Hållbara
grillmackor från
Polarbröd

Polarpanini mörk Mulitfrö. Art nr 257

Grillmacka med ugnsbakade
tomater, zucchini, rostad
vitlök och citronkräm
4 grillmackor
4 Polarpanini mörk Mulitfrö
8 tomater
2 vitlöksklyftor
1 msk rapsolja
1 tsk torkad timjan
1 tsk torkad oregano
1 liten zucchini
1 gul lök
Citronkräm:
4 vitlöksklyftor
1 citron, ekologisk
2 dl färskost
salt
8 skivor god ost
1 dl oliver, skivade
olja eller smör till stekning
salt och peppar

Tips: Mackan blir även god med rå
tomat och zucchini. Har du ingen ugn
eller spis fungerar det fint med skivad
tomat och zucchini samt färskost med
bara citronskal.

Ulrika och Carina Brydling
Systrarna Brydling är välkända
för många som jobbar med mat.
De har drivit restauranger, tävlat
i matlagning, gjort kokböcker,
undervisar och håller föreläsningar över hela landet. Just nu
driver de krog på Bro Park,
Sveriges nyaste galoppbana i Bro
utanför Stockholm.
Deras matfilosofi handlar
mycket om småskalighet, hållbarhet och att i största möjligaste
mån nyttja ekologiska råvaror.

För oss på Polarbröd passar det
därför extra bra att be Ulrika och
Carina om hjälp att ta fram recept
på hållbara grillmackor.
I recepten till grillmackorna är det ganska mycket
grönt och en hel del av det
som växer här i Sverige, hur
har ni tänkt kring uppdraget
att ta fram recept på hållbara
grillmackor?
– Hållbara mackor för oss är
mer grönt och mer av råvaror

som odlats nära. Grönsaker som
rotfrukter och kål finns ofta
lokalt, nästan året om och är
supergoda att använda till matiga
grillmackor, vilket gör dem till
perfekta råvaror att använda.

– Tänk vilken god rätt som
helst och gör till råvaror till
lunchmackan. Inspireras även av
trakten/regionens olika råvaror
och matkulturer. Nästan allt är
gott i en klämmacka med ost.

Har ni några enkla tips för
hur man kan tänka i ett
kök när det gäller att hitta
lite annorlunda och inte så
vanliga råvaror för t ex
lunchmackor?

När man gör grillmackor som
ska serveras på ett café eller
t ex lunchrestaurang, hur
mycket kan man förbereda
innan? Har ni några tips på
hur man kan göra praktiskt

Grillmacka med rökt renstek, svamp,
lingonkräm och rotfrukter

Polarpanini mörk Multifrö. Art nr 257

för att hinna med i lunchrusningen när mackorna ska
grillas?
– Inför lunchrusning kan man
ha det mesta förberett och även
ha färdigt preparerade mackor
så att det bara är att grilla vid
beställning samt lägga upp med
tillbehör. Tänk på att inte ha för
blöta fyllningar om de ska ligga
en stund innan grillning.

Lägg svamp, lök, en hackad vitlöksklyfta
och 2 tsk timjan i en panna med rikligt
4 Polarpanini mörk Multifrö med smör och fräs så att smakerna kom1 dl sköljda och hackade mer ut. Smaka av med salt och peppar.
Låt svalna och mixa/blanda svampen med
skogschampinjoner
ca 1 dl färskost. Blanda lingonsylt och
1 hackad lök
senap med resten av färskosten till en
3 vitlöksklyftor
kräm och smaka av med salt och peppar.
2½ tsk torkad timjan
Skrubba eller skala rotfrukterna och
2 dl färskost
dela dem i stavar. Krossa de resterande
2 msk lingonsylt
vitlöksklyftorna. Vänd ihop morötter, vitlök,
½ msk dijonsenap
½ tsk timjan, lite olja, salt och peppar och
1 morot
rosta allt på ca 200 grader tills rotfrukter½ kålrot
na är mjuka och lagom rostade, det tar
1 palsternacka
ca 30 minuter.
neutral rapsolja
Bred lingonkräm på ena sidan av
smör till stekning
bröden. Fördela svamp, renstek, rotfrukter
salt och nymald peppar
och ost över bröden och lägg på locken.
8 skivor rökt renstek
Grilla mackorna mellan bakplåtspapper
8 skivor ost
tills osten smält. Servera som de är
inlindade i smörgåspapper eller snitta
dem i halvor och servera på tallrik med
en sallad.
4 grillmackor

Dela tomaterna och lägg på en plåt.
Skala och skiva vitlöksklyftorna. Rippla
över rapsolja, strö över timjan, oregano
och vitlök på tomaterna. Baka i ugn
ca 30 minuter på 125 grader. Skiva
zucchini och lök fint. Fräs i olja eller
smör tills den blir mjuk. Salta och
peppra.
Gör citronkrämen. Skala vitlöksklyftorna och stek eller baka i ugnen
tills de blir rostade. Finhacka. Riv
skalet av citronen. Blanda citronskal
och rostad vitlök med färskosten.
Smaksätt med salt.
Bred på citronkrämen på
brödskivorna, lägg på tomater och
zucchini, ost samt oliver. Lägg mellan
bakpåtspaper och grilla tills osten
smält och mackan fått fin färg. Servera
i papper eller snitta upp och lägg på
tallrikar med en god sallad.

Polarpanini Vete. Art nr 256

Grillmacka med ärtkräm,
rostade rotfrukter och fetaost
4 grillmackor
4 Polarpanini Vete
1 ekologisk citron
200 g gröna ärtor
1½ dl rapsolja
1 dl riven parmesanost
3 vitlöksklyftor
1 morot
½ kålrot
1 palsternacka
½ tsk timjan
salt och peppar
200 g fetaost
timjan (helst färsk)
balsamvinäger
olivolja

Riv skalet från citronen. Lägg
citronskal, ärtor, 1 dl rapsolja och
parmesanost i en matberedare eller
mixer. Pressa ned en vitlöksklyfta och
mixa till en ”chunkig” pesto. Smaka av
med salt och peppar.
Skrubba eller skala rotfrukterna
och dela dem i stavar. Krossa de
resterande vitlöksklyftorna. Vänd ihop
rotfrukter, vitlök, timjan, resterande
olja, salt och peppar och rosta allt på
200 grader i ca 30 minuter eller tills
de är mjuka och lagom rostade. Bred
på ärtkrämen på ena sidan av bröden,
spara ev lite till servering. Fördela
ungefär hälften av rotfrukterna på
bröden, smulad fetaost, timjan och
droppa över lite balsamvinäger och
olivolja, lägg på locken. Grilla mellan
bakplåtspapper tills osten smält.
Servera med resterande rotfrukter och
gärna lite extra ärtkräm vid sidan.

Polarbröd Mjukt tunnbröd. Art nr 142

Polarpanini Vete. Art nr 256

Grillmacka med persiljekyckling,
citronkräm och tomat
4 grillmackor
4 Polarpanini Vete
2 dl hackad persilja
1 vitlöksklyfta
1 dl rapsolja
200 g kyckling, tillagad
och skivad
1 ekologisk citron
2 dl färskost
2 tomater
8 skivor ost
salt och svartpeppar

Mixa persilja, vitlök och olja i en mixer till
en örtolja. Blanda kycklingskivorna med
örtoljan och smaksätt med lite salt. Finriv
skalet från citronen till citronkrämen och
blanda med färskosten. Smaksätt med salt
och svartpeppar. Skiva tomaterna. Bred på
citronkrämen på ena sidan av bröden. Lägg
på kyckling, tomater och ost, lägg på locken.
Grilla mellan bakplåtspapper tills osten smält
och kycklingen blivit varm. Ät som de är
inlindade i papper eller servera på tallrik med
en sallad.

Polarbröd Jubileumskaka. Art nr: 111

Grillmacka med kallrökt lax,
kapris och mozzarella
6 grillmackor
4 hela brödskivor (halvmånar)
Polarbröd Jubileumskaka
1 rödlök
2 tomater
4 msk Dijonsenap
6 stora skivor kallrökt lax
2 mozzarellaostar, skivade
3 msk kapris
några nypor torkad eller färsk timjan

Skiva lök och tomater. Bred på senap
på två hela brödskivor. Lägg på lax,
tomatskivor, mozzarella, lök, kapris, lite
timjan och kvarvarande brödskivor. Dela
i mindre bitar om de inte får plats i
smörgåsgrillen. Grilla mellan bakplåtspapper tills osten smält. Dela i trekanter
och servera med en sallad.

Polarbröd Polarkaka. Art nr: 160

Grillmacka med ärthummus, grillad
paprika, oliver och mozzarella
4 grillmackor
4 Polarbröd Polarkaka
250 g kokta gula ärtor
3 msk tahini
2 vitlöksklyftor, skalade
4 msk citronsaft
1 msk spiskummin
1½ dl kokvatten från
ärtorna
salt och peppar
lite olivolja
8 bitar grillad paprika
4 msk oliver
2 mozzarellaostar

Koka ärtorna enligt anvisning på förpackningen, spara kokvattnet. Mixa ärtor, tahini, vitlök,
citronsaft, spiskummin, salt, peppar och ca
1½ dl kokvatten i en matberedare så det blir
krämigt. Smaka av med några droppar olivolja,
salt, peppar och ev lite mer spiskummin.
Bred ärthummus över två hela brödskivor.
Fördela paprika, oliver och skivad mozzarella
på bröden.
Lägg på de andra brödskivorna. Dela i mindre bitar om du inte får plats med hela bröden
i smörgåsgrillen. Grilla mellan bakplåtspapper
tills osten smält. Dela i mindre bitar och servera med en sallad och gärna extra oliver.
Tips: Gula ärtor är supergott i hummus men
kikärtor eller vita bönor fungerar lika bra.

Grillmacka med potatisstomp, brynt smör och matjessill
4 grillmackor
4 Polarbröd Mjukt tunnbröd
4-6 stora potatisar
25-50 g smör
1 dl mjölk
1 matjessillfilé

1-2 gula lökar eller en
knippa gräslök
2 dl riven Västerbottensost
eller annan lagrad ost
pepparrot, riven
4 kvistar dill
salt

Skala och koka potatisarna riktigt mjuka. Bryn smöret så det doftar riktigt nötigt.
Häll av vattnet från potatisarna. Tillsätt smör och mjölk. Mosa med en stomp eller ballongvisp.
Hacka matjessillen och blanda med potatisstompet. Smaksätt med salt och ev mer smör eller mjölk
om du vill ha det lite lösare.
Skiva löken fint eller hacka gräslöken. Fördela stompet på tunnbröden. Strö över lök, ost, riven
pepparrot och plockad dill. Rulla ihop som en tunnbrödsrulle. Grilla mellan bakplåtspapper tills osten
smält. Ät som de är eller snitta upp i mindre bitar och servera med en sallad.

Polarbröd Jubileumskaka. Art nr: 111

Polarbröd Surdegstunnbröd. Art nr: 218

Grillmacka med grönkål och
tomatssalsa med bönor
4 grillmackor
8 trekanter Polarbröd
Jubileumskaka
(tre halvmånar)
4 kvistar grönkål
lite chiliflakes
4 tomater (eller en burk
krossade tomater)

1 gul lök
½ tsk oregano
½ tsk timjan
½ tsk spiskummin
½ tsk paprikapulver
2 dl blandade kokta bönor
olja
salt
8 skivor ost

Dra loss bladen från grönkålsstjälkarna och strimla dem. Fräs bladen i olja några minuter med chiliflakes och
salt. Ställ åt sidan. Gör salsan genom att hacka tomater och lök. Fräs med kryddorna i lite olja. Tillsätt bönor och
smaka av med salt. Fördela salsa, grönkål och ost på fyra bröd. Spara gärna lite grönkål till dekoration. Lägg på
kvarvarande brödskivor. Lägg mackorna mellan bakplåtspapper och grilla tills osten smält. Skär upp i snibbar och
servera gärna med lite extra grönkål vid sidan.

Polarbröd Vetevikare. Art nr: 132

Grillmacka med surkålspesto,
tomat och fetaost

Grillmacka med pesto,
sardeller och mozzarella

4 grillmackor

4 grillmackor

4 Polarbröd Surdegstunnbröd
100 g surkål
½ msk brödkummin
1 kruka basilika
1 kruka persilja
1 finrivet skal och lite saft av
en ekologisk citron
1 vitlöksklyfta
1 dl riven Västerbottensost
eller annan lagrad ost
2 dl naturell rapsolja
2 tomater
1 morot
300 g fetaost, smulad

Lägg surkål, brödkummin, basilika, persilja, citronskal och citronsaft, vitlök och ost i en matberedare
och mixa fint. Häll i oljan under mixning och kör tills
det blir en härlig pesto. Skiva tomater och strimla
moroten. Bred pesto över brödskivorna, lägg på
tomat, strimlad morot och fetaost på halva sidan.
Vik ihop. Grilla mellan bakplåtspapper tills osten
smält. Skär upp i snibbar och servera med en
kålsallad.
Tips! Gott att servera med en kålsallad gjord med
ättikslag smaksatt med kummin.

4 Polarbröd Vetevikare
50 g pinjenötter
2 krukor basilika
1 vitlöksklyfta
100 g riven parmesanost
2 dl olivolja
2 tomater
2 mozzarellaostar
12 sardeller
salt och svartpeppar

Mixa pinjenötter, basilika, vitlök, parmesan och
olivolja med mixerstav eller i blender till en pesto.
Smaksätt med salt och svartpeppar. Skiva tomater
och mozzarella. Bred på pesto på ena delen av
brödet. Lägg på tomat, mozzarella, sardeller och
sedan locket. Grilla mellan bakplåtspapper tills
osten smält. Servera med en sallad och gärna
ugnsbakade körsbärstomater.

Polarpanini mörk Mulitfrö. Art nr 257
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