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Ik ben Katrien! In 2009 verhuisde ik naar Zweden en sindsdien woon ik in 

een houten huis, midden in een bos, vlak bij een meer.

Hej Hej!

Blog
Eind 2014 startte ik met bloggen. Wat toen een plaats 

was waar ik m’n reisjes en dagelijkse bezigheden  

documenteerde is uitgegroeid tot een website boordevol 

tips en inspiratie voor wie droomt van een reis naar of 

leven in Zweden.

www.touchofsweden.net

Webwinkel
De producten die ik in mijn winkel aanbied heb ik met 

precisie en zorg uitgekozen en hebben allen een link 

met Zweden. Het alom bekende begrip fika maar ook 

het geliefde dalarna paardje en eland zijn symbolen die 

je er vaak ziet terugkeren.

www.theswedishgiftshop.com

Het had de verscheidenheid en schoonheid van de 

Zweedse natuur kunnen zijn die me destijds mijn koffers 

deed pakken om de overtocht naar het hoge noorden te 

maken. Want de natuur en ik, wij zijn beste maatjes.

Maar naast de natuur heb ik ook een boon voor Joakim, 

de Zweedse vriend. Heel wat mooie jaren geleden dook 

hij in Gent plots in mijn gezichtsveld op. Had ik hem 

toen niet aangesproken, leefde ik nu niet in een van de 

mooiste en meest ongerepte landen van Europa.

Wie me kent, weet dat ik een bezige bij ben. Ik hou van 

reizen, creatief bezig zijn en ondernemerschap. Deze 

drie geliefde bezigheden hebben zich de voorbije jaren 

vertaald in een populaire blog en attractieve webwinkel.

Je bent altijd welkom contact op te nemen!

katrien@touchofsweden.se

Katrien

http://www.touchofsweden.net
http://www.theswedishgiftshop.com
mailto:katrien%40touchofsweden.se?subject=




Het boek bevat twintig gerechten, onderverdeeld in de 

hoofdstukken Ontbijt, Lunch, Fika en Diner. Tevens kun 

je interessante weetjes terugvinden in de rubrieken:

•  Alcohol drinken in Zweden (pag. 15)

•  De natuur als picknickplaats en voorraadkast (pag. 16)

•  Bij Zweden over de vloer (pag. 23)

•  Uit eten in Zweden (pag. 33)

•  Wat doen en eten op midzomer (pag. 47)

•  Etenswaren kopen in Zweden (pag. 34)

•  Typisch Zweedse dranken die je in de supermarkt 

kunt kopen (pag. 24)

Op pagina 39 ontdek je een aantal recepten die je  

midden in de natuur of samen met je kinderen vlakbij  

je vakantiehuisje kunt bereiden.

Plaats vrij in de wagen?
Alle ingrediënten opgenomen in dit boek kun je in de 

Zweedse supermarkt terugvinden. Reis je met de wagen 

of camper naar Zweden? Dan kun je uiteraard enkele 

benodigdheden die je thuis op voorraad hebt, mee-

nemen. Zo hoef je in Zweden geen grote verpakkingen 

aan te schaffen.

•  peper en zout

•  zeezout of grofkorrelig zout

•  witte peperbolletjes

•  kristalsuiker

•  vanillesuiker

•  groentebouillon

•  paneermeel

•  klein flesje balsamicoazijn

•  cacao

•  honing

•  aluminiumfolie

Alternatieven voor typisch 
Zweedse ingrediënten
Uiteraard kun je ook buiten Zweden met de recepten 

in dit boek aan de slag. Sommige typisch Zweedse 

ingrediënten zijn in Nederland en België moeilijk te 

vinden maar met een beetje creativiteit – en Ikea – kom 

je een heel eind. 

Te vinden bij Ikea:

•  Zweedse garnalen – nordhavsräka

•  dun brood – tunnbröd

•  Zweedse zachte ronde broodjes – vetekaka of tekaka

•  worstenbroodjes – korvbröd

•  de Zweedse koude saus voor gemarineerde zalm – 

hovmästarsås

•  veenbessenjam – lingonsylt

•  vlierbloesemsap – koncentrerad flädersaft

Te vervangen door:

•  gräddfill vervang je door zure room

•  5-minutenharing kun je vervangen door licht  

gepekelde haring

•  ter vervanging van Västerbottenost kies je een sterk  

smakende harde kaas bijvoorbeeld Parmezaan

Dit boek is een handig instrument wanneer je door Zweden reist en je eigen 

maaltijden wilt samenstellen. De winkellijstjes met zowel Nederlandse als 

Zweedse benamingen en de bijhorende productafbeeldingen maken het 

eenvoudig om de typisch Zweedse ingrediënten in de winkelrekken terug te 

vinden. Daarnaast geven icoontjes aan welk materiaal je nodig hebt om de 

maaltijd te bereiden.

Over dit boek
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Ingrediënten afwegen in volume 
in plaats van gewicht
In Zweden gebruikt men volume in plaats van gewicht 

om aan te geven hoeveel meel, suiker of dergelijke je 

voor een bepaald recept nodig hebt. Eigenaardig, niet? 

Maar test het gerust eens uit. Eenmaal vertrouwd met 

het idee is het best handig om – net zoals voor vloei-

stoffen – een maatbeker te nemen om bloem en suiker 

af te meten.

Verblijf je tijdens je vakantie in Zweden in een stuga of 

zomerhuisje? Ga dan in de keukenkastjes en beste-

klade op zoek naar een setje van kleine schepjes met 

de inhoudsmaat 1 dl, 1/2 dl, een eetlepel (matsked) en 

theelepel (tesked). Bijna elke Zweed bezit dit handige 

keukeninstrument.

Wil je toch een weegschaal gebruiken? Hier volgen 

enkele omzettingen van volume naar gewicht:

1 dl tarwemeel = 60 gram

1 dl havermout = 35 gram

1 dl kristalsuiker = 85 gram

1 dl stroop = 145 gram
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 Niet alleen op midzomer maar ook tijdens het traditionele paas- en 

kerstfeest wordt in Zweden haring geserveerd. Het inleggen van haring is 

populair en er bestaan duizend en één verschillende smaak variaties.  

Maak je ingelegde haring van scratch dan neemt dat best wat tijd in beslag. 

Maar met deze sill på fem minuter hoef je enkel nog de neutrale reeds ingelegde 

haring op smaak te brengen.

visgerecht

fiskrätt
koud
kall

ontbijt
frukost

INGELEGDE HARING 
MET MOSTERD 
EN DILLE OF  
CURRY EN APPELTJES
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4 porties

4 portioner



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 1 verpakking 5-minuten haring sill på 5 minuter

 2 dl zure room crème fraiche

 3 eetlepels dijonmosterd dijonsenap

 1 eetlepel honing honung

 2 eetlepels verse dille färsk dill

 peper en zout peppar och salt

 1 verpakking 5-minuten haring sill på 5 minuter

 1 dl mayonaise majonäs

 1 dl gräddfil gräddfil

 1 eigeel äggula

 2 appels in blokjes gesneden äpplen

 2 eetlepels kappertjes kapris

 1 sjalotje gesnipperd sjalot

 3 eetlepels curry curry

B E R E I D E N

•  laat de haring uitlekken en snij in hapklare stukjes

•  meng alle overige ingrediënten in een kom

•  breng op smaak met peper en zout

•  voeg de haring toe aan het mengsel

• bewaar in glazen bokalen

Tips

Hou je niet van kappertjes? Schrap ze 

van het winkellijstje.

•
Laat je de haring 24 uur in de koelkast 

staan dan wordt hij nog lekkerder.

mengkom
bunke

B E N O D I G D H E D E N

ingelegde haring met mosterd en dille of met curry en appeltjes |  10

maatbeker
mätkopp

glazen bokaal
glasburk
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mes en snijplank
kniv och skärbräda

vork

gaffel



 Bij zo goed als elke maaltijd maar uiteraard vooral bij het ontbijt wordt 

in Zweden knäckebröd, boter en kaas geserveerd. Deze basisingrediënten 

zijn dan ook niet weg te denken tijdens de traditionele Zweedse hoogdagen. 

Hou je van uitgebreid ontbijten of vier je midsommar in Zweden, koop dan 

enkele lekker kazen, typisch Zweedse zoute boter en een smaakrijk knäcke-

bröd. Hier komen enkele persoonlijke voorkeuren maar laat je gerust  

beïnvloeden door wat in de plaatselijke supermarkten aangeboden wordt.

koud
kall

ontbijt
frukost

KNÄCKEBRÖD, 
KEX, BOTER EN 
OVERHEERLIJKE 
KAZEN
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vegetarisch

vegetarisk



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 knäckebröd knäckebröd

 • Paulúns Superknäcke Paulúns Superknäcke

 crackers kex

 • Göteborgs Utvalda kex till ost Göteborgs Utvalda kex till ost

 3 verschillende kazen tre olika ostar

 • Boxholm kryddost Boxholm kryddost

 • Castello with truffle Castello with truffle

 • Kavli ädelost Kavli ädelost

 boter met zeezout smör med havssalt

 • Bregott med havssalt Bregott med havssalt

B E R E I D E N

•  Ga naar de supermarkt en laat je inspireren door het uitgebreide aanbod  

aan knäckebröd, kazen en boter

B E N O D I G D H E D E N

knäckebröd, kex,  boter en overheerlijke kazen |  12

Tips

Wat overblijft zet je bij het ontbijt  

en de lunch terug op tafel.

•
Heb je geen kaasschaaf?  

Koop er zeker eentje wanneer je  

in Zweden bent

botermes
smörkniv

kaasschaaf
osthyvel

mes
kniv



 Brood, knäckebröd, boter en kaas zijn ingrediënten die tijdens elk 

Zweeds traditioneel feest op tafel niet mogen ontbreken. Maar daarnaast 

zijn eitjes ook altijd van de partij. Voor ägghalvor of halve eitjes bestaan er 

zoveel verschillende recepten. Ik kies vaak voor een snelle en eenvoudige 

maar daarom niet minder lekkere versie. Serveer deze eitjes gerust ook als 

extraatje bij het ontbijt.

HALVE EITJES  
MET GARNALEN  
EN CITROEN
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4 personen

4 personer
visgerecht

fiskrätt
koud
kall

ontbijt
frukost



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 4 eieren ägg

 3 eetlepels mayonaise majonnäs

 16 verse garnalen färska räkor

 1 ecologische citroen eko citron

 klein beetje dille dill

 zeezout havssalt

B E R E I D E N

•  kook de eitjes hard en laat ze afkoelen

•  pel de garnalen

•  pel de eitjes en snij ze in de lengte doormidden

•  haal het eigeel voorzichtig uit de eitjes en meng met een eetlepel mayonaise  

en wat zout

•  schep het eimengsel terug in de eitjes

•  leg een beetje mayonnaise en twee garnalen op elk half ei en werk af met dille

•  druppel citroensap op de eitjes vlak voor het serveren

mengkom
bunke

B E N O D I G D H E D E N

halve eitjes met garnalen en citroen |  14

Tips

Houd de eitjes onmiddellijk na het 

koken onder ijskoud water, dan laten 

ze zich zoveel makkelijker pellen.

mes
kniv

steelpannetje
liten kastrull

kampvuur of fornuis
lägereld eller spis

eetlepel

matsked



In vergelijking met Nederland en België is in Zweden 

alcohol duur. Zeker wanneer je ’s avonds ergens een 

biertje wil gaan drinken. De hoge prijs voor alcohol 

vormt samen met de in tijd en plaats beperkte toe-

gankelijkheid het Zweeds beleid om alcoholmisbruik 

tegen te gaan.

Een biertje drinken en daarna nog even met de  

wagen een ommetje maken zit er in Zweden niet in. 

Met een grens van 0,2 promille is één glaasje teveel. 

Alcohol nuttigen en autorijden wordt algemeen niet 

aanvaard en de boetes voor dronkenschap in het  

verkeer liggen hoog.

Het is verboden alcohol te nuttigen op openbare  

plaatsen. In steden en dorpen zijn terrasjes waar  

men alcoholische dranken mag serveren duidelijk  

afgebakend. Ook op festivals of andere publieke  

feestelijkheden moet je binnen een bepaalde om-

heining blijven wanneer je alcohol wil drinken.

Bijgevolg bestaan er in Zweden tal van lekkere  

alcoholvrije alternatieven. Deze kan je zowel in de 

staatswinkel als in de supermarkt kopen.

Zweedse woorden
alcohol alkohol

rijden onder invloed rattfylleri

alcoholvrij alkoholfri

wijn vin

bier öl

cider cider

een cocktail en drink

Alcohol koop je in Zweden in Systembolaget, een staatswinkel die je in het 

centrum van steden, sommige grote dorpen en in grote koopcentra kan 

terugvinden. De openingsuren worden bepaald door het Zweeds parlement 

en zijn beperkt wanneer je deze vergelijkt met die van de Zweedse super-

markten. Op zaterdag en vlak voor feestdagen kan het er zo druk zijn dat je 

moet aanschuiven om de winkel binnen te mogen.

Alcohol kopen 
in Zweden
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Favoriet

Mijn favoriet 

alcoholvrij drankje is 

Briska appelcider met 

vlierbloesem.



Uniek in Zweden is dat dit effectief ook mag. Zelfs 

wanneer je de grond waarop dit lekkers groeit niet in  

eigendom hebt. Dit recht noemt men allemansrätt en 

geldt voor zowel Zweed als niet-Zweed.

Dus ook jij hebt het recht om vrij de natuur in te  

trekken en te genieten van wat deze te bieden heeft. 

Jouw plicht hierbij is je verantwoordelijkheid te nemen 

en niets te vernielen, noch mens noch dier te storen.

Een picknick in de vrije natuur of een worstenbroodje 

maken (zie recept pagina 21) bij een grilplaats in het 

bos, moet – naar mijn mening – op je planning staan 

wanneer je naar Zweden op vakantie gaat.

Vuur maken is nooit risicoloos, dus wees voorzichtig 

en aandachtig en maak vooral geen vuur tijdens droge 

periodes. Ook in Zweden wordt ’s zomers in bepaalde 

regio’s vaak een verbod op het maken van vuur afge-

kondigd. Houd de actualiteit in de gaten of informeer 

bij de plaatselijke bevolking.

In natuurreservaten en Nationale parken is het  

allemansrätt niet van kracht en gelden andere regels. 

Check daarom altijd de borden aan de ingang of op  

de parking van een reservaat voor je je activiteit in  

de natuur aanvangt.

De Zweedse natuur heeft heel wat lekkers te bieden. Tal van bessen zoals 

frambozen, veenbessen, bosbessen en braambessen groeien rijkelijk in bos 

en berm. Ook heel wat bomen bieden tijdens de zomer sappige vruchten 

die lonken om geplukt en gegeten te worden.

De natuur als 
picknickplaats en 
voorraadkast

Leave nothing 
but footprints.
Kill nothing 
but time.



2 personen

2 personer

 Deze zalmrolletjes heb ik misschien wel duizend keer gemaakt. Ze zijn 

overheerlijk én multi-inzetbaar! Met een slaatje erbij tover je in een hand-

omdraai een volwaardige lunch op tafel. Trek je er een dagje op uit in de 

natuur, dan neem je ze mee in je picknickzak. Daarnaast zijn ze chique 

genoeg om in kleine stukjes als aperitiefhapje aan te kunnen bieden of als 

voorgerecht deel uit te maken van een feestmaal.

visgerecht

fiskrätt
koud
kall

lunch
lunch
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ZALMROLLETJES 
MET APPEL EN 
MIERIKSWORTEL



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 mierikswortel, tube of vers pepparrot, tub eller färsk

 1 appel äpple

 200 g roomkaas naturel färskost

 4 plakjes rechthoekig dunbrood tunnbröd

 400 g gerookte zalm rökt lax

 rucola rucola

 peper en zout peppar och salt

zalmrolletjes met appel en mierikswortel |  18

Vegetip

Vervang de zalm 

door vegetarische 

boterhammenworst.

 

vegoskivor

B E R E I D E N

•  rasp de appel en meng met de mierikswortel, roomkaas en kruiden

•  smeer het kaasmengsel op vier sneetjes Zweeds tunnbröd

•  verdeel de zalm en enkele blaadjes rucola over de broodjes

•  maak rolletjes van de broodjes

Tips

Geen rasp bij de hand?  

Snij de appel in kleine stukjes.

•
Smeer het kaasmengsel tot  

dichtbij de kantjes.

•
Wikkel de rolletjes in vershoudfolie  

en plaats ze een half uurtje  

in de koelkast.

•
Bewaar het resterende brood

voor het ontbijt 

rasp

rivjärn
mes
kniv

kommetje
skål

vork

gaffel

B E N O D I G D H E D E N



 Raggmunkar at ik voor het eerst bij Anna-Karin, een Zweedse vriendin.  

Ik was onmiddellijk fan van deze kleine overheerlijke aardappelpannen-

koekjes. Dit klassiek Zweeds gerecht vind je vaak ook op het menu van 

Zweedse eethuisjes terug. Doorgaans worden raggmunkar gereserveerd met 

varkensvlees maar ik koos voor een vegetarische, frissere en lichtere variant. 

Samen met neutrale cottage cheese een heerlijke lunch die je eenvoudig ook 

buiten boven een kampvuur kan klaarmaken.
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vegetarisch

vegetarisk
lunch
lunch

warm
varm

4 personen

4 personer

AARDAPPEL-
PANNENKOEKEN  
MET APPELTJES  
EN VEENBESSEN



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 2 dl tarwemeel vetemjöl

 4 dl melk mjölk

 2 eieren ägg

 1/2 theelepel zout salt

 900 g vastkokende aardappelen fast potatis

 3 eetlepels bakboter smör

 2 groene appelen äpplen

 1 dl veenbessenjam lingonsylt

 250 g cottage cheese

B E R E I D E N

•  meng het meel met de helft van de melk tot een soepel beslag

•  voeg de overige melk, de eieren en het zout toe

•  was en rasp de aardappelen grof

•  druk het vocht uit de aardappelen en voeg ze onmiddellijk toe aan het beslag

•  rasp de appelen grof, leg ze in een kommetje en voeg onmiddellijk  

de veenbessenjam toe

•  smelt een klontje boter in een koekenpan en giet een beetje beslag in de pan

•  bak de aardappelpannenkoekjes langs beide zijden goudbruin

•  serveer met appelveenbessen en cottage cheese

rasp

rivjärn

B E N O D I G D H E D E N

aardappelpannenkoeken met appeltjes en veenbessen |  20

Tips

Hou de reeds gebakken pannenkoekjes 

warm in de oven, tussen twee borden 

of onder aluminiumfolie

mengkom
bunke

kommetje
skål

koekenpan

kastrull
maatbeker
mätkopp

kampvuur of fornuis
lägereld eller spis

spatel

träspatel



 Boven een vuurtje midden in de natuur - dat is de plaats waar dit in  

Zweden zo vaak gegeten worstenbroodje het allerlekkerst smaakt. Maak 

op een veilige plaats een vuurtje, prik een worstje op een V-vormige tak en 

houd het boven het knetterende kampvuur. Snel en eenvoudig is de variant 

waarbij je ketchup aan het worstenbroodje toevoegt, maar wil je je broodje 

extra cachet geven dan maak je er deze gekarameliseerde ui bij.

lunch
lunch

WORSTENBROODJES 
MET GEKARAMELI-
SEERDE UI
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warm
varm

2 personen

2 personer
vleesgerecht

kötträtt



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 4 braadworsten grillkorv

 4 worstenbroodjes korvbröd

 2 uien gul lök

 1 eetlepel boter smör

 2 eetlepels kristalsuiker strösocker

 2 eetlepels balsamicoazijn balsamvinäger

JES 

Vegetip

Vegetarische 

worstjes vind je in 

de vriesafdeling

sojakorv

B E R E I D E N

•  snij de uien in halve ringen en bak ze in de boter tot ze kleur krijgen

•  voeg suiker en balsamicoazijn toe en laat ongeveer 3 minuutjes zachtjes pruttelen

•  prik een worstje op een V-vormige tak en houd het boven het kampvuur

•  leg het gebakken worstje en de gekarameliseerde uien tussen het lichtjes warm ge-

maakte broodje

B E N O D I G D H E D E N

worstenbroodjes met gekarameliseerde ui  |  22

Tips

Maak geen vuur in de natuur  

tijdens droge periodes

kampvuur of barbecue
lägereld eller grill

koekenpan

kastrull
mes en snijplank

kniv och skärbräda
maatbeker
mätkopp



Weetjes
•  Neem een kleine attentie mee. Een bloemetje of  

iets wat je uit je thuisland hebt meegebracht, wordt 

zeker geapprecieerd.

•  Zweden trekken hun schoenen uit wanneer ze bij 

iemand over de vloer komen. Soms met een hele berg 

schoenen bij de deur als gevolg.

•  Gasten bedienen zichzelf, daarna is de gastvrouw- of  

heer aan de beurt. De kans is dus groot dat jij die mooie 

taart of quiche als eerste zal moeten aansnijden.

•  Wil je alcohol drinken, breng dan zelf enkele biertjes 

of een flesje wijn mee.

Zweedse woorden
smakelijk smaklig måltid

proost skål

proficiat grattis

dank je wel tack så mycket

dank je voor het eten tack för maten

tot ziens vi ses

Krijg je de mogelijkheid om bij een Zweedse vriend of familie aan tafel  

aan te schuiven? Leuk! In besloten kring komen Zweden minder 'cool'  

over en leer je hun persoonlijkheid, levenswijze en gastvriendelijkheid  

zoveel beter kennen.

Bij Zweden 
over de vloer



Ik help je graag een eindje op weg met het maken 

van een keuze. Maar hou in gedachten dat het kraan-

tjeswater zo goed als overal in Zweden drinkbaar is en 

daarenboven ook nog lekker smaakt.

Spuitwater met een smaakje
Mineraalwater zonder koolzuur is een zeldzaamheid 

in de Zweedse supermarkt. Maar aan verschillende 

soorten bruiswater is er geen gebrek. De merken Loka 

en Ramlösa maken koolzuurhoudend water met ver-

schillende vruchtensmaakjes. Dit zijn geen gesuikerde 

dranken en de vruchtensmaak overheerst niet.

Geconcentreerd vruchtensap
Bij de droge voeding vind je geconcentreerde vruchten- en  

bessensapjes in oneindig veel smaken. Zelf kies ik meestal 

voor de brikverpakkingen van 2 dl van bijvoorbeeld 

Kiviks Musteri. Eén verpakking leng je aan met 8 dl 

kraantjeswater en geeft een verfrissend en goedkoop 

drankje op warme zomerse dagen. Door z’n compacte 

vorm is dit tevens een handig souvenir om mee naar 

huis te nemen.

Alcoholvrije cider
Wil je iets feestelijker drinken, kies dan voor een  

alcoholvrije cider met appel, peer of vlierbloesem.  

Met een alcoholpercentage van 0,5% vol kan je ze in 

elke supermarkt terugvinden. Bekende merken zijn 

Somersby, Briska en Herrljunga.

Bij een heerlijke maaltijd hoort uiteraard ook iets lekkers om te drinken. 

Wanneer je voor het eerst naar Zweden reist, vind je in de supermarkt vast 

heel wat drankjes terug waar je nooit eerder van hoorde.

Typisch Zweedse 
drankjes 
die je in de supermarkt kan kopen
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Taaltip

Mineraalwater  

kopen? Vraag naar  

vatten utan kolsyra



 Er bestaan meer dan drieduizend verschillende soorten garnalen.  

Niet eigenaardig dus dat de garnalen die in Zweden gegeten worden er 

anders uitzien dan de door ons alom gekende noordzeegarnaal. De Zweedse 

nordhavsräka is groter, rozer en ook de smaak verschilt.

 De nordhavsräka is niet uit de Zweedse keuken weg te denken en ze 

wordt dan ook in tal van gerechten verwerkt. Zoals in dit garnalenbroodje 

met ei en dille bijvoorbeeld. Een klassiek Zweeds gerecht dat je gegeten 

moet hebben op je reis door Zweden.

visgerecht

fiskrätt
koud
kall

lunch
lunch

GARNAALBROODJES 
MET EI EN DILLE
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4 personen

4 personer



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 1 kg diepgevroren ongepelde garnalen djupfrysta räkor med skal

 4 ronde zachte broodjes vetekaka of tekaka

 4 eieren ägg

 mayonaise majonnäs

 boter smör

 1 tomaat tomat 

 1 komkommer gurka

 sla sallad

 verse dille färsk dill

 1 citroen citron

JES 

Gek op 

garnalen? 

Bestel in een restaurantje 

aan de kust räkfrossa en 

eet verse garnalen met aioli 

en brood à volonté.

B E R E I D E N

•  ontdooi de garnalen en pel ze

•  kook de eieren hard, pel ze en snij ze in schijfjes

• snij de citroen, tomaat en 1/4 van de komkommer in schijfjes

•  smeer boter op de ronde broodjes en bedek ze met een blaadje sla

•  verdeel de eieren over de broodjes en leg een likje mayonaise op elk schijfje

•  verdeel de garnalen over de broodjes

•  werk af met enkele toefjes dille en een schijfje tomaat, komkommer en citroen

Tips

Geen eiersnijder bij de hand?  

Laat de eieren goed afkoelen en  

snij ze met een mes.

•
Bewaar het resterende brood en de 

komkommer voor bij het ontbijt.

•
Veel of weinig mayonaise?  

Dat bepaal je zelf.

•
Kies gerust voor 1kg verse garnalen  

in plaats van diepgevroren. 

vergiet

durkslag
steelpannetje
liten kastrull

eiersnijder
äggskärare

B E N O D I G D H E D E N
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mes en snijplank
kniv och skärbräda



koud
kall

vegetarisch

vegetarisk

 Zweden staat misschien internationaal niet bekend voor z’n kazen,  

toch kent het een rijke kaasgeschiedenis met enkele smaakrijke kazen als 

resultaat. Zoals Västerbottenost bijvoorbeeld. Deze kaas wordt in de noordelijk 

gelegen provincie Västerbotten gemaakt en leent zich uitstekend voor  

het gebruik in warme gerechten. Deze eenvoudige Västerbottenpaj is een 

traditioneel Zweeds gerecht en staat vaak als bijgerecht tijdens midzomer 

en kerst op tafel. Serveer deze koude quiche op een warme zomerse dag 

samen met een fris slaatje.

QUICHE MET 
VÄSTERBOTTEN-
KAAS
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lunch
lunch

4 personen

4 personer



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 boter smör

 kant-en-klare quichedeeg färdig pajdeg

 150 g geraspte Västerbottenkaas Västerbottenost

 3 eieren ägg

 2 dl room vispgrädde

 3 dl gräddfil gräddfil

 1 grote rode ui rödlök

 bieslook gräslök

 peper en zout peppar och salt

B E R E I D E N

•  zet de oven op 175° en smeer de ovenschaal in met boter

•  leg het deeg op de bodem en omhoog langs de kant van de schaal

•  prik gaatjes in het deeg en plaats de ovenschaal ongeveer 12 minuten in de oven

•  hak de ui en bieslook fijn

•  meng de kaas met de room en de geklopte eieren

•  giet het mengsel over het deeg en plaats ongeveer 30 minuten in de oven of tot de taart 

kleur heeft gekregen

•  laat afkoelen en serveer de västerbottenquiche met gräddfil, bieslook en gehakte rode ui

oven

ugn
mengkom

bunke
pannenlap

grytlapp
maatbeker
mätkopp

ronde ovenschaal (23 cm)
rund ungsform

vork

fork
mes
kniv

B E N O D I G D H E D E N
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Tips

Heb je bakpapier ter beschikking?  

Leg dit in de ovenschotel onder  

het deeg

•
Serveer koud of lauw

•
Vries wat overblijft van de quiche in  

of bewaar in de koelkast



visgerecht

fiskrätt
koud
kall

lunch
lunch

 Eenvoudig en leuk is het om eigen gravad lax of gemarineerde zalm te 

maken. Je moet alleen wat vooruitdenken want de vis moet zo’n 48 uur in de  

koelkast staan. Geen gerechtje dus om op het laatste moment uit je mouw te 

schudden of op een trektocht te maken. Samen met gekookte aardappelen 

(zie recept pagina 57) en een slaatje vormt deze gravad lax een heerlijke en 

gezonde lunch.

GEMARINEERDE 
ZALM MET DILLE
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12 porties

12 portioner



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 1 kg verse zalm (middenstuk) färsk lax (mellanbiten)

 2 theelepels witte peperbolletjes vitpepparkorn

 4 eetlepels zout salt

 4 eetlepels kristalsuiker strösocker

 2 potjes verse dille dill

 1 citroen citron

 1 potje hovmästarsås (mosterd) hovmästarsås

B E R E I D E N

•  snij de zalm in twee gelijke stukken en verwijder de graten

•  plet de peperbolletjes grof met de achterzijde van een lepel en meng ze  

met het zout en de suiker

•  kneed ongeveer 1/3 van het mengsel in het vlees van de vis

•  leg de grofgehakte dille en de rest van het zoutmengsel op één stuk zalm

•  leg het tweede stuk kruiselings op het eerste stuk zodat het vel van de vis langs  

beide zijden zichtbaar is

•  leg de vis in een plastic zakje en plaats op een bord in de koelkast

•  draai de vis ongeveer vijf keer de komende 48 uur

•  verwijder na ongeveer 48 uur het vocht en de kruiden

•  snij de vis in dunne plakjes en serveer met een schijfje citroen en hovmästarsås

Tips

Wrijf met je vinger over het vlees van 

de vis om graten te ontdekken.

•
Heb je verse zalm gebruikt dan kan je 

de gemarineerde vis ongesneden in de 

diepvries bewaren.

•
Het is eenvoudiger om de zalm in 

dunne plakjes te snijden wanneer deze 

nog niet volledig ontdooid is.

B E N O D I G D H E D E N
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theelepel

tesked
eetlepel

matsked
plastic zakje voor 1 kg vis

plastpåse till 1 kg fisk
bord
tallrik

mes
kniv



 In augustus duiken in de Zweedse bossen de eerste paddenstoelen op. 

In alle vormen, kleuren en geuren maken ze een boswandeling nog leuker 

en interessanter. Tussen al die tot de verbeelding sprekende zwammen staan 

een aantal lekkernijen zoals gewoon eekhoorntjesboord (karljohansvamp)  

en de alom gekende en geliefde cantharel (kantarell). Deze soep kan je met 

cantharellen of met eekhoorntjesboord maken of een mengeling van de 

twee. Serveer met zuurdesembrood en Zweedse zoute boter.

vegetarisch

vegetarisk
lunch
lunch

CANTHARELLEN-
SOEP MET DILLE

31  |  20  zweedse recepten voor op reis

warm
varm

4 porties

4 portioner



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 200 á 250 g cantharellen of eekhoorntjesbrood kantareller eller karljohansvamp

 1 ui gul lök

 2 dl zure room crème fraiche

 2 eetlepels boter smör

 1 potje verse dille färsk dill

 1 blokje groentebouillon grönsaksbuljong

 peper en zout peppar och salt

B E R E I D E N

•    snipper de ui, hak 3/4 van de dille en snij de paddenstoelen in kleine stukjes

•    bak de paddenstoelen en ui in de boter in een ruime kookpot

•    voeg 1 liter water, het bouillonblokje en enkele takjes dille toe

•    laat ongeveer 15 minuten onder gesloten deksel koken

•    verwijder de dilletakjes en voeg de zure room en de gehakte dille toe en  

laat vijf minuten sudderen

•    breng op smaak met peper en zout

Tips

Deze soep is het lekkerst met verse 

paddenstoelen die je in het najaar in 

de Zweedse supermarkt kan kopen.

•
Als leek pluk je beter geen  

padden stoelen met als doel ze als 

maaltijd te bereiden.

•
Vind je geen verse paddenstoelen in  

de winkel? Koop ze diepgevroren.

kookpot

kastrull
maatbeker
mätkopp

B E N O D I G D H E D E N
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mes en snijplank
kniv och skärbräda

kampvuur of fornuis
lägereld eller spis



Mijn budgetvriendelijke tip is: kies voor dagens rätt - ook 

wel dagens lunch of kortweg dagens genoemd. Dit is een 

volwaardige maaltijd die aan een voordelige prijs op 

weekdagen tijdens de lunchuren aangeboden wordt.  

Meestal kan je kiezen tussen een vleesgerecht, vis gerecht 

of vegetarisch alternatief.

Doorgaans inbegrepen in een dagens rätt:

• een alcoholvrij drankje

• een slaatje met brood

• een hoofdgerecht

• koffie of thee met een koekje of gebakje

Je betaalt een vaste prijs die verschilt van plaats tot 

plaats en ongeveer tussen de 7 en 12 euro ligt. In het 

centrum van Stockholm zal je dagens lunch duurder uit-

vallen dan wanneer je in Kiruna, de meest noordelijke 

stad van Zweden, gaat lunchen.

’s Avonds uit eten gaan is duur en buiten de steden  

zijn de mogelijkheden beperkt. Ben je toch na vieren  

op zoek naar een goedkope maaltijd, kies dan voor  

een pizzeria, hamburgertent of kebab-afhaalpunt.  

Je kan ook terecht in de gatukök of ‘straatkeuken’ waar 

je hamburgers, worstenboordjes, frietjes of aardappel-

puree – je hoort het goed – kan kopen.

Zweedse woorden
dagschotel dagens rätt

koffie kaffe

thee te

tweede kopje koffie påtar

vegetarisch vegetarisk

vlees kött

vis  fisk

salade salad

kraantjeswater vanlig vatten

bruiswater bubbelvatten

Het is heel gewoon om kraantjeswater  

te vragen op restaurant.

Naast buiten koken, midden in de natuur, moet je op vakantie in Zweden 

zeker ook uit eten gaan. Het eten is van topkwaliteit en meestal kom je op 

bijzonder gezellige plaatsjes terecht. 

Uit eten in Zweden
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Tip

Willen de kinderen 

naar een fastfoodketen? 

Kies voor het Zweedse 

Max!



Hoe noordelijker je reist, hoe dunner bevolkt Zweden 

wordt en hoe langer de afstanden tussen de verschillende  

supermarkten zijn. In Midden- en Noord-Zweden heb je 

snel honderd kilometer afgelegd zonder een dorpje met 

supermarkt tegen te komen. Sommige winkeltjes in 

minder grote dorpen hebben een beperkt aanbod.

De meeste benzinestations bieden relatief veel  

voedingswaren aan. Van voorverpakte broodjes, yoghurt 

en fruit tot diepvriesmaaltijden en chocolade, chips 

en snoep. Ook hier geldt: hoe hoger in Zweden, hoe 

beperkter het aanbod.

Weetjes
•  De melk die je in Zweden koopt is vers en heeft daar-

door een korte houdbaarheidsdatum.

•  Op blikjes, petflessen en glazen flesjes betaal je leeg-

goed of pant. Deponeer tijdens je volgende bezoek aan 

de supermarkt je lege verpakkingen in de daarvoor 

voorziene automaten. Deze vind je doorgaans bij de 

ingang terug. Je kiest ervoor je tegoed te doneren aan 

een goed doel of een bonnetje te ontvangen.

•  Vooral in de kleinere supermarkten is het de gewoonte 

om bij de kassa je etenswaren mooi achter elkaar 

op de band te plaatsen. De absolute fanaten draaien 

daarnaast ook hun producten met de streepjescode 

langs dezelfde zijde voor een snelle afhandeling.

•  Cash op zak hebben is in Zweden niet nodig. In bijna 

alle winkels en al zeker in supermarkten en benzine-

stations kan je met bankkaart betalen. Zelfs voor een 

flesje water.

Supermarkten in Zweden:

•  Ica

•  Coop

•  Hemköp

Budgetvriendelijke supermarkten in Zweden

•  Lidl

•  Netto

•  Willys

In het zuiden en in en rondom de grote steden vind je onbeperkte mogelijk-

heden om levensmiddelen in te kopen. Van grootwarenhuizen en koop-

centra net buiten het centrum tot kleine supermarktjes in dorpjes en steden.  

Het aanbod is uitgebreid en over de openingsuren en versheid van de waren 

hoef je je geen zorgen te maken.

Etenswaren kopen 
in Zweden



vegetarisch

vegetarisk

 Stap je een Zweeds eethuisje binnen dan zie je deze met kokos bekleedde  

chocoladeballetjes onverbiddelijk tussen de tal van andere uitgestalde  

lekkernijen liggen. Naast kanelbullar, damsugare en prinsesstårta is het namelijk 

een klassieker onder de Zweedse zoetigheden. Een heerlijk tussendoortje of 

nagerecht, zeker wanneer je van chocolade, karamel en koffie houdt.

koud
kall

koffiebreak
fika

CHOCOLADE-
BALLETJES MET 
KOKOS
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Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 100 g boter smör

 1 dl kristalsuiker strösocker

 1 eetlepel vanillesuiker vaniljsocker

 3 eetlepels cacao kakao

 3 dl havermout havregryn

 3 eetlepels koude koffie kallt kaffe

 geraspte kokos riven kokos

B E R E I D E N

•  smelt de boter in een steelpannetje en laat even pruttelen

•  meng de suiker, vanillesuiker, cacao, havermout en koffie met de boter

•  plaats het mengsel ongeveer een uurtje in de koelkast

• maak van het mengsel balletjes

•  rol de balletjes door de geraspte kokos

B E N O D I G D H E D E N
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koelkast

kylskåp

Tips

Deze chocoladeballetjes smaken  

even lekker zonder koffie.

•
Bepaal zelf hoe groot je  

de balletjes maakt.

steelpannetje
liten kastrull

maatbeker
mätkopp

eetlepel

matsked
kampvuur of fornuis

lägereld eller spis



vegetarisch

vegetarisk
4 porties

4 portioner

 Mijn tuin ligt midden in een bos. En in dat bos groeien tot mijn grote 

plezier massa’s bosbessenstruikjes. Bosbessen plukken is dus een jaarlijks  

terugkerende bezigheid. Een ontspannende en super leuke activiteit om ook  

tijdens jouw vakantie te ondernemen. Blåbär of bosbessen groeien rijkelijk 

en zo goed als overal in Zweden. Met de vangst maak je deze onvergetelijke 

kruimeltaart die men in Zweden smulpaj noemt.

koud
kall

KRUIMELTAART 
MET BOSBESSEN EN 
VANILLESAUS
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koffiebreak
fika



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 1/2 liter of 350 g bosbessen blåbär

 1 dl havermout havregryn

 2 dl tarwemeel vetemjöl

 1 dl kristalsuiker strösocker

 100 g gekoelde boter kallt smör

 5 dl vanillesaus vaniljsås

B E R E I D E N

•   zet de oven op 225 graden

•   meng het meel, de havermout en twee eetlepels suiker in een kom

•   snij de boter in kleine stukjes en voeg aan het mengsel toe

•   bewerk met een houten spatel tot je een korrelige deeg krijgt

•   meng 1/2 dl suiker onder de bosbessen en leg ze op de bodem van  

een ronde ovenschaal

•   verdeel het kruimeldeeg over de bosbessen

•   bak 15 tot 20 minuten in het midden van de oven

•   serveer met vanillesaus

Tips

Mooi voor het oog? Werk de taart af 

met bloemsuiker en enkele bosbessen.

•
Kies in plaats van bosbessen gerust 

voor frambozen, rabarber of een  

mengeling van verschillende bessen  

of vruchten.

oven

ugn
ovenschaal

eldfast form
mengkom

bunke
maatbeker
mätkopp

B E N O D I G D H E D E N
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mes
kniv

houten spatel
träspatel



Recepten waarvoor je geen 
warmtebron nodig hebt
•  Ingelegde haring met mosterd en dille (pag. 9)

•  Ingelegde haring met curry en appeltjes (pag. 9)

•  Zalmrolletjes met appel en mierikswortel (pag. 17)

•  Peperkoekenballetjes met parelsuiker (pag. 43)

Recepten die je boven een 
kampvuur kan klaarmaken
•  Garnaalbroodjes met ei en dille (pag. 25)

•  Aardappelpannenkoeken met appeltjes en  

veenbessen (pag. 19)

•  Worstenbroodjes met gekarameliseerde ui (pag. 21)

•  Cantharellensoep met dille (pag. 31)

•  Chocoladeballetjes met kokos (pag. 35)

•  Knäck met gehakte amandelen (pag. 41)

Recepten voor een 
uitgebreide barbecue
•  Zalm met groentenpakketje en roomsaus  

van viseitjes (pag. 51)

•  Varkenshaasje met aardappelsalade (pag. 55)

•  Nieuwe aardappelen met gräddfil en bieslook (pag. 57)

Mits een beetje vooruitdenken, kun je heel wat van de recepten uit dit  

boek in de tuin van je vakantiehuisje of zelfs midden in de natuur klaar-

maken. Want hoe je het ook draait of keert, een maaltijd smaakt het best  

in de buitenlucht.

Alternatief en 
primitief koken 
op reis
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 Wie eerder in Zweden was, zal het niet ontkennen. De Zweden zijn 

echte snoepers. Dat merk je des te meer wanneer je het immense aanbod 

aan schepsnoep in de supermarkten ziet. Maar net zoals koekjes, brood en 

taartjes gaan de Zweden graag zelf aan de slag om hun godis of snoep te 

maken. Dit typisch Zweedse snoepje knäck wordt jaarlijks tijdens de kerst-

periode in vele families traditiegetrouw gemaakt.

KNÄCK MET 
GEHAKTE 
AMANDELEN
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koud
kall

vegetarisch

vegetarisk
koffiebreak

fika
30 stuks

30 stycken



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 1 dl kristalsuiker strösocker

 1 dl slagroom vispgrädde

 1 dl stroop ljus sirap

 1 eetlepel bakboter smör

 2 eetlepels gepelde amandelen skalad mandel

 30 knäckvormpjes knäckformar

B E R E I D E N

•    meng suiker, room en stroop in een microgolfbestendige kom

•     plaats de kom in de microgolfoven en verwarm/kook 7-9 minuten op 750 W

•    hak de amandelen

•    voeg de boter en amandelen toe aan het mengsel

•    giet of lepel het beslag in de vormpjes

•    bewaar op een koele plaats

Zo test je of het knäckbeslag klaar is:
Gebruik een keukenthermometer. 125° is de perfecte temperatuur. 

Geen thermometer bij de hand? Doe een druppel van het warme mengsel in een glas koud water.  

Kan je van het afgekoelde druppeltje een bolletje vormen dan heeft je beslag de juiste temperatuur

Tips

Maak van bakpapier kleine hoorntjes 

die je vult met het knäckmengsel. 

Vouw het puntje een klein beetje om.

•
De suiker, room en stroop laten koken 

op een (kamp)vuur gaat evengoed.

•  
Knäck kan je in de diepvries bewaren.

mengkom
skål

eetlepel

matsked

B E N O D I G D H E D E N

knäck met gehakte amandelen |  42

kampvuur of microgolfoven
lägereld eller mikrovågugn

maatbeker
mätkopp

mes en snijplank
kniv och skärbräda



2 personen

2 personer

 Ken je de typische geur van de bekende Zweedse pepparkakor? De  

mengeling van kaneel, gember en kruidnagel doet vele Zweden mijmerend 

terugdenken aan hun kindertijd. Samen met moeder of grootmoeder  

peperkoekjes bakken is namelijk een populaire activiteit. De klassieke harde 

pepparkakor worden in de oven gebakken. Voor deze zachte variant komt er 

geen oven aan te pas. Ideaal om buiten op een mooie zonnige dag te maken 

voor de namiddagsfika.

PEPERKOEKEN-
BALLETJES MET 
PARELSUIKER
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koud
kall

vegetarisch

vegetarisk
koffiebreak

fika



Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 200 g amandelspijs mandelmassa

 100 g boter smör

 3 dl havermout havregryn

 1 eetlepel gemalen gember ingefära

 1 eetlepel gemalen kaneel kanel

 2 eetlepels gemalen kruidnagel kryddnejlika

 zout salt

 1 eetlepel vers geperst appelsiensap apelsinsaft

 parelsuiker pärlsocker

B E R E I D E N

•  rasp de amandelspijs grof en pers de appelsien met de hand

•  meng alle ingrediënten zodat je een vast deeg bekomt

•  maak kleine balletjes van het deeg en rol ze door parelsuiker

rasp

rivjärn
mengkom

bunke

B E N O D I G D H E D E N
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Tips

gehakte amandelen over van het recept 

op pagina 41? Meng ze onder het deeg. 

•
gemalen gember, kaneel en kruidnagel 

kan je in kleine zakjes bij de kruiden in 

de supermarkt terugvinden.

spatel

träspatel
maatbeker
mätkopp



 Een paar weken voor midzomer zie je het aanbod aardbeien in de 

Zweedse supermarkten gestaag toenemen. Niet verwonderlijk wanneer  

je weet dat de Zweden op midzomeravond maar liefst 5 miljoen liter  

aardbeien eten. Ben je tijdens midzomer in Zweden dan mogen aardbeien 

niet op het menu ontbreken.

AARDBEIEN MET  
VANILLE-IJS EN 
VLIERBLOESEM-
SLAGROOM
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Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 1 l aardbeien jordgubbar

 3 dl room vispgrädde

 1 eetlepel geconcentreerd vlierbloesemsap koncentrerad flädersaft

 citroenmelisse citronmeliss

 1/2 liter vanille-ijs vaniljglass

B E R E I D E N

•  was de aardbeien, verwijder de steeltjes en snij ze in schijfjes

•  klop de room lichtjes op en meng met het vlierbloesemsap

•  leg twee bolletjes ijs en wat aardbeien in een kommetje en werk af met de room  

en citroenmelisse

B E N O D I G D H E D E N
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Tips

Haal het ijs 10 minuten voor serveren  

uit de diepvries.

•
Maak met het overgebleven sap een fris 

vlierbloesemdrankje door 1 deel sap 

aan te lengen met 4 delen water.

mes en snijplank
kniv och skärbräda

maatbeker
mätkopp

garde
visp

eetlepel

matsked



M I D Z O M E R B U F F E T

•  Knäckebröd, kex, boter en overheerlijke kazen (pag. 11)

•  Halve eitjes met garnalen en citroen (pag. 13)

•  Ingelegde haring met mosterd en dille (pag. 9)

•  Ingelegde haring met curry en appeltjes (pag. 9)

•  Gemarineerde zalm met dille (pag. 29)

•  Nieuwe aardappelen met gräddfil en bieslook (pag. 57)

•  Quiche met västerbottenkaas (pag. 27)

•  Aardbeien met vanille-ijs en vlierbloesemslagroon (pag. 45)

Ben je eind juni in Zweden dan heb je de mogelijkheid 

deel te nemen aan zo’n midzomerfeest of midsommar-

firande. In vele openbare parken organiseert men  

namelijk voor jong en oud tal van activiteiten.

Het programma verschilt van plaats tot plaats maar 

doorgaans kan je helpen bloemen plukken, de meiboom 

versieren, bloemenkransen maken en daarnaast samen 

met vele anderen zingen en dansen rond de meiboom.

Soms gaat de openbare viering tot ’s avonds door en kan 

je ter plaatse proeven van een typisch Zweeds midzomer-

buffet. Heel veel Zweden komen echter ’s avonds met 

vrienden en familie bijeen om in besloten kring te eten.

Maar geen nood! Door een aantal recepten uit dit boek 

te combineren, kun je zelf aan de slag om zo je eigen 

midzomerbuffet samen te stellen.

Zweedse woorden
midzomeravond midsommarafton 

midzomerdag midsommardagen

meiboom majstång

bloemen blommor

midzomerbuffet midsommarbordet

Op de vrijdag vlak voor of na 21 juni hebben alle Zweden vrij. Op die dag 

is het namelijk midsommarafton of de avond voor midzomer. Over het hele 

land viert men de zomerzonnewende en op vele plaatsen doet men dit nog 

steeds op traditionele wijze.

Wat doen en eten 
op midzomer
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Tip

Vraag aan de lokale 

bevolking waar een 

midzomerviering in jouw 

buurt plaatsvindt.

Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg.

Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg.

Vi kan spela fio-lio-lio-lej,

vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderalla,

vi kan dansa bomfaderalla bomfaderallan lej.

Vi kan spela fio-lio-lio-lej

vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet,

och vi kan dansa andra hållet, andra hållet med!

Vi äro musikanter



 Staat bakad potatis op het menu dan maken de Zweedse vriend en ik  

liever iets teveel dan te weinig vulling. De volgende dag smeren we deze 

overheerlijke rivierkreeftjessalade namelijk graag op een toast of broodje 

bij de lunch. Serveer er een klein fris slaatje bij en je hebt een volwaardige 

maaltijd waar je met veel voldoening aan terugdenkt.

visgerecht

fiskrätt
warm
varm

diner
middag

GEPOFTE 
AARDAPPEL MET 
RIVIERKREEFTJES
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Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 2 grote aardappelen stora potatisar

 3 dl gräddfil gräddfil

 1 dl mayonaise majonnäs

 700 g rivierkreeftjes op water kräftstjärtar i lake

 1 rode ui rödlök

 80 g viseitjes stenbitsrom

 verse dille färsk dill

 verse bieslook gräslök

 peper en zout peppar och salt

B E R E I D E N

• was de aardappelen en prik enkele gaatjes in de schil

•  verwarm elke aardappel ongeveer 7 minuten of tot hij gaar is op de hoogste stand  

in de microgolfoven

•  afhankelijk van de grootte van de aardappelen verleng je de bereidingstijd  

met enkele minuten

•  laat de rivierkreeftjes uitlekken, snipper de ui en hak de verse dille en bieslook

•  bewaar enkele toefjes dille, kreeftjes en wat viseitjes voor de afwerking

•  meng ui, gräddfil, viseitjes en dille met de rivierkreeftjes

•  breng op smaak met peper en zout

•  snij bovenaan een kruis in de aardappelen en druk langs beide zijdes zodat  

de aardappel zich opent

•  vul de aardappelen met het kreeftenmengsel en werk af met viseitjes, kreeftjes en dille

Tips

Onder de benaming bakad potatis 

vind je in de Zweedse supermarkten 

grote aardappelen die je per stuk  

kan kopen.

•
Een oven ter beschikking? Plaats  

de aardappelen een uurtje (of tot  

ze gaar zijn) in een op 225º  

voorverwarmde oven.

•
Gepofte aardappel eet je makkelijkst 

met een klein lepeltje.

oven of microgolfoven
ugn eller mikrovågugn

vergiet

durkslag
mengkom

bunke
maatbeker
mätkopp

B E N O D I G D H E D E N

gepofte aardappel met rivierkreeftjes |  50

vork

gaffel
mes en snijplank

kniv och skärbräda



 Wanneer de Zweedse vriend en ik op een zomerse avond na een dagje  

werken in de tuin willen barbecueën dan kiezen we vaak voor een vers 

stukje zalm. Zalm vraagt zo goed als geen werk en vormt samen met warme 

groenten en een koud romig sausje een geslaagde combinatie. De voor-

bereidingen voor de groenten en de saus maak ik buiten op het terras terwijl 

Joakim de barbecue in gereedheid brengt. Zweedse zomer op z’n best!

ZALM MET 
GROENTE PAKKETJE 
EN ROOMSAUSJE VAN 
VISEITJES
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Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 olijfolie olivolja

 kruidenboter kryddsmör (persilja)

 500 g verse zalm färsk lax

 1,5 dl gräddfil gräddfil

 1,5 dl zure room crème fraiche

 80 g rode viseitjes röd stenbitsrom

 10 kerstomaatjes körsbärstomater

 10 champignons champinjoner 

 10 asperges sparris

 10 kleine aardappeltjes små potatisar

 1 gele paprika gul paprika

 peper en zout peppar och salt

B E R E I D E N

•  was de groenten, snij de paprika in grote stukken en de aardappeltjes, tomaten,  

champignons en asperges in twee

•  leg de aardappelen samen met een klontje kruidenboter op twee stukjes aluminiumfolie

•  verdeel de groenten over twee stukken aluminiumfolie, giet er wat olijfolie over en 

kruid met peper en zout

•  maak pakketjes van de aardappelen en groenten en leg ze op de warme  

– liefst gesloten – barbecue

•  smeer beide zijden van de zalm in met olijfolie en leg hem twee minuten met het vel 

naar boven op de barbecue

•  draai de zalm voorzichtig om en kruid met peper en zout

•  laat de zalm verder garen – liefst met gesloten deksel

•  meng gräddfil, crème fraiche en de viseitjes in een kommetje en smaak af met peper en zout

kommetje
skål

B E N O D I G D H E D E N
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Tips

Heb je een restje garnalen in  

de koelkast? Voeg ze toe aan  

het roomsausje

•
Zalm is snel klaar dus hou een oogje in 

het zeil zodat de vis niet te droog wordt

•
Draai de vis geen tweede keer om

barbecue
grill

aluminiumfolie
aluminiumfolie

maatbeker
mätkopp

mes en snijplank
kniv och skärbräda

spatel

träspatel



 Deze Zweedse gehaktballetjes smaken voortreffelijk, zegt de Zweedse 

vriend. Ik vertrouw blindelings op zijn oordeel want zelf eet ik al jaren geen 

vlees. Maar een Zweeds kookboek zonder köttbullar is als een bos zonder 

bomen dus uiteraard krijgen deze ronde lekkernijen hier een plaatsje.  

Eet deze vleesballetjes met gekookte aardappelen of brood en serveer er  

een romig sausje en veenbessen bij.

vleesgerecht

kötträtt

GEHAKTBALLETJES 
MET PETERSELIE 
EN SALIE
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Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 1/2 dl paneermeel ströbröd

 1 dl melk mjölk

 1 sjalotje schalottenlök

 verse bladpeterselie färsk bladpersilja

 500 g gemengd gehakt blandfärs

 gedroogde salie torkad salvia

 bakboter smör

 peper en zout peppar och salt

B E R E I D E N

•  meng het paneermeel met de melk in een kom en laat 5 á 10 minuten zwellen

•  hak het sjalotje en de peterselie fijn

• fruit het sjalotje in een koekenpan glazig

•  voeg de peterselie, het sjalotje, het gehakt, 3/4 eetlepel salie, 1/2 theelepel zwarte peper 

en 1 theelepel zout toe aan het paneermeel en meng goed

•  rol ongeveer 20 balletjes van het vleesmengsel

•  bak de balletjes in een beetje boter tot ze gaar zijn

•  schud tijdens het bakken vaak met de pan zodat de balletjes langs alle zijden  

gebakken worden

Tips

Een oven bij de hand? Bak de balletjes 

kort in de pan, leg ze in een oven-

schotel en plaats ze 10 - 12 min in een 

op 175° voorverwarmde oven.

•
Balletjes rollen gaat beter wanneer je  

je handen met wat olie inwrijft.

•
Enkele balletjes over? Vries ze in of  

eet ze de volgende dag koud.

kampvuur of fornuis
lägereld eller spis

koekenpan

kastrull

B E N O D I G D H E D E N
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mengkom
bunke

maatbeker
mätkopp

mes en snijplank
kniv och skärbräda



 Dit varkenshaasje belandt vaak op de barbecue wanneer er buitenlandse 

gasten over de vloer komen. Niemand gaat van tafel zonder lovende woorden 

uitgesproken te hebben over dit sappig en lekker smakende stukje vlees dat 

men in Zweden fläskytterfile noemt. Maak de aardappelsalade enkele uren van 

tevoren of koop huisgemaakte aardappelsalade die in de versafdeling van de 

meeste supermarkten aangeboden wordt. Serveer met een groene salade.

VARKENSHAASJE 
MET AARDAPPEL-
SALADE
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Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 600 g varkenshaasje fläskytterfile

 1 zakje droge marinade torr marinad

 briketten briketter

 10 grote vastkokende aardappelen stora fastkokande potatis

 1 theelepel zeezout havsalt

 1 kleine komkommer gurka

 1 rode ui rödlök

 1 doosje diepgevroren bieslook gräslök

 1 doosje diepgevroren peterselie persilja

 1,5 dl gräddfil gräddfil

 1 dl mayonaise majonnäs

B E R E I D E N

•  snij vet en zenuwen weg en kneed de droge marinade in het vlees

•  gril het stuk vlees een tot twee minuten langs beide zijden boven de kolen

•  verplaats het stuk vlees naar het midden van de barbecue (zie tips)

•  bak het vlees ongeveer 20 minuten op de – liefst gesloten – barbecue of tot het klaar is

•  check of het vlees gaar is en laat het daarna 15 minuten onder aluminiumfolie rusten

•  was, schil en kook de aardappelen

•  snij de komkommer en ui in kleine stukjes en leg in een grote kom

•  voeg zout, gräddfill, mayonaise en kruiden toe

•  giet de aardappelen af, laat ze afkoelen en snij ze in hapklare stukjes

•  leg tenslotte de aardappelen in de kom, meng en laat afkoelen in de koelkast

Tips

Eenmaal de barbecue warm is,  

herverdeel je de briketten zodat ze een 

cirkel vormen

•
Een keukenthermometer bij de hand? 

Plaats deze in het midden van het 

stuk vlees – het vlees is klaar bij een 

temperatuur van 70°.

•
Uitgebreid tafelen? Maak er warme 

groenten bij (zie pagina 52).

barbecue
grill

grilltang

grill tång
grote kom

stor skål
aluminiumfolie
aluminiumfolie
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mes en snijplank
kniv och skärbräda

maatbeker
mätkopp

kookpot

kastrull
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vegetarisch

vegetarisk

 Färskpotatis of nieuwe aardappelen zijn de eerste aardappelen die in een 

nieuw jaar geoogst worden. Ze hebben een heel dunne schil en zijn hemels 

lekker. Vele Zweden eten op midzomer de eerste färskpotatis van het jaar. 

Vroeger werd het eten van nieuwe aardappelen als verkwisting aanzien 

omdat de knol geoogst wordt voor hij volgroeid is. Nu is het een betaalbare 

delicatesse waar ook ik jaarlijks naar uitkijk. Eet deze aardappelen met een 

lekker stukje vis of vlees (zie recept pagina 51 en 55). 

NIEUWE 
AARDAPPELEN  
MET GRÄDDFIL  
EN BIESLOOK
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Winkellijstje
In het Nederlands På svenska

 1 kg nieuwe aardappelen färskpotatis

 1 bundel dille dillkvistar

 3 dl gräddfil gräddfil

 1 potje verse bieslook färsk gräslök

 1 rode ui rödlök

 bakboter smör

 zeezout havssalt

B E R E I D E N

•  breng water aan de kook en voeg zout toe

•  was de aardappelen, snipper de ui en hak de bieslook en kleinste takjes van de dille fijn

•  leg de grootste dilletakjes en aardappelen in het kokend water

•  laat onder gesloten deksel zachtjes pruttelen en check regelmatig of de aardappelen  

al dan niet gaar zijn

•  giet de aardappelen zodra ze gaar zijn af en laat ze 10 minuten onder een  

theedoek uitdampen

•  verwijder vlak voor servering de dilletakjes, voeg een klont boter en zeezout  

aan de aardappelen toe en meng voorzichtig

•  werk de aardappelen af met de fijn gehakte dille en serveer met gräddfill,  

gehakte bieslook en rode ui

Tips

Om de smaak van deze heerlijke  

aardappeltjes te vrijwaren is het 

belangrijk dat het water constant 

pruttelt. Kookt het water niet  

dan neemt de aardappel water op. 

Kookt het water te krachtig dan 

verliest de aardappel zijn vorm.

theedoek
kökshandduk
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kookpot

kastrull
mes en snijplank

kniv och skärbräda
maatbeker
mätkopp

fornuis
spis



Deze uitspraak – die niet van Pippi Langkous blijkt te 

zijn! – bezorgde me voldoende zelfvertrouwen om dit 

e-book te creëren. Want soms moet je datgene wat je 

wilt doen, gewoon doen – ook al heb je geen ervaring. 

Of alles van een leien dakje liep? Zeker niet. Zoals met 

de meeste dingen ging het met vallen en opstaan.

Tips, ideetjes en  
aanpassingen welkom!
Ondanks al het werk heb ik nu al zin om in de  

toekomst dit e-book te verfijnen en op te smukken  

met updates en nieuwe informatie en weetjes.

Heb je een ideetje of tip? Laat het dan zeker weten.  

Ook wanneer je een foutje in een van de teksten hebt 

opgemerkt of indien er aan een recept iets ontbreekt 

of niet duidelijk is, mag je me altijd contacteren via 

katrien@touchofsweden.se 

Wil je iemand laten kennismaken 
met dit boek?
Heb je vrienden of kennissen die binnenkort naar  

Zweden reizen en wil je hen informeren over dit e-book? 

Leuk! Bezorg hen via mail of sms de volgende link*: 

https://touchofsweden.net/20-zweedse-recepten/

Met dank aan…
Joakim, de Zweedse vriend, die me het voorbije half  

jaar ’s avonds en tijdens het weekend vaak heeft  

moeten missen. Dank voor je grote vertrouwen en 

onvoorwaardelijke steun.

Peter, de ontwerper en illustrator van dit boek,  

die af en toe al eens gevloekt zal hebben op mijn 

veeleisendheid en gebrek aan ervaring. Dank voor je 

creativiteit, geduld en ruime blik.

Joke, de redactrice, die alle teksten heeft nagelezen en 

me tussendoor wat schrijftips en taalles heeft gegeven. 

Dank voor je zorgvuldigheid en stiptheid.

Marjon, Sanne, Hans, Heidi, Nicole en zoveel andere 

volgers van het eerste uur. Dank voor jullie enthousiasme, 

positieve reacties en mentale steun. Hierdoor blijf ik 

foto’s en verhalen op Facebook en mijn blog delen  

en vind ik de energie om mijn creatieve en soms ook 

zotte ideeën uit te voeren. Zonder jullie was dit boek  

er nooit gekomen.

En ten slotte dank je, lezer van deze woorden, voor  

je interesse in dit boek. Jouw aankoop geeft me 

mogelijk heden en doet me dromen. Ik hoop dat dit 

boek je inspiratie mag bezorgen tijdens je volgende  

reis naar Zweden.

Vänliga hälsningar,

Toen ik er voor het eerst over nadacht om een e-book te maken, schoot me 

volgende uitspraak te binnen: “Dit heb ik nooit eerder geprobeerd, dus dat 

moet me zeker lukken!”

* Ik waardeer het wanneer je dit e-book niet digitaal of op papier aan vrienden of kennissen doorstuurt. Het is onwettig (lees op pagina 60 

meer over de auteursrechten op dit e-book) en een miskenning van het harde werk dat ik aan de creatie van dit boek heb besteed.

Nawoord

Katrien
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Aansprakelijkheid
Katrien Philips verleent u hierbij toegang tot dit e-book 

en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen 

en andere materialen. De informatie in dit e-book is 

bedoeld als vrijblijvend. Ondanks de zorg en aandacht 

die Katrien aan de ontwikkeling van dit e-book heeft 

gespendeerd, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig 

en/of onjuist is. Dit e-book wordt aangeboden zonder 

enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. 

Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijk-

heid aanvaard. Voor de in dit e-book opgenomen 

hyperlinks naar websites of diensten van derden kan  

de auteur nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende 

dit e-book liggen bij Katrien Philips. Het is bijgevolg 

verboden dit e-book of een deel van dit e-book digitaal 

of op papier te verspreiden, openbaar te maken of te 

verveelvoudigen - in gelijk welke vorm.

Katrien toont een bijzondere appreciatie voor wie niet 

het e-book maar volgende link naar geïnteresseerden  

doorstuurt zodat zij op een legale manier dit e-book 

kunnen aanschaffen: 

https://touchofsweden.net/20-zweedse-recepten/ 

Heb je per toeval een niet-betaalde kopie van dit e-book 

in je bezit? Ook dan waardeert Katrien het wanneer je 

via bovenstaande link jouw erkentelijkheid toont voor 

de tijd en inspanningen die zij leverde om dit e-book 

tot stand te brengen.

Inspiratie en bronnen
• ICA

• Koket.se

• Kalle Ankas Glada Kok-bok

Colofon
Ontwerp: Shortlife Graphic Design

Illustraties: Peter Kortleve

Teksten: Katrien Philips

20 zweedse recepten voor op reis  |  60

https://touchofsweden.net/20-zweedse-recepten/ 


www.touchofsweden.net

Hej då!


