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Det är vi
som är
Axelssons!

Nödinge

Skepplan
da

Bohus

Insynsskyddat 
vid Vimmersjön!

Vi har fått förmånen att 

Högt och fritt 
läge!

 

Unikt 
investerings-
tillfälle!

Pris 2.500.000:- som utgångspris.  
Visas 24/8. Gamla Kilandavägen 39. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.225.000:- som utgångspris.
Visas 21/8. Ryk Backebo 325. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Pris 3.000.000:- som utgångspris.  
Ring för intresseanmälan. Skolvägen 6.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Vem tycker du är Sveriges 
mästerkock?
– Oj, det var svårt! Jag har haft 
förmånen att få jobba med 
väldigt många duktiga mäs-
terkockar. Leif Mannerström 
är en av dem, en legend. Nu 
arbetar jag tillsammans med 
årets mästerkock Gustav Trä-
gårdh. Karin Andersson, 
känd från Grillmästarna, är 
också en stor inspirationskälla.

Vad är utmärkande för 
Sjömagasinet?
– Det är en rolig miljö att ar-

beta i, det fi nns en historia i 
huset och det sitter i väggarna. 
Restaurangen har också ett an-
tal år på nacken. Vi har väldigt 
många utländska gäster. Hit 
kommer man om man vill visa 
något riktigt svenskt, typiskt 
göteborgskt. Det är genom-
gående hög kvalitet på maten 
och det är lyxigt att ständigt få 
jobba med sådana bra råvaror 
som vi gör.

Hur är det att jobba som 
efterrättskock?
– Fantastiskt roligt! Det är inte 
så vanligt att man har den upp-
delningen som vi har, på min-
dre ställen roterar ofta perso-
nalen. Jag beundrar verkligen 
kockarna i varmköket, där är 
det verkligen sekundpassning 
som gäller. Jag har lite mera 
svängrum och använder tiden 
till småpill. 

Vad är signifi kativt för en 
god dessert?
– Att du hittar en bra balans 
mellan olika komponenter; 
sött, syrligt eller något salt. 
Det ska vara olika smaker och 
olika temperaturer. Variatio-
nen är viktig.

Din egen specialitet?
– Jag gillar choklad, så då sä-
ger jag chokladmousse. Under 
sommaren hade jag valt att ser-
vera moussen med jordgubbar, 
annars inkokta päron och någ-
ra salta nötter till.

Om du äter husmanskost, 
vad väljer du helst?
– Raggmunk och fl äsk. Eller 
varför inte stekta kroppkakor, 
det äter vi på lunchen ibland.

Som jurymedlem i äp-
pelpajtävlingen, vad bör 
deltagarna tänka på?
– Återigen gäller det att ha 
en god balans. Äppelpajen får 
gärna ha ett knaprigt täcke 
med något sött och knäckigt 
under. Pajen ska serveras med 
vaniljsås alternativt vaniljglass, 
inte marsansås.

FOTNOT. Regler äppelpajtävlingen: 
Pajen lämnas in på festivalkontoret 
mellan klockan 10-11. Innehållsför-
teckning, men arrangören behöver 
inget exakt recept. Pajen ska vara i 
en engångsform och får inte innehålla 
nötter, mandel eller sesamfrö.

JONAS ANDERSSON

Med smak
för livets goda

Till vardags arbetar hon som kallskänka på Sjömagasinet.
Där ser Johanna Mörk till att gästerna får den godaste av desserter.

Nästa lördag ingår Johanna i juryn för äppelpajtävlingen i samband med 
Ale Mat- och kulturfestival.

JOHANNA MÖRK

Ålder: 33.
Bor: Ekeberg, Lödöse.
Arbete: Kallskänka på 
Sjömagasinet i Göteborg. 
Jobbar på dessertsidan, 
bakar allt bröd och ordnar 
med salladsbuffén.
Intressen: Friluftsliv, gillar 
att paddla och att segla. En 
av anledningarna till att vi 
fl yttade hit var närheten till 
skog och mark.
Årets sommarminne: Väd-
ret! Det har blivit mycket 
fi ske och bad.
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