
                                              

BRAXRECEPT 
Från Food Jam ”Dags för brax” 

 – en matinnovationstävling 
 
Med projektet Dags för Brax vill Krinova tillsammans med Kristianstads Vattenrike 
och Gastronomiprogrammet på Högskolan Kristianstad utforska braxen som 
proteinkälla och i stället använda fisken som kommer reduktionsfiskas från 
Råbelövssjön och Oppmannasjön till att stärka kunskapen om braxen som potentiell 
matfisk.  
 
En del i projektet var ett Food Jam. En matinnovationstävling där vi parade ihop tre 
etablerade kockar med tre gastronomistudenter på Högskolan Kristianstad. 
Tillsammans skulle de skapa tre rätter med brax: street food, Offentligt kök och Fine 
dining.  

 
Och som de skapade. Tacos, soppa, wraps, rimmad och friterad, möjligheterna är 

oändliga.Och en sak är säker, braxen är en riktig matfisk! 

Här bjuder det vinnande laget bestånde av Jonathan Nordström och Philip Lavin på 

sina recept. Smaklig måltid!  

 

Från vänster: Jonathan Nordström Hemma på Sörgården, Philip Lavin student, Andreas Kalomenidis 
från Bykrogen i Österlöv, Sofie Holmberg student, Stina Persson frilansande kock och Daniel 
Brennwald student. Tack för att ni var med!  

 



                                              

Street Food: Taco med ärtguaca, syrad rödkål, pankofriterad 
brax, äpple & friterad schalottenlök 
 

 

 

Ingredienser: 
 

400g Benfria braxbitar  

2dl Panko eller ströbröd 

2dl Mjöl 

1st Ägg 

400g Ärtor 

2st Lime 

1-2st Chili 

1/4 huvud Rödkål 

2-4st Schalottenlök 

1st Äpple 

2msk Äppelcidervinäger 

8st små eller 4 

stora Tortillabröd 

Efter smak Salt  

Efter smak Peppar 

 Olja till fritering 

Gör så här: 

1.Strimla rödkål och massera med vinäger. 

Smaka av med salt och peppar. 

2. Hacka chili, schalottenlök och blanda med 

tinade ärtor. Mixa, smaka av med salt och 

peppar och limejuice 

3. Fritera schalottenlök. Låt rinna av på 

papper. 

4. Vänd braxbitarna i mjöl, ägg och panko. 

Fritera i olja på ca 180oC. När bitarna är 

gyllene är de klara. Låt droppa av på papper. 

5. Strimla äpplet 

6. Servera med tortillabröd och ät som en 

taco! 



                                              

Offentligt kök: Lyxiga braxbullar med potatispuré, reducerad          

gräddsås och syrlig morot- & ärtsallad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gör så här:  

1.Skala och koka potatis 

2. Hacka örterna och blanda med braxfärsen samt 1dl grädde och rör ihop till en smidig 

smet. Salta och peppra. Ställ undan svalt. 

3. Skala och strimla morötterna, finhacka schalottenlök, häll av ättikslagen från gurkorna. Ta 

fram ärtor och måtta upp i en kastrull. 

4. Koka upp buljong, vitt vin och låt reducera något. Häll sedan i grädden och låt reducera på 

låg temp till önskad konsistens. 

5. Forma braxfärsen till bullar och stek, på medelvärme, i smör. När bullarna fått yta kan de 

med fördel få gå klart på låg temperatur i ugnen. Ca 125 oC i 5–6 minuter.  

6. Häll av kokvattnet från potatisen, låt den ånga av, pressa och rör i grädden och smöret. 

Grädden kan bytas ut mot mjölk.  

7. Koka upp ärtorna i vatten precis innan servering. Häll av kokvattnet och blanda ner gurkan 

och morötterna till en ljummen sallad. Smaka av med salt och peppar 

Ingredienser: 

400g 

 

Braxfärs  

1liter Grädde 

75g Smör 

0,5dl Vitt vin 

0,5dl Dill 

0,5dl Persilja  

0,5dl Fiskbuljong  

700g Potatis  

300g Ärtor  

Ca 1dl Picklad gurka  

2st Schalottenlök 

2st Morötter 

Efter smak         Salt  

Efter smak       Peppar 



                                              

Fine dining: Braxqueneller med ramslök- &    

jordärtskockssoppa, torskrom och en fräsch fänkålssallad 

 

 

 
Gör så här: 

1.Skala och koka jordärtskockorna i fiskbuljong och vitt vin. 

2. Mixa braxfärs med 4dl grädde och örterna. Viktigt att ingredienserna är kylskåpskalla här. 

Stansa ut färsen på bakplåtspapper eller forma till queneller med sked. Sätt in quenellerna i 

kyl. 

3. Skala och strimla morötter och fänkål. Smaka av med citronjuice, salt och peppar. 

4. Mixa soppan så den blir helt slät tillsammans med ramslök. Addera 1dl grädde och låt 

reducera till önskad konsistens.  

5, Baka braxquenellerna i ugn (gärna med ångfunktion) på 125 oC i ca 5min.  

6.Hacka dill och blanda med fänkålen och morötterna. 

7. Servering: Bottna med braxquenell, toppa med fänkål/morotssalladen och torskrom. Slå 

på soppan och ringla över ramslöksoljan! 

 

Ingredienser: 

400g Braxfärs 

5dl Grädde 

1dl Ramslök  

5dl Fiskbuljong  

1dl Ramslöksolja  

50g Torskrom alternativt löjrom, stenbit  

2st Morötter  

1st 

1dl 

1st 

Fänkål 

Vitt vin 

Citron  

1dl Dill  

500g Jordärtskockor  


