
alekuriren  |   nummer 12  |   vecka 13  |   201316

ÄLVÄNGEN. Äggröra, 
rödbets- och pestosill, 
saffransknäcke och 
citronmousse med 
maräng. 

Älvängenbon Thea 
Pålsson har receptet 
för en lyckad påsk.

– Man kommer långt 
med enkla råvaror och 
färgglad dukning.

Snart är den här, den färg-
sprakande, lekfulla och 
framför allt smakrika påsken.

Nu vill vi njuta av enkla 
smårätter och fräscha 
smaker.

Thea Pålssons passion 
för matlagning resulterar i 
ett enastående påskbord där 
enkelhet och fantasi är led-
orden. 

Hon är utbildad kock, 
men just nu mammaledig 
med sonen Noel, 6 månader. 

– Jag försöker att välja 
rätter som man kan göra fär-
digt i förväg. När gästerna 
väl kommer ska inte maten 
vara i fokus utan då ska man 
passa på att umgås. 

På det blåmålade köks-
bordet i familjens bostad 
i Älvängen står en hel rad 
godsaker uppdukade. 

Det hembakta saffrans-
knäckebrödet passar utmärkt 
till äggröran gjord på majon-
näs, creme fraiche ägg, 
hackad bladspenat, rädisor 
och grovkornig senap.

– Äggröran är min brors 
specialitet och kallas därför 
för ”Onkel Emils”.

Annorlunda sill
Själva upplägget av maten 
får ska inte underskattas och 
hellre att man tokar till det 
med olika färger på faten än 
lägger allt på likadana tallri-
kar, menar Thea.

– Det är kul för barnen 

med många olika smårät-
ter som de kan springa och 
hämta, lammfärsbollar till 
exempel. Vill man ha lite 
mildare smak kan man dryga 
ut lammfärsen med lite nöt-
färs och så brukar jag även 
krydda med rosmarin. 

Sill hör påsken till och 
hon har valt att göra två 
olika – pestosill och rödbets-
sill. Även citronmarinerad 
gravad lax är en given favo-
rit, som gifter sig fint med 

en vinegrette med rosmarin, 
vitlök och citron bra. 

Istället för vanlig kokt 
potatis har Thea valt att göra 
ett slags potatismos med 
stora bitar.

– Jag kokar upp färskpo-
tatis och värmer upp riktigt 
smör tillsammans med mjölk 
och flingsalt med dill. Det 
blir något utöver det vanliga, 
men som samtidigt är enkelt 
att göra. 

Desserten på Theas 

påskbord är en fluffig gul 
historia, precis som det ska 
vara. Citronmousse med lite 
saffran på en bädd av kros-
sad maräng blir en perfekt 
avrundning på middagen.

– Efter en mättsam påsk-
buffé vill man ha en lätt efte-
rätt med frisk smak. Den är 
också otroligt enkel att göra. 
Man vispar upp grädde med 

florsocker, smälter gelatin-
blad i citronjuice och blan-
dar ihop allt. Sedan krossar 
man bara färdiga maränger, 
lägger dem i botten och på 
med moussen som garneras 
med lite saffran och en mar-
sipankyckling. 
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– Thea Pålsson låter 
kreativiteten fl öda

Dukat för påsk

Thea Pålsson satsar på enkla råvaror och färgglad dukning.

Hembakat saffransknäcke med egen äggröra.

Citronmousse med maräng.

Lammfärsbollar med rosmarin på spett.


