisa därav är 

tillåtet som föda för eder och de 

vägfarande.” (Koranen 5:96).

Koranen är också tydlig med vilket slags 

kött en muslim ska äta:

 ”Förbjudet för er är det självdöda, blo-

det, svinets kött och sådant som helgats 

i någon annan namn än Guds, det som 

strypts eller dödats genom slag, det som 

dött av eget fall eller blivit ihjälslaget, 

det som rovdjuret bitit; detta är ogudak-

tigt.”  (Koranen 5:4).

om bin och honung skriver Koranen: 

”Ur deras inre kommer det fram en saft 

med skiftande färg, som innehåller läke-

dom för människorna.” (Koranen 16:69).  

Quibbla betyder riktning och  inom 

islam avser man då riktningen mot 

Mekka.  det är bland annat i denna 

riktning man ber och vid halalslakt ska 

djuret vara vänt mot Mekka. i Sverige 

motsvarar riktningen mot Mekka 23 

grader på kompassen

islam islam
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att Handla mat
För att leva enligt islam behöver man veta vad man äter. På innehålls-

deklarationen till förpackade produkter kan man läsa vilka tillsatser som 

ingår. ibland kan det ändå vara svårt att avgöra ursprunget. Som exem-

pel används alkohol ibland för att lösa tillsatser men då i försvinnande 

liten mängd. Vissa matvaror kan innehålla grisfett eller tillsatsämnen som 

framställs ur grisfett men som deklareras med ett e-nummer på innehålls-

deklarationen.

Matoljor är ofta helt vegetabiliska liksom många bordsmargarin. Smör 

innehåller inga tillsatser och görs på enbart komjölk. i bak- och hushålls-

margarin kan dock animaliskt fett förekomma. allt från gris innehåller inte 

ordet gris, som t ex fläsk och ister. det senare är grisfett och används ofta 

i köttprodukter, bröd och bakverk. Gelatin som används i en del magra 

matfetter samt vissa godissorter och efterrätter kommer som regel från 

grissvål. löpen i osten kommer ofta från kalv men ibland från gris. 

att laga mat 
allt fler handlare tar in varor och produkter som svarar upp mot muslimska 

behov. den bästa inköpskonsulten är ofta kunderna själva. i muslimsk mat-

lagning ska det helst vara mycket grönsaker, kryddväxter och baljväxter, 

gärna tomatsås. Med kött till blir det matiga, goda soppor eller grytor 

som ofta serveras med en färsk sallad eller grönsaksinläggning. Som regel 

används oljor i matlagningen, t ex olivolja eller majsolja, även om många 

muslimer tar intryck av det svenska köket och använder smör och grädde. 

den vanligaste efterrätten är färsk frukt som apelsiner, vattenmelon el-

ler druvor. Muslimer från Mellanöstern dricker oftast vatten eller ”ayran” 

(yoghurt/vattenblandning) till maten medan de som kommer från Fjärran 

östern dricker the eller ingenting alls till maten.

600 g benfritt nötkött, t ex bog, högrev 
eller fransyska
3 msk matfett till bryning
2 gula lökar, hackade
2 vitlöksklyftor
1 pkt saffran + 1/2 tsk salt
1 msk tomatpuré
1⁄2 citron – pressad saft
1 köttbuljongtärning
salt
svartpeppar, nymald 
7-8 dl vatten
1 stor aubergine 
100 g röda linser
Till redning
2 msk majsstärkelse + 1⁄2 dl vatten 

häll över vattnet och låt det hela sjuda 60 
min.
Skala ev auberginen och skär den i ski-
vor. dela skivorna i fyra delar. tillsätt dessa 
och linserna i grytan och koka i ytterligare 
10 min tills linserna är kokta och köttet är 
mört. 
Red av med majsstärkelse utrört i vatten. 
tillsätt redningen under omrörning. låt gry-
ten koka ca 5 min. Servera med couscous 
och en klick matlagningsyoghurt. Strö över 
persilja, citronskal och röd paprika.

Servering
couscous
matlagningsyoghurt
1/2 dl hackad persilja
citronskal, strimlat 
1 röd paprika, hackad 

Skär köttet i 3x3 cm stora kuber. Smält 
matfettet i en gryta och låt det bli ljus-
brunt. Bryn köttet runt om i omgångar 
och tillsätt gul lök och vitlök.

Stöt saffran i en mortel tillsammans med 
saltet. tillsätt detta i grytan tillsammans 
med tomatpuré, citronsaft, buljong, salt 
och peppar. 

köttgRYta fRån mellanösteRn, 4 port

islamislam

tillverkaren eller den som förpackat 

livsmedlet vet besked om innehållet. 

För att läsa mer om tillsatser, kan man 

t ex besöka livsmedelsverkets hem-

sida www.slv.se. information finns  un-

der Konsumetinfo/Matkulturer

www.sverigesmuslimskarad.se

www.islamiska.org
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Recept på nästa sida
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tabooleH, 4 port 
2 dl bulgur
6 dl krossade tomater
1 tsk salt
1 purjolök
3 tomater
1⁄2 grön paprika
5 msk persilja, finhackad 
3 msk olivolja
1⁄2 krm cayennepeppar
saften av en 1⁄2 citron
1 msk mynta, torkad 

Garnering
10 svarta oliver

Koka bulguren i de krossade tomaterna 
och salt ca 10 min. låt kallna något.
hacka lök, tomat, paprika, persilja fint. 
Blanda ihop olja, cayennepeppar och 
citronsaft.
häll detta över den avsvalnade bulguren 
och rör om.
Blanda i de hackade grönsakerna och 
dekorera med oliver.

böRegipajeR, 4 port 
5 plattor fryst smördeg

Fyllningen
200 g fårost
1 ägg
3 msk finhackad persilja
1 msk finhackad dill

1 ägg till pensling

Blanda ingredienserna till fyllningen. 
Utbakning: ta fram smördegsplattorna 
och låt dem ligga i rumstemperatur ca 
20 min. dela varje platta i fyra bitar; dela 
först en gång på bredden och sedan en 
gång på längden. 
Kavla ut varje bit till rutor med 8-9 cm 
kant.
Sätt ugnen på 225°. lägg ca en msk 
fyllning i mitten på varje ruta. Pensla 

över. Ringla över olivolja och häll på vat-
ten så att dolmarna täcks.

lägg en plan tallrik som press på. Koka 
upp och låt stormkoka en kort stund och 
sjud därefter i en timma. låt dolmarna 
svalna i grytan.
Tips Byt vinbladen mot savoykålsblad 
och ersätt riset med korngryn.

Hummus, 8 port

Ca 5 dl kokta ärter
1 dl torkade kikärter + 1 dl torkade 
gula ärter
2 citroner, pressad saft 
3 vitlöksklyftor, pressade
4 msk Tahini (sesampasta)
1 tsk örtsalt
1⁄2 tsk paprikapulver
vatten
olivolja

Blötlägg och koka kikärter och gula är-
ter enligt anvisning på förpackningarna. 
Mosa de blötlagda och kokade ärterna i 
matberedare. tillsätt de övriga ingredien-
serna och så pass mycket vatten att mat-
beredarkniven går runt. Skeda upp purén 
i en skål och droppa över lite olivolja

stekta aubeRgineR, 
4-6 port:
2 auberginer
raps- eller olivolja till pensling 
salt, peppar

Garnering
2-3 msk grovhackad dill eller persilja

Skölj och torka auberginerna, skär dem i 
knappt 1 cm tjocka skivor. 
Pensla skivorna med olja. Stek skivorna 
guldgula på båda sidor på medelstark 
värme i en stekpanna under lock. Salta, 
peppra och låt rinna av på hushålls-
papper.
lägg auberginerna på ett fat. Garnera 
med dillen eller persiljan.

kanterna med vatten. Vik ihop och 
tryck till kanterna med en gaffel. Pensla 
med uppvispat ägg och lägg pajerna 
på en plåt klädd med bakplåtspapper. 
Grädda mitt i ugnen 10-12 min, tills de 
är gyllengula. låt dem svalna på galler 
utan bakduk.

dolmades, 4 port

250 g vinblad, färska eller konserverade
200 g nöt- eller lammfärs
1 msk olivolja
1 gul lök
150 g jasminris, okokt 
2 vitlöksklyftor, pressade
1 krm kanel
1 krm koriander
2 dl vatten
1 tomat, finhackad
1 knippa persilja, finhackad
salt, peppar

2 hela tomater
1 citron
1 buljongtärning + vatten
olivolja

hacka den gula löken fint. hetta upp 
olivolja i en gryta. Stek köttfärs och lök. 
tillsätt riset och den pressade vitlöken. 
Rör om och tillsätt kryddor och vatten. 
låt sjuda ca 5 min. tillsätt tomat och per-
silja. Smaka av med salt och peppar. låt 
det hela koka ihop några minuter.
Skölj vinbladen och lägg dem i buntar. 
Färska vinblad kokas i saltat vatten, kon-
serverade i osaltat vatten. låt dem koka 
i lite vatten ca 1 minut. ta upp dem och 
låt dem rinna av i ett durkslag.
täck botten på en vid gryta med vin-
blad.
lägg vinbladen med den blanka sidan 
nedåt. lägg en sked fyllning på vinbla-
dets mitt. Vik bladet runt fyllningen och 
rulla till en liten rulle. Placera dolmarna 
med skarven nedåt i grytan. lägg dem 
tätt tills hela botten är täckt.
Skiva tomater och lägg ovanpå dolmar-
na. Pressa citronen och häll saften över. 
Smula sönder en buljongtärning och strö 

tZatZiki, 4 port 
2 dl matlagningsyoghurt
1-2 klyftor vitlök
1 krm  salt
1⁄2 krm svartpeppar
1 liten gurka (ca 300 g)

Blanda yoghurt, pressad vitlök, salt och 
peppar. Skölj och grovriv gurkan. låt 
den rinna av i en sil. Blanda den med 
yoghurten. Servera som dipp-sås eller till 
grillat kött eller fisk.

islamislam

deW – aYRan, 6 glas

1⁄2 l naturell yoghurt
1⁄2 l vatten eller mineralvatten
vitlök, pressad efter smak
3 krm salt

Späd yoghurten med vatten till lagom 
drick konsistens. Smaksätt med vitlök 
och salt. Servera väl kyld.

Alternativ smaksättning
2 msk hackad mynta
krossad is

Smaksätt med mynta och salt. lägg i 
rikligt med isbitar.

gRanatäpple
Granatäpplets kärnor och frukt-
saft används mycket i framför 
allt Mellanöstern. de geléartade, 
mörkröda, saftiga kärnorna serve-
ras som efterrätt i skålar eller strös 
över sallader. Saften används i sås 
till både fisk och kött. Granatäpp-
let, som först är rött, är moget när 
det är brunrött. Frukten bryts isär 
och kärnorna knackas ut.
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staRkast i södRa indien
hinduismen uppstod i indien för ungefär 3 500 år sedan och representerar 

idag 80 procent av landets religioner. det finns 800 - 900 miljoner hinduer 

i världen. nästan alla bor i indien och dess grannländer. cirka 35 miljoner 

bor runt om i världen och av dem lever ungefär 7 000 i Sverige. traditio-

nellt föds man till hindu, även om det på senare tid har blivit möjligt att 

konvertera.

hindun tror på en enda gudomlig verklighet som uppfattas på två olika 

sätt. den gudomliga kraften, Brahman, eller den gudomliga personlig-

heten, Bhagavan, kan uppenbara sig i många olika skepnader. hinduer 

tillber också en del underordnade gudar som kallas för deva. 70 procent 

av hinduerna dyrkar Vishnu, Krishna eller Rama som är olika skepnader av 

samma gud. 25 procent dyrkar Shiva, och de resterande 5 procenten är 

en blandning av dyrkare av Gudinnan, Shakti, nya hinduiska reformrörel-

ser och andra. Som hindu väljer man själv vilken aspekt av det gudomliga 

man vill tillbe. det viktiga inom hinduismen är inte att man bekänner sin 

tro utan hur man lever. Man vill glädja sin gud eller gudinna eller ta den 

till hjälp för att leva rätt. tron påverkar allt en hindu gör i vardagslivet, från 

arbete till matlagning.

Många hinduer har ett eget altare hemma som man ber och mediterar 

vid. alla sinnen används: man ringer i en klocka, tänder rökelse, smakar 

frukt och häller välsignat vatten över huvudet. hemmet anses heligt och 

man tar alltid av sig skorna när man går in. 

Kastväsendet, varnashrama, är en viktig del av det hinduistiska samhället 

och består av fyra huvudkast, varnas. Människornas handlingar, karma, 

bestämmer i vilken kast man återföds. trots att kastsamhället och diskri-

minering är förbjudet enligt lag sedan 1950, påverkar kastväsendet ännu 

det indiska samhället.

HögtideR ocH fiRande
i templen dyrkas gudar i form av gudsgestalter och det är vanligt att varje 

familj har egna hemma. hinduiska högtider är livliga och glädjefyllda och 

hinduism

hinduism

RåVaRoR 
Ärter
Röda och gröna linser
Mungbönor
Kikärter
Kikärtsmjöl
Pistagenötter
Sötmandlar
Ris
nudlar  
Yoghurt
honung
Kardemumma
Koriander
Spiskummin
Saffran
Gurkmeja
chilipeppar
Kanel
nejlikor
Bockhornsklöver
citrongräs
Senapsfrö
Fänkålsfrö
Kokosmjölk
currypasta
Fisksås
Salladslök
Blomkål
Smör

Hinduismen har två bokstäver som 

symbol. Översatta till vårt alfabet blir de 

oM och uttalas [aoum], ett inom hindu-

ismen heligt ursprungligt ljud.

Hinduernas tideräkning är komplicerad 

och varierar. ett sätt att räkna är från 

Krishnas uppenbarelse.

Veda består av fyra skriftsamlingar från 

1500-talet f Kr och är huvudsakligen 

hymner till gudarnas ära.  

Upanishaderna är över 2000 år gamla 

texter som betytt oerhört mycket för 

indiska religioner, inte minst hinduis-

men. texterna handlar om jaget och 

förhållandet till Gud och till brahman, 

världsalltet. Frälsning innebär att bryta 

samsara, återfödelsens kretslopp, så att 

den eviga individuella själen, atman, 

återvänder till Guds rike eller förenas 

med brahman.

Yoga är olika kroppsliga och andliga 

övningar för att förena själen med det 

gudomliga.

Mest populär yoga bland hinduer är 

bhakti-yoga, som syftar till att utveckla 

ett kärleksfullt förhållande till Gud.
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hela familjen, kvarteret eller byn brukar delta i festligheterna. Under 

året förekommer hundratals små och stora högtider som t ex gudarnas 

födelsedagar eller andra viktiga händelser i gudarnas liv. andra hög-

tider hör ihop med årstiderna, skördetiden eller händelser i familjen. 

det kan vara svårt att hinna med alla högtider, men de flesta hinduer 

brukar fira divali och holi.

Divali, ljusets högtid. i månadsskiftet oktober, november firar hinduer 

världen över divali i 4 till 5 dagar. i firandet, som också är ett nyårsfi-

rande, ingår olika festivaler som ”herren Ramas återkomst till ayodhya”, 

lakshmi Puja och Kali Puja eller Govardhana Puja. Berättelsen om her-

ren Ramas (Vishnas) återkomst till ayodhya efter 14 år i exil finns i be-

rättelsen Ramayana; för att fira återkomsten hade invånarna tänt ljus 

i hela staden. divali är också en fest till lakshmis ära, lyckans och väl-

ståndets gudinna. Man sjunger och ber för gudinnan och om välstånd 

för familj och företag. Varje natt tänds mängder med ljus, oljelampor 

och lyktor och ofta firar man också med fyrverkerier. Under högtiden 

offrar man sötsaker, äter gott och ger varandra presenter. divali är 

dessutom den sista dagen på det finansiella året för den traditionelle 

hinduistiska affärsmannen och det anses bra att starta nya rörelser vid 

den här tiden på året.  

Holi, färgfestivalen, arrangeras i februari eller mars för att fira vårens 

ankomst. i indien börjar firandet med att man tänder eld på holikaträ-

det eller en docka föreställande den elaka häxan holik. dagen efter 

samlas barn och vuxna utomhus och kastar färgpulver utrört i vatten 

på varandra. Man kan skjuta med färgen i vattenpistoler eller släppa 

ballonger med färgat vatten från balkongen. dagen avslutas med en 

god måltid och barnen får godis. till maten äter man gärna indiskt 

bröd som t ex nan och puki, ett friterat bröd.

Baisakhi (Vaisakni) är nyårsdagen och firas i indien den första dagen i 

månaden baisakh (april - maj). den infaller runt den 13 april i vår kalen-

der. nyårsdagen är också den dag man börjar skörda kornet, rabi, var-

för nyår också är en stor skördefest. den här dagen menar hinduerna 

att deras himmelska flod sänker sig till jorden. 

aHimsa ocH VaRanas 
påVeRkaR maten
Regler för vad en hindu får äta finns i hinduernas heliga vedaskrifter. 

Vedaskrifterna är viktiga för flera indiska religioner och här finns olika 

regler för maten nedtecknade. Bland annat kan man läsa att vegeta-

risk kost är en möjlig väg till frälsning. Begreppet ahimsa står för icke-

våld och medmänsklighet och är en hyllning till livet.  tron att man i sitt 

nästa liv föds i en högre kast om man äter vegetarisk kost är mycket 

stark. 

de olika samhällsgrupperna, varnas, är grundpelare i kastsystemet 

och i det är prästerna, brahmanerna, högst. Prästernas mat är sattvik, 

en sträng lakto-vegetarisk diet av spannmål, frukt, grönsaker, mjölk, 

svamp och några av rotfrukterna. dock ingen lök eller vitlök som anses 

stimulera lusten. Kshatriya är krigarnas kast och deras mat rajasik inne-

bär att de får äta allt utom nötkött och vitlök. Köpmännens kast är den 

tredje, vaishya, medan kroppsarbetarna tillhör shudra-kasten. Bägge 

dessa kaster kan välja mellan att äta sattvik och rajasik. 

Kött kan vara tillåtet om djuret först offrats åt gudarna och därefter hel-

gats. det kött som äts är får, getter och kycklingar medan kött från rov-

fåglar är tabu. ingen får skada eller döda en ko och man får inte äta 

nötkött. Kon har varit ett heligt djur så länge man vet. den anses vara 

en moder eftersom den ger mjölk och är ett viktigt dragdjur. Mjölken 

från kon anses vara föda med stort andligt värde. av smöret framställer 

man en olja som kallas ghee och ses som det finaste livsmedlet. Kon är 

också mycket populär hos Krishna och hans tillbedjare.

att Handla ocH äta
hinduismen uppstod i indien men det finns många olika religioner i in-

dien med egna matkulturer. Gemensamt för hela landet är att det ser-

veras mycket vegetariskt och en hel del rätter i stark sås. i södra indien 

där hinduismen är starkast är maten mycket kryddad. en måltid består 

ofta av flera vegetariska rätter som serveras med yoghurt och flata 

Hinduisk tideräkning 

För att förstå hinduiska högtider och 

fester bättre, är det mycket viktigt att 

känna till den hinduiska kalendern och 

tideräkningen. den hinduiska kalendern 

är en månkalender som grundar sig på 

månens faser. Varje år består av 12 må-

nader som är i genomsnitt 29,53 dygn. 

Skillnaden mellan solåret och månåret 

blir större varje år. För att rätta till den här 

skillnaden lägger man till en extra må-

nad (adhik mas) vart tredje år. den hin-

duiska kalendern kallas för ”Panchang”. 

de hinduiska månaderna är följande :

Baisakha (Vaisakha)(april - maj)

Jaistha (maj - juni)

Asadha (juni - juli)

Sravana (juli - augusti)

Bhadra (augusti - september)

Asvina (september - oktober)

Kartiki (oktober - november)

Aghrana (november - december)

Pausha (december - januari)

Magha (januari - februari)

Phalguna (februari - mars)

Chaitra (mars - april)

Adhik mas (den extra månaden)

www.immi.se

Brahma är universums ordnare.  hans 

hustru är Sarasvati, vishetens och lärdo-

mens gudinna.

Vishnu anses vara mild och inåtvänd, en 

andlig gud som upprätthåller världen. 

hans hustru är Lakshmi, rikedomens och 

lyckans gudinna.

Krishna, som är en annan form av 

Vishnu, anses vara kärleksfull. 

Shiva representerar motsatserna: 

gränslös sexualitet och extrem asketism, 

lätt att vredgas och fruktbarhetssymbol. 

han framställs ofta som en dansande 

gud med fyra armar.

Dharma är den världsordning som 

gäller både för natur och för mänsklig 

moral och etik.

En hindu har olika mål under livet:

– pliktuppfyllelse

– rikedom och materiell lycka

– sexuell tillfredsställelse

– själens befrielse från kroppens 

   återfödelse, moksha

hinduism hinduism
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brödkakor eller ris. Man äter med fingrarna och använder bara höger 

hand eftersom med vänster hand utförs orent arbete. till maten dricker 

man vatten, sött te eller lassi, en yoghurtdryck.

thali är en måltid som består av olika vegetariska röror med ris som bas. 

Man blandar rörorna med riset och äter med höger hand.  dosa är en 

tunn rispannkaka som fylls med ett kryddigt innehåll.  

de som följer varnasystemet har mycket stränga regler för hur maten får 

hanteras eftersom kasterna i allmänhet undviker kontakt med varandra. 

Man får byta råa livsmedel mellan kasten medan reglerna för lagad mat 

är ganska komplicerade.

Som vegetarian äter man inte kött eller fisk. lakto-ovo-vegetarisk kost är 

vanligast och då ingår både mjölk och ägg, medan ägget inte ingår i 

den den lakto-vegetariska kosten. i den veganska kosten ingår enbart 

mat från växtriket. en bra vegetarisk måltid består av mycket grönsaker, 

rotfrukter, frukt och bär med en bas av ris, nudlar eller bröd. Baljväxter och 

linser är viktiga. inom hare Krishna undviker man vinäger som anses leda 

till okunnighet. 

i det hinduiska köket är honung en av de sju grundingredienserna och det 

äts en hel del sötsaker. det är vanligt att man ger kakor och godis som 

presenter vid bröllop och andra fester. Kakorna kan till exempel bakas av 

mjölk, ost, nötter, kokos och socker. två populära sötsaker är badam burfi 

som smakar mandel och rasgulla som är en sorts dessert bestående av 

ost/mjölkbollar i sockerlag.

Sammanfattningsvis äter de flesta hinduer vegetariskt, alltså inget kött, i 

vissa fall inte heller fisk och mycket lite av mjölk och ägg.

lammgRYta med apRikoseR, 4 port

200 g torkade aprikoser (1 påse)
2 gula lökar
2 msk olja
11⁄2 msk ingefära, finriven 
2 vitlöksklyftor
1 röd chilifrukt, finhackad 
1 kanelstång
3/4 tsk kardemummakärnor
1 tsk spiskummin, mald 
1 tsk garam masala

4 tomater
2-3 dl vatten
11⁄2 kg grytbitar av lamm

2 tsk salt
1⁄2 tsk svartpeppar, nymald 
basmatiris
gurkmeja

Blötlägg aprikoserna i kallt vatten gärna 
några timmar innan du ska laga.
 
hacka löken och fräs den i oljan tills den 
blir riktigt mjuk och glansig. 
 
tillsätt ingefära, vitlök och chili. Se till att 
inga kärnor och mellanväggar kommer 
med från chilin om du inte vill ha det 

för hett. Fräs några minuter. tillsätt kanel, 
kardemumma, spiskummin, garam ma-
sala och fräs ytterligare någon minut.
 
hacka tomaterna och tillsätt dem. häll 
på vattnet och koka upp. tillsätt köt-
tet. Salta och peppra, rör om och sjud 
grytan under lock ca 45 min tills köttet 
känns riktigt mört. tillsätt de avrunna 
aprikoserna och koka ytterligare några 
minuter.
 
Servera med basmatiris gärna kokt med 
lite gurkmeja som ger fin gul färg.

hinduism hinduism

Ghee  är ett klarat smör med unik smak 

som håller länge i kylen. Koka smöret 

i en stor kastrull i några minuter. när 

skummet börjar försvinna, dra bort 

kastrullen från plattan och låt svalna. 

Skumma smöret. häll i glasburk men 

lämna kvar bottensatsen i kastrullen.

Masala är hindi för kryddblandning. 

Garam masala är den vi kanske känner 

bäst. Blandningen varierar men kan t ex 

vara ihopmald kardemumma, kryddnej-

lika, kanel, gurkmeja, fänkål, senapsfrön, 

muskot och svartpeppar.

Pukka är grönsaker och bröd friterade 

i ghee.

http://hinduism.about.com
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aloo gobi, 4 port 
5 potatisar, medelstora 
1 litet blomkålshuvud, ca 500 g
5 msk matolja
1 tsk spiskumminfrön, hela 
1 tsk spiskummin, malen 
1⁄2 tsk koriander, malen 
2 krm gurkmeja
2 krm chilipeppar, torkad 
1⁄2 tsk rostad spiskummin, malen
1 tsk salt
ev svartpeppar, nymalen 
1 grön chilifrukt, inlagd 

Koka potatisen med skal. låt den kallna.
dela blomkålen i fina buketter.
hetta upp oljan i en stor stekgryta. låt 
spiskumminfröna få fräsa några sekun-
der. lägg i blomkålsbuketterna. Stek 
under omrörning i ett par minuter tills de 
börjar ta färg. lägg på lock och sjud i 
5-10 minuter.
Skala potatisen och skär den i 1-2 
cm breda skivor/bitar. tillsätt pota-
tis, spiskummin, koriander, gurkmeja, 
chilipeppar, rostad spiskummin, salt och 
svartpeppar. Finhacka chilifrukten och 
rör ner den.

kRYddig linssoppa, 4 port 
2 morötter
1 liten zucchini
1 gul lök
2 tsk ingefära, riven 
1 tsk spiskummin
1 tsk koriander
1 tsk gurkmeja
2 msk olja
1 burk linser, 400 g
11⁄2 l grönsaksbuljong
1 dl couscous
1 msk citron, pressad 
2 krm salt 
2 krm svartpeppar

ansa och skala morötterna och dela dem 
och zucchinin i bitar. Skala och skiva löken.
Fräs lök, ingefära och kryddor i oljan ett par 
minuter i en gryta. lägg i grönsaker och låt 
dem fräsa med ytterligare ett par minuter.
Skölj linserna i vatten och låt dem rinna 
av. Blanda ner dem i grytan och häll på 
buljongen. låt koka 2-3 minuter. 
tag grytan från värmen, blanda ner cous-
cousen och låt den svälla under lock ca 
5 minuter. hetta upp och smaka av med 
citron, salt och peppar.

pullao, 4 port

1 gul lök, grovhackad
1 morot i skivor
ca 10 cm aubergine skuren bitar
4 msk olja
1 tsk spiskummin, mald
1⁄2 tsk  salt
2 dl basmatiris
4 dl vatten
1 krm chilipeppar
1 cm färsk ingefära
1 tsk gurkmeja

1⁄2 dl  jordnötter, osaltade 
1⁄2 dl  kokosflingor
1 tomat i tärningar
1 dl gröna ärter

Stek grönsakerna i oljan i 10 min på 
medelvärme och smaksätt med spis-
kummin och salt. Ris och vatten tillsättes 
i det stekta och får koka i ca 20 min. 
tillsätt övriga kryddor. Strö över jordnöt-
ter, kokosflingor, tomat och gröna ärter. 
Rör om försiktigt. Servera med nan-bröd 
och isvatten.

nan – bRöd fRån indien
25 g jäst
4 msk vatten 37° (fingervarmt)
2 tsk socker
8-10 dl vetemjöl (ca 525g)
1 tsk bakpulver
1/2 tsk salt
1 1/2 dl mjölk, 
1 1/2 dl yoghurt
1 vispat ägg
2 msk smält smör
olja + vatten

Garnering
1/2 tsk sesamfrön, rostade 
1 msk koriander, finhackad 

Blanda jäst och vatten och låt stå i 5 
min. tillsätt resten av ingredienserna.
Knåda snabbt ihop degen som skall 
vara något lös i konsistensen, men torr. 
Är den för lös, tillsätt mer mjöl. låt degen 
vila 10 minuter.
Sätt på ugnens grilläge.
dela degen i två eller fyra delar bero-
ende på vilken storlek som önskas. Kavla 
ut till 5 mm tjocka runda bitar. avsluta 
med att dra i bitarna så de får dropp-
formsliknande utseende.
Pensla med olja blandat med lite vat-
ten. Strö över rostade sesamfrön och 
den hackade koriandern. lägg på 
bakpappersklädd plåt och grädda på 
nedersta falsen i ugnen. 
oBS! Ugnen måste vara riktigt varm när 
bröden sätts in. detsamma gäller om 
man gräddar bröden på grillen utom-
hus. Vänd när de fått färg.

1 burk sötad, kondenserad mjölk
2 dl vispgrädde
2 dl mjölk, 3%
1 krm kardemumma, finstött
1⁄2 krm saffran, finstött

Garnering
4 apelsiner
2 msk flagad sötmandel

häll mjölken i en bunke. Finstöt karde-
mumma och saffran. Skölj ur morteln 
med grädden och blanda med kon-
denserad mjölk och mjölk. 

häll smeten i formar och ställ in i frysen. 
om smeten körs i glassmaskin blir den 
extra fluffig.
 
Skala och strimla apelsinskalet tunt 
(använd ev ciselerare). Se till att det 
vita inte kommer med. Skär bort skalet 
från apelsinerna och skär ut hinnfria 
apelsinklyftor eller skär i skivor. Rosta 
den flagade mandeln i en stekpanna.  
Strössla över glassen och servera med 
strimlat apelsinskal och apelsinklyftor.

hinduismhinduism

kulfi, indisk glass, 4 port
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ett asiatiskt föRHållningssätt
Buddha betyder ”en som vaknat upp”. Buddhismen är ca 2 500 år gam-

mal och en av de stora världsreligionerna med ca 400 miljoner utövare 

varav ungefär 28 000 lever i Sverige. Buddhismen är spridd över stora delar 

av asien och har lite olika inriktning i olika regioner. theravada, de äldstas 

lära, utger sig för att vara den mest ursprungliga och praktiseras i Sri lanka, 

Burma, thailand, laos och Kambodja. Mahayanabhuddhisterna, vanligast 

i Kina, Korea, Japan och Vietnam, menar att Buddha har ett gudomligt 

ursprung.  i den tibetanska traditionen samsas olika former av buddhism 

med inslag av naturreligion och man har ett religiöst överhuvud, dalai 

lama. i zenbuddhismen från Japan är meditation viktig. 

Buddhismen syftar inte till frälsning utan till upplysning. det högsta målet 

för en buddhist är att slippa återfödas och få inträda i nirvana. Buddha 

anses heller inte vara någon gud utan mer en förebild. Prins Siddharta, 

560 - 480 f Kr, var den första buddhan. han gav sig ut i världen för att söka 

andlig mening och kom hem som upplyst, en buddha.  

Som buddhist är det viktigt att leva rätt. Man kan ha ett altare hemma, 

med en buddhastaty, några blommor, ljus och rökelser. Familjen kan buga 

sig för statyn och meditera framför altaret. Många mediterar en stund 

varje morgon och kväll för att uppnå inre harmoni och koncentration.

HögtideR ocH fiRande
i buddhistiska länder firar man Buddhas födelse, hans upplysning och död. 

Utöver det firar man inte så många andra högtider. Mycket kretsar istället 

kring livet i klostren, sangha, där munkarna och nunnorna bor. i Sverige är 

de flesta buddhister lekmän, det finns inte så många munkar. Man medi-

terar och studerar hemma och går kanske till ett buddhistcenter några 

dagar i veckan för att meditera. det finns buddhistiska föreningar som 

anordnar längre studieperioder, retreater, som påminner om klosterliv.

Nyår firas vid olika tidpunkter beroende på buddhistisk tradition. inom 

theravada firar man tre dagar efter fullmåne i april. i mahayana börjar 

det nya året med första fullmånen i januari. 

buddhism
Hjulet med åtta ekrar symboliserar för 

buddhisten de åtta vägarna som samt-

liga måste praktiseras för att man ska 

nå upplysning ut ur lidandet, till livsinsikt 

och nirvana. Vägarna är rätt åskådning, 

rätt beslut, rätt handlande, rätt tal, rätt 

strävan, rätt tänkande, rätt liv och rätt 

meditation.

enligt buddhismen är alla livsfenomen 

ytterst sett otillfredsställande och därför 

upplevs de som lidande. tillfredställelse 

kan man bara få för stunden och den 

är därför ganska meningslös.

i ett tempel bär man ljusa kläder med 

långa ärmar och ben. Man riktar inte 

fötterna mot buddhastatyn när man 

sitter. Många offrar en liten blomma eller 

något annat vid altaret som en symbol 

att man är beredd att ge av sig själv.  

Tre steg till buddism

1.Bekräfta Buddhas lära.

2.avlägga fem löften: inte döda, inte 

   stjäla, inte missbruka sex, inte ljuga, 

   inte berusa sig.

3.lova att försvara alla levande varelser.

buddhism

RåVaRoR 
linser
Bönor
tofu
Jasminris
Basmatiris
Risnudlar
Äggnudlar
Risdeg 
Jordnötsolja
Jordnötssmör
currypasta
Kokosmjölk
Vattenkastanjer
Bambuskott
Shiitake
Ägg
Fisk
Kyckling
Griskött
Sojaolja
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Losar, det tibetanska nyåret, firas när första nymånen visar sig någon 

gång mellan januari och mars. Samtidigt passar man på att fira allas 

födelsedagar, så detta är en riktigt festlig dag. årets sista kväll äter man 

guthuk, en nudelsoppa med nio olikformade nudelknyten. i familjerna 

skojas och skrattas det en hel del när man äter denna rätt, den som får 

knytet med chili förmodas t ex ha en vass tunga. ett månformat knyte 

innebär att man är vänlig, solformen att man är varm och boksymbolen 

att man är vis. 

att ingenting varar för evigt är ett ledande tema i buddhismen. en ti-

betansk tradition är att göra vackra skulpturer av jaksmör. när firandet 

är slut lämnas smörskulpturerna att smälta i solen.  årets andra dag har     

familjerna heldagsfester. Är släkten stor kan detta fortsätta resten av 

veckan. På bordet hittar man korv gjord på fårinälvor, vete, blod och 

kött, ett kokt fårhuvud samt en tjock, aningen söt soppa med kött i. Vete 

kallas dro, vilket betyder varm men också kan betyda lycka till. Soppan 

kallas thuk-pa, ungefär ”mötas”. 

Magha Puja, sanghadagen, är en social högtid som hyllar gemenskapen 

mellan alla som följer Buddhas lära. dagen firas till minne av den dag då 

över tusen av Buddhas anhängare samlades för att visa sin respekt för 

honom.  

Vesak, buddhadagen, firas av theravadabuddhister i samband med 

fullmånen under maj månad. dagen firas till minne av när Buddha blev 

upplyst samt hans födelse och död. Man skickar kort, smyckar templen 

med ljus, skänker mat till munkarna och mediterar. Zenbuddhister häller 

te över en liten babyfigur av Buddha. Man ger gåvor till behövande eller 

lämnar blod på sjukhus. 

Katina eller Pavarana firas i oktober, november över hela världen. i länder 

med regnperioder firas Katina när regnperioden slutar, ett alternativ är 

att fira den 18 oktober. lekmännen ger också gåvor till munkarna, gå-

vorna kan hängas på ett akprukträd, ett så kallat önsketräd.lekmännen 

ger också gåvor till munkarna, gåvorna kan hängas på ett akprukträd, 

ett så kallat önsketräd. På så vis anses man få god karma.

kaRuna ocH kaRma 
påVeRkaR maten
Karuna betyder medlidande, att livet ska försvaras. Karma betyder uppfö-

rande eller handling och utesluter dödande och handlingar som kan leda 

till dödande. dessa två begrepp gör att många buddhister är vegetaria-

ner. Många buddhister fastar, men reglerna för fastan är ganska få och 

variationerna stora. 

För att bli buddhist ska man uppfylla två eller tre steg. Med det tredje ste-

get förbinder man sig att äta vegetariskt eller veganmat. Man kan nöja sig 

med två steg och själv välja om man vill bli vegetarian eller inte. däremot 

får man inte själv slakta djur eller använda droger eller alkohol. 

att Handla ocH laga mat 
Buddhismen är mest utbredd i asien och det finns många olika slags kök; ki-

nesiskt, indiskt, thailändskt, vietnamesiskt och japanskt för att nämna några. 

eftersom reglerna för vad man får äta är få, är det ofta regionens matkultur 

som styr vad en buddhist äter och inte äter. Även om rätter och smaker skil-

jer sig åt är likheterna stora. Bland de buddhister som äter kött är kyckling 

mer uppskattat än t ex lamm. Basen i det buddhistiska köket är ris, risnudlar, 

risdeg och bröd. 

Frukosten kan vara bröd men också ris eller nudlar med lite rester från mid-

dagen. till lunch äter man kanske ris, grönsaker, en kött- eller fiskrätt och 

färsk frukt. det är vanligt med en oredd soppa istället för dryck till maten. 

ofta äter man inget mellanmål men barnen kanske får en frukt eller en 

soppa och lite nötter. Middagen är som lunchen, ofta med ytterligare en 

kött- eller fiskrätt.

en bra vegetarisk måltid består av grönsaker, rotfrukter, frukt och bär med 

en bas av ris, nudlar eller bröd. Baljväxter  är viktiga och i synnerhet soja-

bönan. den kan användas till mycket, speciellt i form av tofu som påminner 

om ost eller gräddfil beroende på hårdhetsgrad. 

Tofu görs av sojabönor på ett sätt som 

liknar osttillverkning. tofu har en mycket 

neutral smak och är fettsnålt och mjölk-

fritt. den kan användas som gräddfil, 

kryddas och stekas som kött, ätas som 

ost eller användas till glass. det finns 

både rökt och marinerad tofu att köpa 

utöver den neutrala. tofu tillverkas 

vanligen i två konsistenser; en hårdare 

ostlik bomullstofu, och en mjukare mer 

gräddfilslik silkestofu. 

Karma är ett religiöst begrepp inom 

buddhismen såväl som inom hindu-

ismen. Karma står för handling samt 

orsak och verkan. Man talar om god 

eller dålig karma. inom buddhismen kan 

karman mogna och utvecklas hos alla 

levande varelser.

buddhismbuddihsm

Shiitake är en god matsvamp och kallas 

ibland Kirunasvamp i Sverige, eftersom 

den odlas i gamla nedlagda gruvgång-

ar.  Svampen har lite sötaktig doft och 

smaken är fint kryddig med inslag av 

vitlök och pepparrot. den passar bra i    

t ex grytor och omeletter.  i Japan växer 

denna goda matsvamp vilt på ekar.

Te, vare sig det är svart, grönt eller vitt, 

kommer från samma buske. Bladen får 

olika färg beroende på hur de torkas. 

Jordmån, klimat och odlingshöjd ger 

variationer i smak. 

Svart te; bladen torkas varvid de jäser, 

fermenteras.  innehåller koffein och är 

den vanligaste tesorten. Smaken varie-

rar från mild till stark.

Oolong; bladens jäsning och torkning 

avbryts innan det blivit ett svart te. Star-

kare, syrligare smak än grönt.

Grönt te; bladen värms innan de  torkas 

och jäser inte. Bladen förblir gröna och 

har låg koffeinhalt. Smakar aningen 

gräs.

Vitt te; bladen är delvis oöppnade 

knoppar som bara torkar några timmar 

varvid en kort jäsprocess påbörjas. Kof-

feinhalten är mycket låg. Mild, söt- och 

nötaktig smak.

www.buddhanet.net

www.dhamma.se
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nudelsoppa med 
gRönsakeR, tofu 
ocH ägg, 4 port

50 g svamp, t ex shiitake eller ostronskivling
500 g blandade asiatiska grönsaker, t ex 
paksoy, vattenspenat, böngroddar
200 g haricots verts
200 g sockerärter
2 ägg (kan uteslutas)
2 msk jordnötsolja
1 msk ostronsås
12 bitar fast tofu (200g)
4 port nudlar (glas, ris eller ägg)
1 l grönsaksbuljong eller misosoppa

Skiva svampen. Skär alla grönsakerna i bitar. 
hårdkoka och dela äggen.
hetta upp oljan i en stor panna eller wok.
Fräs svampen 3-5 min, rör om då och då. till-
sätt grönsakerna och fräs under omrörning 
ytterligare 3 min. Smaksätt med ostronsås. 
tag upp grönsakerna.
Stek tofubitarna ca 1 min på varje sida tills 
de är guldgula.
Koka nudlarna enligt anvisning på förpack-
ningen. Fördela dem i portionsskålar.
Fördela grönsakerna över nudlarna. Koka 
upp buljong och häll den över (eller miso-
soppa). toppa med bitarna av ägg och 
tofu.

soja
Soja görs av jästa sojabönor som smaksätts 
med kryddor och salt och ibland även med 
svampextrakt. Resultatet blir en smakrik sås, 
god i och till olika sorters mat. 

Kinesisk soja, mörk, mustig och lite trögfly-
tande; till sås, soppa, grytor.
Japansk soja, ljust gulbrun och ganska salt; 
till ljust kött, fisk och grönsaker.
Indonesisk soja, ketjab, mörk och trögflytan-
de, söt eller salt; till marinader och såser.

kYckling med kokos 
ocH Röd cuRRY, 4 port

400g bröst- eller lårfilé av kyckling
3 msk japansk soja
1 burk kokosmjölk, 400g
1 msk färsk ingefära, finriven  
1 krossat citrongräs (den tjocka delen)
1 msk röd curry pasta
1 vitlöksklyfta, pressad 
2 msk fisksås
4 finstrimlade limeblad eller finrivet lime-
skal
1-2 tsk socker
1 msk lime, pressad 
1 dl färsk hackad thaibasilika eller korian-
der.
 
Skär köttet i strimlor och blanda
det med sojan. låt köttet marinera i sojan i 
20-60 minuter.
Rör om i burken med kokosmjölk.
hetta upp 2/3 av kokosmjölk med ingefära, 
citrongräs, röd curry, vitlök, och fisksås.

Rör ner lite kött i taget och koka upp 
mellan. låt puttra under lock i ungefär 
tio minuter tills köttet är mört.
Blanda ner limeblad/finrivet limeskal, 
socker och pressad lime. tillsätt den sista 
kokosmjölken och thaibasilika/koriander.

Tips! Blanda gärna ner säsongens grön-
saker eller kikärter från burk. För den som 
vill kan köttet bytas helt mot blötlagda, 
kokta   kikärter. Fisksåsen får alla andra 
smaker att lyfta. att tillsätta en del av 
kokosmjölken i slutet räddar den fina ko-
kossmaken. Servera med ris och mycket 
grönsaker.

VåRRullaR, 4 port

1 morot
1 scharlottenlök
1 dl böngroddar
300 g blandfärs
2 vitlöksklyftor
1 msk japansk soja

1 tsk chilipulver eller riven färsk ingefära
1 pkt vårrulledeg i ark1 ägg
olja

Dippsås
2 dl japansk soja
2 msk fisksås
1⁄2 msk wasabi

Skala och riv morot och lök. Blanda det rivna 
och böngroddar med färsen. tillsätt pressad 
vitlök, soja och chili/färsk ingefära. 
låt fryst vårrulledeg tina. Fukta en handduk 
som du kan lägga över vårrulledegen efter 
varje gång du tagit fram ett ark så att den 
inte torkar. lägg ut arken med vårrulledeg 
och pensla dem med ägg. 
Klicka ut 1 msk färs per ark och rulla ihop till 
små rullar. Vik in kortändarna innan du rullar 
det sista och fäst med lite vatten.
Fritera i olja tills de är vackert gyllene och 
knapriga och låt rinna av på hushållspap-
per. 
Blanda ingredienserna till dippsåsen. Serve-
ra med jasminris.

buddism
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i stort är svenskarna ett sekulariserat folk som bara besöker kyrkan vid speciella tillfäl-

len, t ex vid dop, bröllop, begravning och julotta. Sverige blev kristet ganska sent, först 

på 1000-talet blev kyrkan en makt att räkna med. På 1500-talet bröt Sverige med den 

katolska kyrkan och år 2000 var det dags för den lutherska svenska kyrkan att sepa-

rera från staten. i dag är cirka 80 procent av svenskarna medlemmar i Svenska kyrkan. 

Svenskarnas traditioner har inte enbart formats i kyrkan utan kommer också från gam-

mal asatro och från det gamla bondesamhället. Vad vi sätter på borden, framförallt vid 

traditionella högtider, är ett minne av betydligt hårdare villkor och av våra ekologiska 

förutsättningar.

 

Midsommar är för de flesta svenskar sommarens höjdpunkt med dans kring majstången 

och god mat med sill, färsk potatis och jordgubbar i högsätet, gärna med öl och snaps 

därtill. den egentliga midsommaraftonen infaller vid sommarsolståndet den 21 juni men 

midsommarafton firas numera alltid på en fredag. denna svenska tradition är uråldrig 

med rötter i förhistoriska sommarsolståndsfester. Majstången är däremot inte ett svenskt 

påfund; denna nationella symbol har anor från antikens Rom och medeltidens tysk-

land och även från Frankrike. Knäckebrödet är en kvarleva från Mellansverige, där 

vattenkvarnarna bara hade lagom med vatten för malning ett par gånger om 

året. det hårda brödet med sitt hål var hållbart och kunde förvaras på en 

stång i taket i säkerhet från råttor och möss.

Kräftor är en delikatess som älskas mer i Sverige än i något annat 

land. de ska kokas levande i en lag med mycket dill, men få har 

möjlighet att fiska egna så man köper färdigkokta, färska eller 

frysta. de kalla vackert röda kräftorna, ofta importerade, läggs upp på fat, gärna 

med skira dillkronor som dekoration. till kräftorna hör vällagrad eller kryddad ost samt 

gärna öl och snaps. det kan vara svårt att äta sig mätt på kräftor och en matig paj 

kan lösa det problemet. den traditionella kräftskivan i augusti är ett slags farväl till den 

korta svenska sommaren, med ljuslyktor, marschaller och färgglada papperslampor i 

form av fullmånar. 

 

Surströmmingen som särskilt norrlänningar gärna festar 

på har sitt ursprung i en gammal konserveringsmetod. 

hur skulle strömmingen klara transporten till bondgår-

den, som kanske låg en bra bit från fångststället, och 

hur skulle fisken hålla över vintern?  Man grävde ned 

den rensade strömmingen i en näverklädd grop, salta-

de lite och täckte över med bräder och stenar. när det 

var kallt nog tog man hem fisken utan att den förfors. 

På en surströmmingsfest ska det finnas tunnbröd, lök 

och mandelpotatis på bordet, liksom ost. Öl och snaps? 

Självklart för många. 

Luciafirandet är en genuint svensk tradition, bara Finland har något liknande. lucia 

är ett italienskt helgon som led martyrdöden men förebilden till den vitklädda lusse-

bruden är antagligen från tyskland då unga flickor med ljus i håret skulle föreställa 

Jesusbarnet vid nikolausfirandet. lucia har firats sedan 1700-talet i Västsverige och 

spreds sedan vidare över Sverige under 1800-talet. På 1920-talet anordnade Stock-

holms dagblad det första publika luciatåget. lussekatten, vetebullen med saffran 

och russin i som lucia bjuder på, är från tysklands katolska medeltid. enligt folktron 

slog en djävulskatt följe med det snälla helgonet St nikolaus för att skrämma barnen. 

den solgula lussekatten skulle kanske skrämma iväg den ljusskygga varelsen.

Traditioner som kombinerar mat och ritualer har en tendens att leva länge utan att 

ändras. Så är det t ex med ärtsoppa och fläsk som vi började äta för att fylla magen 

inför fredagsfastan vid den tid Sverige ännu var katolskt. Ärter var en välsmakande 

lyx jämfört med vardagens dagliga kost som mest bestod av hårt bröd, kål eller rovor. 

Gris var det kött vi hade mest gott om vilket förklarar fläsket. Vi har fortsatt äta soppan 

på torsdagar trots att Sverige varit protestantiskt i nästan 500 år. det säger något om 

den traditionella matens makt.

svenska traditioner svenska traditioner

www.nordiskamuseet.se

Svenska seder 
och traditioner
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
drottninggatan 95 B

Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10

www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSla) är en mötesplats för den gröna sektorn. akademien är en fri och oberoende nätverksor-
ganisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och 

naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. KSla arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!
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