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• läckert småplock 
• BJUD PÅ härlig iTAliENSK MENY

• pAstArätter FÖr VArDAG ocH Fest

ItAlIeN

Matmagasinet i samarbete med Monini

Allt om 

   olIVoljA
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Välkommen

Det är fullständigt 
otänkbart att laga italiensk
mat utan olivolja. Den har
alltid haft en central plats 
i det italienska köket.  
En del av hemligheten med
italiensk matlagning är just
bevarandet av traditioner,
känsla för bra råvaror och
naturlig enkelhet. Följ med på  
en resa till olivlundarna i Umbrien  
och lär dig mer om olivolja och  
hur du lagar äkta italiensk mat.

foto linus hallgren,  
all over press, ulrika pousette 
tine guth-linse

till umbrien!
MEDfölJEr SoM BilAgA Till MATMAgASiNET Nr 5/2015
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ArANcINI
Risbollar som ofta serveras före maten 
tillsammans med andra antipastorätter. 
Ibland görs bollarna på överbliven risotto.

6 portIoNer

4 dl vatten
2 dl vialone nano-ris eller  
   arborioris, 150 g
4 dl riven parmesanost, 100 g
1 + 1 ägg, stora
1 dl hackad persilja
finrivet skal av 1 ekologisk citron
½ tsk salt
2 krm nymald svartpeppar
vetemjöl, ströbröd och olivolja  
   till fritering eller stekning

GÖr så Här
1. Koka upp vattnet, lägg i riset. Koka cirka 20 
minuter under lock tills det är mjukt. Häll 
upp och bred ut det på en tallrik och låt det 
svalna och torka cirka 10 minuter.
2. Lägg det i en skål och blanda med osten,  
1 ägg, persilja, citronskal, salt och peppar. Rör 
runt tills blandningen binder samman.

3. Rulla med våta händer till bollar lika stora 
som pingisbollar. Lägg dem på en våt skär
bräda.
4. Rulla bollarna först i vetemjöl, sedan i upp
vispat ägg och till sist i ströbröd. Stek eller 
fritera dem gyllenbruna i olivolja 3–5 minu
ter. Låt dem rinna av på hushållspapper. De 
kan värmas i ugn i 200° cirka 10 minuter eller 
i stekpanna precis före serveringen.

vi gästar olivoljegården il poggiolo strax utanför 
staden spoleto i umbrien och bjuds en typisk och 

traditionell italiensk lunch med många rätter.

Lunch
Meny

Arancini,
salami och fårost  

från Norcia

Spenat- och  
ostfyllda ravioli 

Kalvrulader  
med skinka och ost

Kålpuckar

Crostata med marmelad

på ItalIenska

        Ivan och hans fru
står för matlagningen på  
        Il Poggiolo.
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kAlVrulADer  
meD skINkA ocH ost 
Be butiken att skära köttet i tunna skivor. 
Men banka gärna ut dem lite mer med 
hjälp av en liten stekpanna eller kastrull. 
Lägg först köttskivan i en stor fryspåse  
och banka sedan.

4 portIoNer

600 g tunt skivat kalvinnanlår
200 g kallrökt tunt skivad skinka
200 g fontinaost eller racletteost
salt och nymald svartpeppar
3 vitlöksklyftor
några kvistar av salvia, rosmarin  
   och timjan
olivolja
2 dl torrt vitt vin
tandpetare
tIllbeHÖr
kålpuckar

GÖr så Här
1. Lägg köttskivorna en och en i en stor plast
påse och banka ut dem med en stekpanna så 
de blir tunna. Lägg på en skinkskiva. Skär 
osten i stavar och lägg den på den ena änden 
av skivorna. Rulla ihop till en rulad och fäst 
med tandpetare. Salta och peppra ruladerna 
runtom.
2.  Fräs vitlöksklyftorna och kryddkvistarna i 
2 msk olivolja i en traktörpanna. 
3.  Bryn ruladerna i omgångar runtom i oliv
olja. Lägg ner dem i traktörpannan alltefter
som. Koka ur stekpannan med lite vatten och 
sila ner i traktörpannan.
4. Häll på vinet och låt sjuda under lock 12–
15 minuter tills ruladerna är färdiga. Ta upp 
dem och håll dem varma under folie. Koka 
ner skyn tills cirka 1½ dl återstår. Lägg ner 
ruladerna igen. Smaka av. Servera ruladerna 
med kålpuckarna.

kålpuckAr
Du kan göra dem helt klara dagen  
före och bara värma dem innan det  
är dags att servera.

4 styckeN

1 spetskålshuvud, ca 600 g
½ dl olivolja + till smörjning
2 lagerblad
½ vitlöksklyfta
60 g ljust surdegsbröd utan kanter
salt och nymald svartpeppar

GÖr så Här
1. Sätt ugnen på 180°.
2. Koka upp saltat vatten i en stor kastrull. 
Lossa försiktigt 4 blad från kålhuvudet. För
väll dem cirka ½ minut tills de börjar mjuk
na. Låt dem rinna av.
3. Skär bort rotstocken och strimla resten av 
kålhuvudet fint. Hetta upp ½ dl olivolja till
sammans med lagerbladen och pressad vit
lök. Tillsätt kålen och låt alltsammans fräsa 
tills det mjuknar och vätskan kokar bort. 
Plocka bort lagerbladen. Finfördela brödet i 
en matberedare och tillsätt det. Smaka av 
med salt och peppar.
4. Olja in cocotteformar 
eller fördjupningar i en 
muffinsplåt med olivolja. 
Lägg i de förvällda kål
bladen. Fyll sedan med 
kålfräset och stäng till 
med kålbladet. Hit kan 
du förbereda dagen före.
5. Värm puckarna före 
serveringen mitt i ug
nen 5–10 minuter om 
de är nygjorda och cirka 
15 minuter om de är 
helt kalla.

…det finns 300–350 
olika sorters oliver. 
Vissa passar bättre  
till olja och andra 
passar bättre att  
lägga in till ätoliver.

…fettet i olivolja till 
största delen är nyttigt 
enkelomättat fett. 

...olivolja innehåller 
höga halter E-vitamin 
och många olika  
fenoler som är viktiga 
antioxidanter.

Visste  
  du att...

Med doft  
  av Italien

        Vägen upp till 
Il Poggiolo kantas med vackra 
     och högresta cypresser.

Ivan gör en sås av 
olivolja som liknar 
majonnäs och den 
får toppa rätten.
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HemGjorD pAstA
Inte så svårt som du kanske tror.

pAstADeG
200 g vetemjöl
200 g durumvetemjöl
1 tsk salt
4 stora ägg

GÖr så Här
1. Blanda mjölsorterna och salt i en matbere
dare. 
2. Tillsätt äggen och kör snabbt ihop till en 
deg. Låt den gärna vila en stund i plastpåse.
3. Dela degen i bitar och kavla på mjölat bord 
ut den tunt eller kavla i pastamaskin. Börja då 
med att kavla tjockt och kavla flera gånger och 
gå stegvis tills den är tunn. Gör fettuccine eller 
använd degen till lasagne eller fylld pasta.

speNAt- ocH  
ostFyllDA rAVIolI
Ricotta och spenat är en god klassisk 
fyllning. Som tillbehör serveras lite pesto  
och tomater i olivolja. Det finns även god 
färsk ravioli att köpa, och gör du det  
blir det här en turbosnabb rätt.

4 portIoNer

1 sats pastadeg, se recept
2 schalottenlökar, finhackade
1 msk olivolja
250 g fryst bladspenat
1 burk ricottaost, 250 g
salt och nymald svartpeppar
tIllbeHÖr
250 g färska körsbärstomater
2 msk olivolja
pesto, se recept sid 17
parmesanost, finriven
några blad av någon färsk ört eller rucola

GÖr så Här
1. Fräs löken mjuk i olivolja, tillsätt spenaten 
och låt den fräsa tills den tinar och vätskan ko
kar bort. Låt svalna. 
2. Blanda spenaten med ricottaosten. Smaka 
av med salt och nymald svartpeppar.
3. Kavla degen tunt i omgångar och lägg sedan 
ut en tesked fyllning med jämna mellanrum, 
fukta med lite vatten mellan fyllningen. Lägg 
på ett tunt degark och tryck till runtom varje 
kudde med fingertopparna. Sporra eller skär ut 
kuddar och se till att kanterna fästs samman,  
annars rinner fyllningen ut i kokvattnet. Lägg 
dem på mjölad bricka eller mjölad handduk.
4. Halvera tomaterna och fräs dem lätt i oliv
oljan. Salta och peppra lätt.
5. Lägg ner pastan i kokande vatten och koka 
3–5 minuter. Häll av vattnet och låt rinna av. 
Lägg upp på varma tallrikar. Skeda över to
materna och klicka på lite pesto. Avsluta med 
riven parmesanost och någon färsk ört. 

Klassiker

        Salumeria är en delikatessbutik
som säljer bland annat kallskuret   
       kött, korvar och ostar.
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Familjen Monini har ägnat passion, erfarenhet och omsorg till produktionen 
av olivolja av högsta kvalitet i Spoleto, Italien sedan 1920.

Företaget ägs fortfarande av familjen och Zefferino Monini, grundarens 
barnbarn, smakar personligen av oljorna varje dag för att garantera att 

enbart den bästa kvaliteten får bära Moninis namn. 

Favoriten i olivoljeexperternas land
 HÖG KVALITET

• Noggrant urval av de bästa oliverna
• Regelbunden avsmakning för att  

hålla jämn kvalitet
• Prisbelönt

 URSPRUNGLIG

• Från Italien, olivoljans hemland
• Tradition och erfarenhet sedan 1920
• Familjeägt företag, nu den tredje 

generationen

 POPULÄR

• Nummer 1 av Extra Jungfruoljor i   
Italien** med 90% Varumärkes- 
medvetande

• Säljs i över 60 länder

 HÅLLBARHET

• Flaskor med upp till 70%  
återvunnet glas

• Tappning med 100%  
förnyelsebar energi

• Etiketterna är 100%  
återvinningsbara

• Ingen PVC försegling

www.monini.com
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crostAtA meD  
ApelsINmArmelAD
En typisk italiensk efterrättskaka  
som serveras med lättvispad grädde  
eller vaniljglass.

cA 12 bItAr

300 g vetemjöl
1½ dl strösocker 
1 ekologisk citron
150 g smör
3 stora äggulor
300 g apelsinmarmelad,  
   t ex Casa Matilda
tIllbeHÖr
lättvispad grädde eller vaniljglass

GÖr så Här
1. Blanda mjöl, socker och citronskal i en mat
beredare eller i en bunke. Finfördela smöret 
däri och tillsätt sedan äggulorna och arbeta 
ihop till en deg. Lägg undan ⅓ av degen. Tryck 
ut resten i en låg pajform med löstagbar kant. 
Fördela apelsinmarmeladen ovanpå.
2. Rulla längder av den sparade degen och 
lägg i ett rutmönster ovanpå marmeladen. 
Ställ in kakan i kylen minst ½ timme.
3. Sätt under tiden ugnen på 180°. 
4. Grädda kakan på nedersta falsen 30–35 mi
nuter tills degen får fin ljus färg. Ta ut och låt 
den svalna. Servera med grädde eller glass.

Det är även 
gott att göra 
kakan med  
jordgubbs-  
eller aprikos-
marmelad.

        I den gamla charmiga   
 stadskärnan i Spoleto hittar  
          man trevliga små krogar.
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pecorINo & kÖrsbärssylt
Små munsbitar som det är lätt att äta 
för många av. Pecorino är italiensk fårost 
och det finns flera olika sorter, här passar 
Gran pecorino eller Brigante. 

10 skivor av en surdegsbaguette 
150 g pecorinoost, gärna vällagrad
1 dl körsbärssylt 

GÖr så Här
1. Grilla eller rosta brödskivorna. 
2. Skär osten i tjocka skivor, gärna i trekanter, 
och lägg en skiva på varje skiva bröd. Toppa 
med en klick körsbärssylt.

bruscHettA  
meD AuberGINe
Tomaterna blir extra söta och goda  
när de halvtorkas i ugnen med olivolja.

5 körsbärstomater
olivolja
flingsalt
½ aubergine
salt och nymald svartpeppar
10 baguetteskivor 
rivet skal av ½ citron
½ dl riven parmesanost

GÖr så Här
1. Sätt ugnen på 200°
2. Dela tomaterna på mitten och lägg dem i 
en ugnsform. Ringla olivolja över snittytan 
och strö på lite flingsalt. Baka i ugn cirka 20 
minuter.
3. Skär under tiden auberginen i mindre bitar 
och stek dem i olivolja på medelvärme tills de 
är gyllenbruna. Salta och peppra. 
4. Grilla eller rosta brödskivorna och pensla 
dem sedan med olivolja. Fördela aubergin
bitarna på brödskivorna och garnera med 
tomaterna, rivet citronskal och parmesanost.

klAssIsk bruscHettA  
meD tomAt
Bruschettan blir vacker  
med tomater i olika färger. 

ca 400 g tomater, gärna i olika färger
½ rödlök
1 vitlöksklyfta
ca 20 färska basilikablad
½ dl olivolja
nymald svartpeppar
10 baguetteskivor 
flingsalt

GÖr så Här
1. Skär tomaterna, i mindre bitar och lägg i en 
bunke. Finhacka lök och vitlök. Grovhacka 
basilikablad. 
2. Blanda allt med olivolja. Smaka av med ny
mald svartpeppar. 
3. Grilla eller rosta brödskivorna. Fördela 
blandningen på brödet och strö över lite 
flingsalt. Servera.

bruscHettA meD bÖNrÖrA 
ocH GrIllAD pAprIkA
Bönorna gör att röran får sin krämighet. 

2 röda paprikor
1 burk vita bönor, 400 g
1 vitlöksklyfta
2 msk finhackad färsk oregano
1 msk citronsaft
salt 
nymald svartpeppar
10 baguetteskivor 
olivolja
20 g rucolasallad
GArNerING
ev lite färsk basilika

GÖr så Här
1. Sätt ugnen på 250°.
2. Rosta paprikorna högt upp i varm ugn tills 
skalen börjar bli svarta, cirka 20–30 minuter. 
Låt svalna en stund och dra sedan bort skalen 
med hjälp av en liten vass kniv. Dela papri
korna i mindre bitar.
3. Tillaga under tiden bönröran. Skölj bönor
na väl i kallt vatten i ett durkslag. Mixa dem 
med pressad vitlök och oregano till en röra. 
Smaka av med citronsaft, salt och peppar.
4. Rosta eller grilla bröden och pensla med oliv
olja. Fördela rucolan över bröden. Klicka bön
röra ovanpå och toppa med paprikan. Ringla lite 
olivolja över och avsluta med nymald svartpep
par. Garnera eventuellt med färsk basilika.

Fantastiska       

bruschetta
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– Jag förstår problem och människor bätt
re. Under livets gång har jag också lärt mig 
förstå skillnader i olika länder och utveck
lingen på marknaden. I dag förstår jag myck
et bättre vad vi kan göra, och hur vi därmed 
kan utveckla Monini, säger han.

Det största misstaget han gjort under sin 
karriär var att ge sig in på lågprismarknaden.

– Vi hade låtit utforma en linje med pro
dukter av lägre kvalitet och konkurrenskraf
tigare priser jämfört med våra standardpro
dukter. Jag märkte snabbt att sälja något av låg 
kvalitet är inte vad vi ska göra. Företaget åter
gick till sin kärnverksamhet – förmågan att 
känna igen hög kvalitet och att behålla den år 
efter år.

 Zefferino Monini är personligen högst 
involverad i hela kvalitetskontrollen. 

Förutom de 17 000  kemiska analyser som 
krävs enligt EU gör företaget 8 000 sensoriska 
analyser varav cirka 3 000 görs personligen av 
Zefferino Monini. 

2014 var ett svårt år med dåliga väderför
hållanden och skördar. Företaget har fått köpa 
in betydligt mer olja än vanligt från sina  
leverantörer, Grekland och Spanien.

– I år väntar oss ett mer komplext arbete för 
att bibehålla den höga kvaliteten hos extra 
jungfruoljan. Jag föredrar att hålla nere inves
teringarna under en period för att bibehålla vår 
höga kvalitet, säger Zefferino Monini. ●

även om monini är ett familjeföretag stod 
det aldrig skrivet i stjärnorna att Zefferino 
Monini en dag skulle ta över ledarrollen på 
det företag hans farfar grundat 1920. Som 
ung föredrog han sport, men allteftersom 
hans far blev äldre började Zefferino Monini 
hjälpa till alltmer.

I 16årsåldern följde han med 
sin far för att smaka på nya oljor.   
För Zefferino blev det upptäck
ten av en starkt grön extra jung
fruolja med lätt beska i smaken. 
Det la grunden för det som se
nare skulle bli en av Moninis 
stora försäljningssuccéer: Gran 
Fruttato. Resan blev på många sätt en lärorik 
ögonöppnare.

– Sedan var jag med om en skidolycka när 

jag var 19, och då var min oprofessionella 
skidkarriär över. Jag studerade lite juridik, 
men pappa blev äldre och tröttare och jag 
förstod att det var viktigt att han fick hjälp, 
säger Zefferino Monini.

1991 tog han över företaget tillsammans 
med sin syster Maria. Han har 
hela tiden byggt det utifrån dess 
kärna: förmågan att känna igen 
hög kvalitet. 

– Organisationen i företaget 
ser annorlunda ut i dag, men vår 
filosofi har alltid varit densam
ma, säger han. 

När vi pratar om skillnader då 
och nu beskriver Zefferino Monini sig själv 
som en betydligt mognare företagsledare i dag 
jämfört med hur han var i början av 1990talet. 

en resa till mellan italienska 
byn sabina och en  

skidolycka bidrog mycket  
till att Zefferino Monini blev  

vd för olivoljetillverkaren 
Monini. 35 år senare  

pågår jakten på högsta  
kvalitet mer kompromisslöst 

än någonsin.

Med sinne för smak
       Jag är hellre  
olönsam en tid och  
behåller hög kvalitet.

Umbrien

SPolEto

I Spoleto i Umbrien har 
Monini sitt huvudsäte.
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annons

Pesto 
pesto
Pinjenötterna kan bytas ut 
mot sötmandel. 

1 kruka färsk basilika
50 g pinjenötter  
   eller sötmandel
2–3 vitlöksklyftor, skalade
2 tsk pressad citron

2–3 dl olivolja
2 dl riven parmesan
salt
nymald svartpeppar

GÖr så Här
1. Ta loss basilikabladen, 
stjälkarna ska inte vara med. 
2. Kör dem tillsammans med 

pinjenötterna och vitlök tills 
allt är finfördelat i matbere
dare, mixer eller med mixer
stav. Tillsätt citronsaft och 
oljan lite i taget till önskad 
konsistens och tillsätt sedan 
parmesan. Smaka av med 
salt och lite nymald svart
peppar. 

Färdigköpt pesto är aldrig lika god som den  
nygjorda som du gör hemma med en god olivolja. 

pesto är gott till pasta, stekt kött eller fisk.  
Ja, den sätter helt enkelt smak på det mesta.

La Pasta
di Matilda

Smakupplevelser 
från Ligurien

MATilda och RICcardo, Riccione 1985

Matric kärlek Riccione AoM.indd   1 2013-12-02   18:36

Charkuterier från 
I Nostri Salumi

Formaggi 
di Matilda

VI  STÄLLER KRAV.  Krav på våra leverantörer, på deras produktion och på produkternas slutresultat. Vi vill att Ni

skall känna skillnaden. Skillnaden på en långlagrad, skivad chark från ”I Nostri Salumi”. Skillnaden på en

extralagrad gorgonzola gjord på ekologisk mjölk. Vi vill helt enkelt ta fram de mest genuina produkterna där

större andel hantverk och tid är avgörande för produktens kvalitet. Därför har vi KRAV-märkt många av våra

produkter. Om det kan ni läsa här: www.matric.se. Glöm inte att den svarta bården och det röda sigillet

garanterar dig genuina, utvalda och smakfulla kvalitetsprodukter.

MATRIC  – ITALIENSK  MAT  UTVALD MED KÄRLEK ,  NU  SOM DÅ .

Crackers  från  
Il Pane di MatildaLa Pasta

di Matilda
Smakupplevelser 

från Ligurien

MATilda och RICcardo, Riccione 1985

Matric kärlek Riccione AoM.indd   1 2013-12-02   18:36

La Pasta
di Matilda

Smakupplevelser 
från Ligurien

MATilda och RICcardo, Riccione 1985

Matric kärlek Riccione AoM.indd   1 2013-12-02   18:36

Matric_218x291_Annons.indd   1 2014-12-11   15:52Matric_matmagasinetny_A5bilaga.indd   1 2015-02-25   13:14

Tips
På traditionellt  

vis görs pesto i en  
mortel, men det är lätt  

att göra den i  
matberedare eller  

med mixerstav. 
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pAppArDelle  
meD VIlDsVINsrAGu
I Umbrien är det mycket vanligt med 
viltragu av olika slag. Vildsvinsfärs  
hittar du i frysdisken i större butiker.  
Låt dig inte avskräckas av den långa 
koktiden, det blir en fantastiskt god 
pastasås som är suverän till pappardelle. 

6 portIoNer

500 g vildsvinsfärs
¾ dl olivolja
1½ tsk salt
1 tsk nymald svartpeppar
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
2 stjälkar selleri
1 stor morot
1 torkad och smulad peperoncino  
   eller 1 krm chilipeppar
1 lagerblad
3 kvistar salvia
2 kvistar rosmarin
3 enbär
2 dl rött vin
1 burk finkrossade tomater, 400 g
500 g pappardelle
100 g parmesanost, finriven

GÖr så Här
1. Bryn färsen i olivolja. Salta och peppra. 
2. Finhacka lök, vitlök, selleri och morot och 
låt det fräsa med färsen 5–10 minuter.
3. Tillsätt kryddorna, vinet och tomaterna. 
Låt koka upp under omrörning och sedan 
sjuda på mycket svag värme under tättslu
tande lock cirka 2 timmar. Rör då och då. Ta 
upp lagerbladet, kryddkvistarna och enbären.
4. Koka pastan enligt paketet. Blanda ner lite 
olivolja i den avrunna pastan och blanda sedan 
med ragun. Smaka av med salt och peppar. 
Servera genast med riven parmesan.

Pastapronto

Det är svårt att tänka sig det italienska köket 
utan pasta. Men här är det inga gräddiga tunga 

såser utan nykokt pasta med fräscha och mustiga 
smaker med kött, grönsaker och olivolja.

peNNe meD zuccHINI  
ocH cItroN
Citron ger rätten en fin frisk smak. 

4 portIoNer

400 g penne
2 zucchini à 200 g
3 vitlöksklyftor
1 röd chili
5 msk olivolja 
skal och saft av 1 citron
salt 
nymald svartpeppar
100 g parmesanost, riven

GÖr så Här
1. Koka pastan enligt anvisning på paketet.
2. Skölj zucchinin och riv den grovt. Hacka 
vitlöksklyftorna fint. Ta bort kärnor och mel
lanväggar och hacka chilin fint. 
3. Hetta upp olivolja och fräs vitlöken och chi
lin lätt. Krama ur vätskan ur zucchinin och låt 
den fräsa med i pannan ett par minuter. Smaka 
av med citronskal, citronsaft, salt och peppar. 
4. Blanda zucchinifräset med den nykokta 
pastan. Strö över parmesan och servera.

 Snabb 
vardag
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pAstA VoNGole
En klassiker i det italienska köket är  
att göra pasta med de små hjärtmusslorna. 
Om du inte får tag i det kan du ta 
blåmusslor, det blir också väldigt gott. 

4 portIoNer

350 g linguine eller spaghetti
1 kg hjärtmusslor
2 schalottenlökar
2 vitlöksklyftor
¾ dl olivolja
2 dl vitt vin
400 g små tomater
finhackad persilja eller basilika
salt
nymald svartpeppar

GÖr så Här
1. Sätt på saltat pastavatten.
2. Skölj musslorna och kasta dem som är tra
siga och de som är öppna och inte stänger sig 
när du knackar på skalet. 
3. Finhacka schalottenlökarna och vitlöks
klyftorna. Hetta upp olivoljan i en stor gryta 
och fräs löken mjuk. Häll på vinet och låt 
koka upp. Tillsätt musslorna och koka under 
locka cirka 5 minuter. Skaka grytan någon 
gång under tiden. Släng musslor som inte 
öppnat sig.
4. Koka pastan enligt anvisningen på paketet.
5. Skölj tomaterna och skär dem i kvartar och 
vänd ner i musslorna. 
6. Häll av pastavattnet. Blanda den avrunna 
pastan med lite olivolja och sedan med muss
lorna. Blanda ner persilja eller basilika och 
smaka av med salt och peppar.

tAGlIAtelle meD pANcettA, 
pecorINo ocH persIljA
Pancetta är rimmat och lufttorkat sidfläsk. 
Traditionellt torrsaltas det för hand och 
lagras i minst två månader.

4 portIoNer

400 g tagliatelle
8 skivor pancetta
1 vitlöksklyfta
½ dl olivolja
1 msk torkade chiliflakes
100 g pecorinoost, riven
salt och nymald svartpeppar
ev hackad persilja

GÖr så Här
1. Koka pastan enligt anvisningen på paketet.
2. Strimla pancettan och stek den krispig i 
torr panna. Låt den rinna av på papper. 
3. Hacka vitlöken och fräs den i hälften av 
olivoljan tillsammans med chiliflagorna.
4. Vänd ner pancettan, vitlöksfräset och res
ten av oljan i den nykokta avrunna pastan. 
Tillsätt osten och vänd runt. Smaka av med 
salt och nymald svartpeppar. Strö eventuellt 
över lite hackad persilja.

Bjud till 
fest
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spAGHettI meD broccolI  
ocH sArDeller
De salta sardellerna ger en extra fin smak.

400 g spaghetti
250 g broccoli
1 schalottenlök
2 vitlöksklyftor
1 tsk chiliflakes
4 sardeller i olja
½ dl olivolja till stekning
1 dl torrt vitt vin
salt 
nymald svartpeppar
tIllbeHÖr
olivolja
100 g lagrad, hård pecorinoost

GÖr så Här
1. Koka pastan enligt anvisningen på paketet. 
2. Skölj och ansa broccolin och skär den i små 
buketter. Låt broccolibuketterna koka med de 
sista 1–2 minuterna av spaghettins koktid. 
3. Skala schalottenlöken och hacka den fint.
4. Skala vitlöksklyftorna och krossa dem till
sammans med chiliflakes och sardeller till ett 
mos. 
5. Stek schalottenlöken i olivolja tills den är 
mjuk. Tillsätt sardellmoset och låt fräsa  med 
en liten stund. Häll på vinet och låt det koka 
in en liten stund. 
6. Blanda fräset med den kokta och avrunna 
spaghettin och broccolin. Smaka av med salt 
och nymald svartpeppar. Servera pastan med 
olivolja och riven pecorinoost.

 Tips
 Koka upp vatten till  

pastan i en stor kastrull.

 Salta rejält och ha  
även i en skvätt olivolja.

 lägg ner pastan och koka 
häftigt utan lock  och rör om 
då och då medan den kokar. 

 Koka tills den är al dente,  
det vill säga den ska ha ett 
tuggmotstånd kvar.

 Häll av vattnet i ett 
durkslag och häll sedan 
tillbaks pastan i kastrullen 
och häll på lite olivolja. 
Blanda sedan den nykokta 
pastan med såsen.  
Servera genast.
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några timmars resa norrut från Rom och 
in i landet ligger Umbrien med sitt fantastiskt 
vackra och böljande landskap som domineras 
av olivlundar. En bit utanför staden Spoleto 
har det familjeägda olivoljeföretaget Monini 
sitt huvudsäte. 

Oliverna skördas medan de 
fortfarande är gröna med små 
inslag av blålila färg, nästan som 
blåmärken. För att man ska få en 
kvalitetsolja är det viktigt att 
oliverna inte är övermogna eller 
angripna av skade insekter. Låter 
man oliverna mogna får man 
mycket större kvantiteter olja 
men inte alls av samma kvalitet.

Det är också viktigt att tiden från plockning 
till pressning inte är för lång. Enligt lag måste 
oliverna pressas inom tre dagar men hos Mo
nini pressas oliverna så fort som möjligt, oftast 
6–12 timmar efter skörd, ibland snabbare och 
aldrig mer än 24 timmar efter, allt för att de ska 
hålla så hög kvalitet som möjligt. 

Moninis olivpress av märket Alfa Laval är 
en garanti för att oliverna kan tas om hand på 
bästa sätt. När oliverna vägts in hälls de i 

maskinen som börjar med att tvätta oliverna 
samtidigt som blad och eventuella kvistar sor
teras bort. Sedan transporteras oliverna till 
själva kvarnen där de mals under 15–20 mi
nuter. Temperaturen får inte överstiga 30 gra

der. Här kommer pressningsex
pertens, frantoianens, viktiga 
kunskap och erfarenhet in. Det 
är han som noga övervakar och 
styr processen så att tid och 
temperatur blir optimala. Efter 
malningen separeras kärnorna 
och vattnet bort och sedan är 
det dags att tappa upp oljan. 

den nypressade olivoljan kan ätas di
rekt. Den är grumlig och kraftigt grön, den har 
en mycket karaktäristisk doft och god smak. 
Doften är intensiv och påminner om nyklippt 
gräs, kronärtskockor, tomater och äpple och 
smaken är intensiv och fräsch. Med tiden 
dämpas doften, men en bra olivolja ska alltid 
ha doft och smak som förnimmer om växtri
ket och inte dofta animaliskt. Om det doftar 
mögel, korv eller fuktighet är det förmodligen 
en dålig olja. 

Från oliv  
till olja

Följ med till spoleto i umbrien som ligger 
mitt i italien och lär dig hur det går till att 

göra en extra jungfruolja.

Vad krävs för en Extra  
jungfruolja av kvalitet?

● Friska och välodlade oliver.

● Ett gynnsamt klimat.

● Skörd direkt från trädet – inte från marken  
    efter oväder eller när de är övermogna.

● Rätt mognadsgrad.

● transport till kvarnen i luftiga lådor.

● Malning  genast efter skörd – inom max 24 timmar.

● Moderna anläggningar med perfekt hygien.

extrA  
juNGFruoljA
Är en naturlig 
produkt som 
framställs endast 
med mekaniska 
hjälpmedel: oliverna 
mals i kvarnar av 
sten eller i pressar 
av stål där rest- 
produkterna, som 
kallas sansa, den 
torra delen av 
oliven, separeras 
från oljan och 
vattnet genom 
pressning och/eller 
centrifugering.

olIVoljA
Framställs av oljor  
av sämre kvalitet 
eller med hög 
surhetsgrad som 
raffineras i en 
industriell process 
som gör oljan 
färglös, smaklös  
och luktfri. Därefter 
blandas den med 
små kvantiteter  
av jungfruolja.

De 7 GylleNe reGlerNA
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Den nypressade oljan 
är grumlig med en 
god doft lik gräs, 
kronärtskockor, 
tomater och äpple. 

I kvarnen mals oliverna under 
15–20 minuter och sedan separeras 
oljan från kärnorna och vattnet.

Efter pressningen genomgår oljorna labora
torietest för att kontrollera att de uppfyller 
kvalitetskraven för extra jungfruoljor, till ex
empel att syrahalten är låg. 

Men det är i smaken som hemligheten lig
ger och det är därför som Zefferino Monini 
varje dag personligen smakar av oljorna för att 
bestämma vilka som ska få bli Monini extra 
jungfruolja. De olika extra jungfruoljorna 
från Monini skiljer sig i smak för att passa 
olika maträtter och den egna smaken. Därför 
görs blandningar så att oljan blir precis så mild 
eller fruktig som den ska vara. Alla oljor som 
inte ska säljas som novelloolja får stå ett par 
månader och blir då lugnare i sin karaktär. 
Monini filtrerar sin olja och en filtrerad olja 
håller längre än en ofiltrerad. Från buteljering 
håller den sig 18 månader om den förvaras 
mörkt och svalt. Nu har precis förra årets 
skörd av olivolja anlänt till de svenska buti
kerna och vi kan njuta av den nya oljan. 

Fettsyrahalten ska vara låg
Fettsyrahalten är ett mått på mängden fria 
fettsyror, ju lägre halt, desto högre kvalitet på 
oljan. Fettsyrahalten får enligt lag inte över
stiga 0,8 % för en extra jungfruolja. Moninis 
extra jungfruoljor ligger långt under den till
låtna halten. Om fettsyrahalten är hög kan 
det bero på att det varit övermogna eller ska
dedjursangripna oliver eller att det gått för 
lång tid mellan plockning och pressning. 

Förvara mörkt och svalt
Undvik att utsätta oljan för ljus och värme. 
Allra bäst är att förvara den i 14–16°. Om den 
förvaras i kyl stelnar fettet och oljan blir 
grumlig. Den blir inte förstörd men mår inte 
bra och kan tappa i smak av dessa tempera
turförändringar. Fyll aldrig på ny olja i en 
flaska som håller på att ta slut, den gamla ol
jan som kanske oxiderat kan snabbt förstöra 
den nya oljan.

Visste du att man i Italien äter cirka 13 liter  
olivolja per person och år och i Sverige cirka 7 dl.

Varför ska vi använda 
Extra jungfruolja  

i maten?
Den är ett helt naturligt  
vegetabiliskt fett.

Den är rik på naturliga  
antioxidanter.

Den hjälper till att förebygga 
uppkomsten av åderförfettning 
samt hjärt- och kärlssjukdomar.

Den har en perfekt balans av 
fettsyror.

Den tål högre temperaturer  
än de vanligaste vegetabiliska 
oljorna, t ex majsolja, druv- 
kärnolja och solrosolja.

Efter att oljan har filtrerats och 
genomgått analyser och smaktester 
tappas den på mörka flaskor, som 
gör att oljan håller bättre.

Efter att 
oliverna vägts  
in sorteras blad 
och kvistar bort 
och oliverna 
tvättas.

moNINI clAssIco är den 
olivolja som det säljs allra 
mest av i Italien – mer än 
11 miljoner liter.
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GNoccHI meD 
tomAtsås
Blanda inte ner för mycket 
mjöl i degen, den ska vara 
mjuk men inte kladdig.

4 portIoNer

600 g potatis av mjölig sort 
ca 2 dl vetemjöl, ca 120 g
1 ägg
½ tsk salt
tomAtsås
2 vitlöksklyftor
3 msk olivolja
1 burk körsbärstomater,
   400 g
½ kruka basilika
salt och svartpeppar
tIllbeHÖr
riven parmesanost
basilikablad
olivolja

GÖr så Här
1. Koka potatisen oskalad. 
Det är viktigt för att potatis
stärkelsen ska vara kvar. Skala 
den sedan medan den är 
varm. Lägg den gärna i en 
handduk så bränner du dig 
inte.
2. Häll ut mjölet på bordet. 
Pressa den nykokta potatisen 
direkt över mjölet. Gör en li
ten fördjupning och tillsätt 
ägg och salt. 
3. Arbeta ihop till en mjuk 
deg. Tillsätt mer mjöl om det 
behövs, men ta bara så myck
et att det inte klibbar. Mjöl
mängden kan bero på vilken 
potatissort du använder.
4. Dela degen i bitar och rul la 
ut i stänger ungefär lika tjocka 
som varmkorv. 

 
5. Skär dem snabbt i 2 cm 
stora bitar. Lägg dem efter 
hand på mjölad handduk. Se 
till att de inte ligger på varand
ra och klistrar ihop.
6. Tomatsås: Skala vitlöks
klyftorna och hacka dem fint. 
Fräs dem i olivoljan.  Tillsätt 
tomaterna och låt sjuda utan 
lock några minuter. Spara 
några basilikablad och grov
hacka resten av bladen, blan
da ner hacket i tomaterna. 
Smaka av med salt och pep
par. Koka lite gnocchi i taget i 
rikligt med saltat vatten. De är 
färdiga när de flyter upp och 
det tar bara några minuter. Ta 
upp med hålslev och låt dem 
rinna av. Vänd sedan ner dem 
försiktigt i tomatsåsen.

tIps Koka några åt gången,  

de är färdiga när de flyter upp.

Lär dig 
göra

Gnocchi med  
tomatsås

        Gnocchin kan frysas.  
 lösfrys på en väl mjölad bricka.    
     lägg dem sedan i en påse.  
Koka dem direkt från frysen  
         6–7 minuter.

foto all over press
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cIAmbellA
I Italien är det vanligt att 
man gör sockerkaka med 
olivolja. God att äta precis 
som den är eller använda 
till desserter. 

12–14 skIVor

sockerkAkA
2 stora ägg
2 dl strösocker
3 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
finrivet skal av 1 citron
¾ dl mjölk
1 dl mild olivolja

GÖr så Här
1. Sätt ugnen på 175°. Smörj 
en 1½liters form med oliv
olja, mjöla eller bröa den.

2. Vispa ägg och socker po
röst. Blanda mjöl, bakpulver 
och finrivet citronskal. Rör 
ner det i äggvispet.
3. Tillsätt mjölken och oljan 
och rör till en jämn smet. 
4. Häll smeten i formen och 
grädda längst ner i ugnen 
cirka 40 minuter. Prova med 
sticka och känn att den är torr. 
Låt stå en stund innan du 
stjälper upp den och låter den 
svalna under formen.

zuppA INGlese
En klassisk dessert. Lätt att 
variera med olika sorters sylt.

6 portIoNer

6 sockerkaksskivor 
5 msk rom eller likör

3 dl vispgrädde
½–1 vaniljstång
3 msk florsocker
ca 1 dl körsbärssylt
GArNerING
riven mörk choklad

GÖr så Här
1. Skär 6 skivor av kakan och 
dela dem på hälften. Droppa 
rom eller likör över socker
kaksskivorna. 
2. Vispa grädden. Skrapa ur 
vaniljkornen i grädden eller 
använd vaniljpulver. Smak
sätt med florsocker.
3. Bred sylten över skivorna. 
Klicka på vaniljgrädden. Lägg 
ihop dem två och två och ställ 
kallt i 1 timme.
4. Garnera med chokladen. 

italienarna äter gärna en söt liten dessert innan  
det är dags att avsluta med en liten kopp stark espresso.

sLutSött 
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Familjen Monini har ägnat passion, erfarenhet och omsorg till produktionen 
av olivolja av högsta kvalitet i Spoleto, Italien sedan 1920.

Företaget ägs fortfarande av familjen och Zefferino Monini, grundarens 
barnbarn, smakar personligen av oljorna varje dag för att garantera att 

enbart den bästa kvaliteten får bära Moninis namn. 

Favoriten i olivoljeexperternas land
 HÖG KVALITET

• Noggrant urval av de bästa oliverna
• Regelbunden avsmakning för att  

hålla jämn kvalitet
• Prisbelönt

 URSPRUNGLIG

• Från Italien, olivoljans hemland
• Tradition och erfarenhet sedan 1920
• Familjeägt företag, nu den tredje 

generationen

 POPULÄR

• Nummer 1 av Extra Jungfruoljor i   
Italien** med 90% Varumärkes- 
medvetande

• Säljs i över 60 länder

 HÅLLBARHET

• Flaskor med upp till 70%  
återvunnet glas

• Tappning med 100%  
förnyelsebar energi

• Etiketterna är 100%  
återvinningsbara

• Ingen PVC försegling

www.monini.com
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