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"Jag skiter i kalorierna, det skä varå smör och grådde när det år fest" såger Hel6n Rosner.
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* Titeh Pensionärer kan också
matbloqga.
rI Fihfttare: Hetdns rnaunin-
nen fr,ån resorna till kontinen-
ten. 0ch absotut inte tidningen
Allt orn mät.
§ ltmdrolhr: Råyarorna,

srfiret som frdser till i pannan,

det tekniska kunnand€t och
lh{ens kärtek titl maten-
r Eidhr: He{dnssamboTho-
mö som servitt sköter disken.
Regnet som qnattrar mot ute-
rummetstak.
§ G€nre Farmors mat i modern
tappnirg-
E fi&epolc Allting e{ter den
bruna maten.

§ FaYtrittitat'Jaqtyckeront
Per Moberq. Trots ätt han kan
Yarä llte Gmaktigt når han svet-
tas och sti*ar på skedar."
& Ondfrn€: Så gott! utbri$er
vi så fort vi har kommit utanfair
Het6ns diir. En perfekt sam-
marsatt [unch med mjuk par-

äitfinat.

Tonfisk
r cä 150 g färsk {iG per p€rson

ll Krydda rEd citronpeppar och

siek ca 2 minuter på varie sida
i olJ'a i hetstekpanna.
ä Den ska irte vara qenomsekt

utan rosa inuti, annars blir den
ton o(h tråkigt,
ä Sattaf&*efteliåL
x Safiad:blanda manqo, avo-
kado och mactresallad.

§ Vittökvin&rette: Pressa en
ktyftå vittiik och blårda med
otivotja, vit batsarwinatet tite
hon0ng, sått och peppar
a Seruerds med syart biinpasta,
sojabiinor oö droppa vit[ö|(s-
vinägretten översaladen och
fisken.

Fläderblomsparfait
4 pers

r 3äggutor
r 0,75dtflorsocker
r 0,75 dt konc. fläleötoms:saft
ä 3 dtvispgrädde

a Vispa samman åJqulor och
florsocker
r Rör ifläderblomssaften
fl Vispa grädden och blanda
atltsåmrEns.
t Häll i enstorlorm etlerflera
små och frys detta imimt4
timmar

Hallonsås
I Passera hatt0n genom en si[.

Små maränger
ä I äggvita
r 0,5 dtstrtisocke,
r lite hå[or6å6
! Vispa äggvitan med hatva

mängden socker titt styv
maräng oö tillsätt resten av

sockret.

r Vänd ner tite hallonsås så sm-
eten blir L:itt melerad.
r Spriba t* små kiicl€r på en

dåt och grädda i ugnen d 100
qrader ca l0 minu,.er Maräng-
erna do intefå färq.
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I Heldns I«öl« lagas attt
utom den bnrna maten
KUILADAL
s lngenrädderförkdo-
rierär, i Hel6nRosners
kök.Ändå blirdetpiffig
smalmat närsommar.
lunchen gthsitt sista
besök fiir isommar.

Tonfisken äx köttigt rosa-
marmorerad. Mangon, av-
okadon och sojabxinorna
lockar med sina {Zirger från
skäarna- Det är åsk-kvavt
i luften.

Hel6n Rosner fladöar
omkring i en somrig tuni
ka och varvar makninnen
fi:ån resor med tillirgnings-
instuktioner i en flygande
fart.

-Mar ska inte salta fis-
ken innan fior det drax ut
vätskan och gör fisken torI.

-Skiir aldrig fisken i pan-
nan, dårinner saften uL

Hon rret hrr man hanterar
en bit tonfisk - som oxfi-
16. Mycket av den telmiska
kunskapen kommer från
hennes mamma Men det

åir inte den bruna maten
fr.ån 5$'och 60-täIen som
hon qjiilv helst lagiar. Sedan
två månader driver hon
bloggen Hel6ns kök med
fokus påfetsligare mat

-Jag skitEr i kalorier-
n& det ska vara smör och
gfiidde när det iir fesL sä-
gerhon.

Iret iLbeftiande med Iite
kalorikixlek Men det bety-
der inte att vardagsmat€n
ä on)'ttigt fet- Hiix blir der
ofta biinspagetti istälet {iir
vanlig, och grytor och grön-
saker. Men just idag iir det
bönspagetti mest för fäx-
gEns skull.

-Jag vili att det ska se
vackert ut Vanlig spaget-
ti hade sett tråkig ut på
tallriken, siiger hon och vi-
rax de sva$a testaxnatill ett
nyste på tallrikeL

Sallad§mixen skeda§ ner
i en uppläggningsform
bredvid. Den liimntr ef-
ter sig en perfelrit cirkel av
sålladsmos. Ibnfi sken tiå-

ser till i en klick smör i den
heta paman. Yofla! - så är
lunchen klar.

Vi sått€r oss till bords
i uteromet Repet som
smathar mot taket förhöjer
kiinslan av att vi är ombo-
nade, omhiindertagna- Håx
äx maten god, okonstlad

iiren bra fJrdelning.
Så siitts en len, hemglord

fl iiderparfait med halonsås
påbordel

- Efter fisk tycker jag att
man behiiver något sött.

och viillagad. När vi kom- I

mer ut i köket igen har nå- j

gondiskat 
i

-Det blir qrcket disk ef- |

ter migi köket, men detfix- I

ar min samboThomps. D€t I


