Bäst i Halland

En smaksak

Nya utmaningar

Vin & Skafferi Hus 13 rekommenderas,
som enda halländska restaurang, i den nordiska
restaurangguiden White Guide Nordic 2017.

Stamgästerna uppskattar
Vin & Skafferi Hus13:s föränderliga meny
och överraskande vinlista.

Krögaren Mattias Svensson är redo att
sjösätta ett nytt projekt – samtidigt som han
fortsätter utveckla Vin & Skafferi Hus 13.
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STILFULLT,
SMAKRIKT OCH
MODERNT MITT
I MEDELTIDEN
Som enda halländska restaurang finns Vin & Skafferi Hus 13
med i den nordiska restaurangguiden White Guide Nordic 2017.
Här nedan kan du läsa den fullständiga recensionen.

V

in & Skafferi Hus 13 bor granne
med en medeltida borg där man
sitter fint på den vindskyddade innergården en ljummen sommarkväll
och kan njuta av ett såväl personligt som professionellt bemötande. Ibland är det någon av
kockarna som kommer ut och presenterar de
smakrika konstverken. Menyn komponeras
av det bästa länets småskaliga producenter har
att bjuda. Vi väljer dagens fångst – en kärleksfull hyllning till hav och halländsk mylla i form
av smörstekt kummel med skivig konsistens,
ljuvlig smörsås och olika sorters betor, morötter och krispiga sockerärtor på tallriken. Sältan är perfekt. Hjortfilén är rosastekt och så
mör att den nästan smälter på tungan, här går
betorna igen tillsammans med kantareller och
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knaprigt rostade hasselnötter. Extra plus för
att alla rätter gärna görs om till barnportioner
för halva priset. Vinerna är både välvalda och
spännande, hanteras med kunskap och känsla, och det mesta erbjuds på glas. De färska
jordgubbarna med syrlig gräddfilsparfait och
fluffiga vaniljdrömmar som liksom faller
sönder i gommen är just så sött och inbjudande som det låter. Osttallriken känns dock
tunn, den kunde gärna innehålla någon ostbit utöver Almnäs Tegel – och gärna en skiva
hembakat knäcke eller nötbröd till. Maten är
prisvärd. Att välja femrätters kvällsmeny för
675 kr är ett fynd. När notan är betald hinner
vi lagom upp till toppen av fästningen för att
se solen kyssa havet.

I White Guide Nordic har White Guide valt
ut de 325 bästa restaurangerna i Norden samt
Grönland och Estland, varav Vin & Skafferi
Hus 13 är den enda i Halland.

NORDENS LEDANDE MATGUIDE
White Guide är Nordens ledande guidesystem.
I Sverige har restaurangguiden getts ut sedan
2005. Varje år testas och bedöms runt 800
restauranger, varav 600 får en plats i guiden.
Sedan 2013 publiceras också White Guide Café
där Sveriges 250-300 bästa caféer presenteras
och bedöms utifrån kaffe- och bakverksutbud.
2013 utgavs den första upplagan av
White Guide Danmark och sedan 2014 också
den engelskspråkiga White Guide Nordic,
med de 300 bästa restaurangerna i Sverige,

Danmark, Norge, Finland, Island, Grönland och Estland. Samtliga guider finns tillgängliga i app – och även på webben.
White Guide har etablerat sig som en
självklar auktoritet och en drivande kraft
i utvecklingen av både gastronomi och
restaurangkultur. Nyckeln är en seriös och
innovativ krogkritik, full transparens runt
bedömningskriterierna och en hög journalistisk integritet. White Guide testar anonymt
(med bordsbeställning i fingerat namn) och

betalar utan undantag sina restaurangnotor.
På restaurangscenen premierar vi framför allt personlighet, förnyelse, hållbarhet och
ambiance. Vi följer nyhetsflödet löpande,
liksom trender och utvecklingen i stort, dels
i våra digitala kanaler, dels i White PAPER,
vårt trend- och reportagemagasin.
White Guide värnar om en sund näringsverksamhet i de branscher som bevakas.
Källa: whiteguide.se
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K Ö K SC HE F
JU L IA C HR IST IA N S SON

Hon basar i
köket på Hus 13
Julia Christiansson är ny kökschef på Vin & Skafferi Hus 13.
– Jag tycker det är roligt att hålla ordning så det passar mig väldigt bra, säger Julia, som också lovar att ta dessertmenyn till nya höjder.

J

ulia Christiansson är inte en person som väntar på att rätt
erbjudande ska dyka upp. När den treåriga högskoleutbildningen på prestigefyllda Campus Grythyttan började lida mot sitt
slut satte hon sig därför med White Guide och letade efter
lämpliga arbetsplatser.
– Jag ville göra något jag inte gjort innan. När jag tog kontakt med
Vin & Skafferi Hus 13 visade det sig att de just skulle till att annonsera
efter en ny kock. På den vägen är det, förklarar hon.
Trots att Julia ännu är relativt ung har hon hunnit skaffa sig en gedigen arbetslivserfarenhet, från bland annat John’s Place och Kurorten
i Varberg och stjärnkrogen Thörnströms Kök i Göteborg.
Krögaren på Hus 13, Mattias Svensson, lade snabbt märke till
kvaliteterna hos sin nya medarbetare: Julia är vetgirig, lättlärd och
orädd, samtidigt som hon är en energispruta som alltid är glad. Hon
har fått allt mer ansvar och växt in i rollen som kökschef.

hon, som alltid drömt om att bli veterinär, valde Hotell och restaurang
när det blev dags att söka gymnasieutbildning.
I dag är hon tacksam över att hon vågade ta steget.
– Det var som att komma in i en helt ny värld, berättar Julia.
– Jag kan inte påstå att min familj är särskilt matintresserad. I början oroade jag mig för hur jag skulle kunna lära mig allting, men efter
hand insåg jag att det är just det som är så fascinerande med mat: Man
kan aldrig bli fullärd. Det finns alltid nya smaker att upptäcka.
Arbetet som kökschef innebär långa dagar och många kvällar. När
hon är ledig går Julia gärna själv ut och äter, eller lagar mat tillsammans med familj och vänner.
– Ibland vill mamma att jag ska kolla av kryddningen i hennes mat
… då säger jag ”men mamma, jag älskar din mat, det är ju den jag har
växt upp med”!

DE ALLRA BÄSTA RÅVARORNA

För vardagsmat är en sak och lyxkrogens erbjudande en annan. På Hus 13
finns relativt få rätter att välja mellan. Å andra sidan ändras menyn
ofta. På så sätt kan Julia och hennes kollegor alltid erbjuda sina gäster
det bästa efter säsong. Målet är att det ska finnas så mycket gott att välja
mellan att det blir diskussioner runt borden, och att även den mest
kräsne ska bli nöjd. Med Julia Christiansson vid rodret kan gästerna dessutom förvänta sig att dessertmenyn blir något alldeles extra – bakning
är bland det roligaste hon vet.
– Jag är stolt över den höga kvaliteten vi håller på Hus 13. Det är en
förmån att få vara en del av detta.

Själv säger Julia att jobbet passar henne eftersom hon gillar att planera,
strukturera och hålla kontakt med leverantörer. Som kökschef är det
också hon som har huvudansvaret för menyn.
– Jag ser det som ett lagarbete och jag har många erfarna kollegor att
bolla idéer med. Våra gäster kommer att känna igen sig, även om jag gärna
vill lyfta fram lite mer klassiska maträtter. Till exempel är en Biff Rydberg,
tillagad med de allra bästa råvarorna, en fantastisk smakupplevelse.
Julia tillbringade barndomens somrar på Södra Näs, så att hon sökte sig till Varberg är inte så konstigt. Lite mer oväntat var det nog när

JULIA CHRISTIANSSON
gör: Ny kökschef på Vin & Skafferi
Hus 13 i Varberg.

kommer från: Torestorp i Marks
kommun.

bor: Bostadsrätt på ett rum och kök i
Varberg.

äter helst: Fisk – och den ska vara
helt nyfångad!

fritid: Tycker om dansbandsmusik
och buggar gärna.

MAT SOM LEDER TILL DISKUSSIONER
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TARTAR PÅ NÖTINNANLÅR MED BLOMKÅL,
KRISPIGT BRÖD OCH SVENSK LÖJROM
8 personer

tartar
6 hg nötinnanlår
salt
peppar

blomkålskräm
300 g blomkål
2 dl mjölk
ca 100 g smör
0,5 dl grädde
salt

picklad blomkål
0,5 dl ättika (12 %)
1 dl socker
1,5 dl vatten
100 g blomkålsbuketter

rostat bröd

1. löjrom. Häng löjrom i en sil med ett kaffefilter i.
Låt hänga i cirka tolv timmar.
2. picklad blomkål. Blanda ättika, socker och vatten
i en bunke. Sockret ska lösa upp sig. Ta sedan blomkålen
och skär den i tunna skivor, lättast är med en mandolin.
Lägg skivorna i lagen och låt stå minst tolv timmar eller
över natt i kylskåpet, helst i en tätt försluten glasburk.
3. blomkålskräm. Ta bort blasten och skär blomkålen i mindre bitar. Lägg blomkålen i en kastrull och
häll på grädde och mjölk. Låt koka i tio minuter. Mixa
sedan helt slätt och vänd i smöret. Smaka upp med salt.
4. rostat bröd. Lägg ut brödskivorna på en plåt och
bädda in de i rapsolja. Sprinka på lite havssalt och
torkade örter (de som finns hemma). Baka i ugnen på
200°C i 15 min.

5. tartar. Hacka köttet i små tärningar, cirka 0,5x0,5 cm.

4 skivor surdegsbröd

Vänd sedan köttet med salt och peppar.

löjrom

6. brynt smör. Smält smör i en kastrull. Smöret ska

200 g svensk löjrom

brynt smör
200 g smör

garnering
50 g buskkrasse

lukta nötigt och färgas brunt i botten innan det är klart.

montering:
1. Börja med att lägga lite blomkålskräm i botten.
2. Sprid ut lite tartar över hela tallriken.
3. Lägg på några bitar picklad blomkål.
4. Strö det rostade brödet på tallriken.
5. Dra en matsked brynt smör runt tallriken och lite på tartaren.
6. Klicka ut löjrom i tre små högar runt om på tallriken.
7. Garnera med buskkrasse, ca 3–4 st blad.

bo & konferera i våra
historiska byggnader
Kronobageriet,
Kronohäktet eller
Infanteriets lasarett.
Vi tar grupper från 5 till 25 personer. Vid större grupper samarbetar vi med högskolan
Campus i den mån det finns lokaler lediga.
Önskar man någon aktivitet till sin konferens/möte så kan vi ordna med allt från historiskt
kallbad på Varbergs kallbadhus till en fästningskamp innanför de medeltida murarna på
Varbergs fästning. Önskar man inte aktivera sig i fästningskamp kan man gå en guidad
visning genom fästningens skrymslen och vrår. Mycket uppskattat och intressant!
Vårt samarbete med Vin & Skafferi Hus 13 gör att även maten blir en upplevelse.

FÄSTNINGENS VANDRARHEM Varbergs fästning, 432 44 Varberg, Sverige
Telefon: +46 (0)340 868 28, e-post: info@fastningensvandrarhem.se, www.fastningensvandrarhem.se
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Med passion för vin
Några centiliter vin kan påverka riktningen för en hel karriär. I alla fall för ynglingar som den då
20-årige Mattias Svensson. Han jobbade på en restaurang i fjällen och fick möjlighet att smaka en Montecillo från 1991.
Där och då väcktes intresset som i dag präglar vinlistan på Hus 13.

M

attias Svensson säger att han har gått från vetgirig till
kunnig, mycket tack vare att han har kunnat utveckla sitt
vinintresse professionellt. Nu arbetar han för att få bort
det snobberi som ibland följer med intresset för fina viner.
– Vin är en måltidsdryck som man ska ha trevligt till, slår han fast.
– Jag vill avdramatisera alltihop. Jag tycker man ska dricka det man
tycker är gott. Vitt vin passar utmärkt till en rejäl biff med grönsallad.
Exemplet är inte hämtat ur luften. Mattias, som tidigare föredrog
rödvin, dricker helst vitt numera. Gärna friska, rena tyska och österrikiska vita viner.
– Men om jag personligen bara fick välja ett område skulle jag välja
Bourgogne, och fick jag bara välja en druva vore det Chardonnay.

NATURLIGA SMAKER
Vita viner är ofta intressantare, för det har inte experimenterats lika
mycket med dem, förklarar han. Dessutom passar de bättre till rena,
naturliga råvaror och smaker, som kommer stort, bland annat tack vare
den vegetariska trenden.
Den ambitiösa vinlistan på Hus 13 speglar såväl Mattias passionerade
intresse som hans avslappnade förhållningssätt.

– Jag dricker hellre ett glas riktigt bra vin än flera av enklare kvalitet,
men jag gillar inte när det blir fisförnämt. Vin är till för att njutas och
trivas tillsammans med.
Mattias fascineras av hantverk. Han reser till vindistrikten och träffar
genuina vinmakare med tradition och historier att berätta. Där, hos de
småskaliga producenterna, hittar han de mest intressanta vinerna. På
Hus 13 finns inte en sort som inte Mattias personligen har provat och
valt ut. Hos vinmakarna kan han dessutom se sådant som miljöhänsyn och arbetsförhållanden, och försäkra sig om att vinlistan är lika
hållbar som menyn.

HÖG STANDARD TILL BRA PRIS
Minst en tredjedel av Hus 13:s viner är egen import och resten köper
Mattias in via kontakter. Eftersom vinerna inte passerar Systembolagets
hyllor är de ofta okända för restaurangens gäster. Därför finns det alltid
vinförslag till varje maträtt på menyn. På så sätt kan alla som vill ha
guidning vara säkra på att hamna rätt.
– Vi har en rimlig prissättning, hög standard till bra pris. Däremot
har vi inte något ”husets vin”, som brukar vara restaurangernas kassako.
Jag tycker att man ska få den kvalitet man betalar för, säger Mattias.
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Handskördat
Ryggen värker och fingrarna är stela av köld. Det doftar höst, fuktig lera och söt druvsaft.
Tystnaden är öronbedövande och i huvudet går Sahara Hotnights låt Visit to Vienna på repeat.
Första dagen som vinskördare är avklarad och allt känns härligt.

T

rägen vinner. Efter flera års tjat kom äntligen ett positivt
svar från den österrikiska vinproducenten Ebner-Ebenauer:
Vi är välkomna att hjälpa till under skördesäsongen – vinodlarens mest hektiska period. Ägarna, det äkta paret Marion
och Manfred, är normalt inte intresserade av skördeturister, eftersom
de allt för ofta visar sig vara dåligt utrustade vinentusiaster i lågskor.
Vi är nöjda med att ha packat ned stövlar och raggsockor. Vädret
som är idealiskt för druvorna – några få fuktiga plusgrader – känns riktigt bistert när vi kliver ut ur bilen i Poysdorf, en timme norr om Wien,
på det överenskomna slaget åtta på morgonen. Det är tur att vi är redo
att börja jobba, för övriga arbetare har redan gett sig av.
– Klockan åtta innebär att vi ska vara ute på fältet klockan åtta, men
ni är ursäktade eftersom jag inte förklarade det, säger Marion när vi styr
mot Weißer Burgunder-odlingarna.
Vinet från de här raderna kommer så småningom att buteljeras som
Weißer Burgunder am Wald.

TRADITIONSENLIG SKÖRD
Ebner-Ebenauer är en av två vinmakare i området som fortsätter skörda
traditionsenligt för hand. Marion förklarar att det bland annat handlar
om respekt för vinrankorna och om druvselektering.
Vinmakaren intill bjuder på en tydlig illustration. Skördemaskinen
passerar med ett dån och tar med sig samtliga druvor – och allt annat
också. Kvar står rankornas skelett.
Arbetet i de parallella raderna lockar fram tävlingsinstinkten, men
efter bara några minuter ligger vi ohjälpligt efter de rutinerade kollegorna.
Efter en halvtimmes koncentrerat arbete infinner sig en viss sinnesro
och avståndet till de andra ökar åtminstone inte. Tiden flyter på och
plötsligt är det dags för lunch i Poysdorf, där Marions mamma Rita har
lagat favoriträtten Fleischlaberl mit kartoffelpüree till oss och hela
familjen, det vill säga Marion och Manfred samt deras föräldrar.
En blandning av tyska, engelska och svenska sprider sig över bordet
hemma hos vinmakarparet. Vi diskuterar vin, skörd och årgångar varvat
med mat, familj och fotboll. Efter en bit Gugelhupf är det åter dags att ge
sig ut på fälten.
Laddade med ny energi beger vi oss till en ny del av Poysdorfs
landsbygd. Mer Weißer Burgunder ska in till vineriet, där Manfred nu
är i full gång med att avstjälka och pressa druvorna.
Även eftermiddagspasset går snabbt och vi förflyttar oss mellan olika
ställen på vinfälten runt byn. Vi fortsätter plocka Weißer Burgunder,

nu Alte Reben, druvor från de äldre vinstockarna. Raderna är kortare här
och när det bara återstår en halv rad hjälps alla åt och druvorna fullkomligt flyger ner i spännerna.
Frisk luft, hårt arbete, god mat och till sist några glas vin på den lilla
vinbaren Wino i centrala Poysdorf visar sig ge en utmärkt nattsömn.

HANTVERK OCH KVALITET
På andra dagen av äventyret i Poysdorf infinner vi oss på vineriet
tio i åtta. Alla plockare är redan på plats. Jaan, en av de fast anställda på
Ebner-Ebenauer, lastar traktorsläpet med röda plastbackar som druvorna
så småningom ska hamna i. Han har redan arbetat i ett par timmar.
– Under skördesäsong börjar jag vid sextiden. Jag rengör arbetsmaterial och förbereder arbetet i vingården. Dagen slutar när vi fått in det
vi måste få in under dagen, oftast mellan 17.30 och 18.30, säger Jaan.
I dag ska vi skörda Chardonnay. Raderna är betydligt längre än de i
går, man ser inte slutet. Arbetet känns oändligt och det tar en stund innan vi når gårdagens tempo. Minnet av skördemaskinen och det faktum
att vi nu har Marion själv på andra sidan raden ger motivation och arbetet blir snart effektivt och meditativt igen. Tankarna handlar mycket
om värdet av hantverk och kvalitet. Över hela världen finns människor
som lägger ner otroligt mycket tid och arbete för att vi ska kunna njuta
av högkvalitativa viner, som till exempel Ebner-Ebenauers.
I dag är det Marion som lagar lunch. Hennes far Hermann löser av
henne i vinfältet och slaktar genast ”motståndet” på andra sidan – alltså
oss. Hermann är otroligt snabb och precis. En mänsklig skördemaskin
med respekt för vinrankorna.

VIN I WIEN
På eftermiddagen bryter vi upp från Poysdorf och beger oss till Wien, för
att kvittera ut ersättningen för två dagars slit: middag på restaurangen
TIAN, som är en av Österrikes bästa. Marion gör oss sällskap, Manfred
måste ta hand om druvorna vi plockat. Kroppen börjar återhämta sig,
eller så är det kvällens vinpaket som gör sitt. Livet känns i alla fall
väldigt bra. Det är alltid kul att få nya insikter och lära sig nya saker.
– Jag måste erkänna att vi inte trodde ni skulle klara arbetet så bra
som ni gjorde, säger Marion, och vi tar stolt åt oss av berömmet.
Men nu tar vi nog ledigt några dagar. Vi kände det redan första
dagen. We need a Visit to Vienna.
En reseberättelse av Niklas Martinson och Mattias Svensson
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KRÖGARE
MAT T IA S S V E N S S ON

Nya utmaningar
2016 präglades av uppbrott och separationer för Mattias Svensson, krögare på Vin & Skafferi Hus 13. Prövningar som lämnade honom hudlös.
” Jag har fått rekonstruera hela mitt liv.” Nu är motivationen tillbaka och Mattias ser fram emot att fortsätta utveckla
konceptet på Hus 13 – och han har ett nytt, spännande projekt på gång.

G

od mat och dryck är mycket mer än jobb för Mattias Svensson. Det är hans intresse och stora passion och han älskar att
samla familj och vänner i köket på helgerna, laga mat, umgås
och låta måltiderna flyta ihop. Därför är det inte så förvånande att han också gärna planerar resor utifrån var det finns intressanta
restauranger. Favoritkrogarna är Bar Olio i Düsseldorf, Zeruko i San
Sebastian, Coya i London och Mattias Dahlgrens Matbaren i Stockholm.
Ett mål har varit att äta på världens tio bästa krogar, men när Mattias
besökte sin nionde, 11 Madison Park i New York, var det något som inte
kändes bra. Trots att maten var fantastisk och servicen klanderfri.
– Det var helt enkelt inte kul. Sedan, dagen efter, gick vi till en
hamburgeria och fick bland det bästa jag någonsin har ätit. Enkel mat
med attityd och jävligt gott, säger Mattias som beklagar att han inte lade
restaurangens namn på minnet.
Kontrasterna mellan de två måltiderna i New York blev starten på
en tankeprocess. Vilken inriktning ska Vin & Skafferi Hus 13 ha i framtiden? Krogen har varit given i White Guide under många år och i
höstas fick den dessutom plats i den ännu mer prestigefyllda nordiska
utgåvan. Det innebär att en av Sveriges 20 bästa restauranger utanför
storstäderna ligger i Varberg.

MATTIAS SVENSSON
gör: Krögare på Vin & Skafferi Hus 13,
har nytt projekt på gång på Brukstorget.

kommer från: Karl-Gustav.
bor: Hus i Nösslinge, varannan vecka
tillsammans med barnen. ”Jag hämtar
inspiration från lugnet här ute”.

äter helst: Mammas kåldolmar.
Oslagbara på hösten när kålen är som
godast, med rårörda lingon och skysås till.
fritid: Mina barn, mat och vin, golf.
mattias bloggar på:
www.svenssonmat.se

följ mattias nya projekt på:
www.facebook.com/vbgverket

Vilket mål är då rimligt att sätta? Stjärnor i Guide Michelin har aldrig
varit ambitionen, trots att Mattias menar att Hus 13 har stjärnkrogskvalitet ur flera aspekter.
– Men det räcker inte att ha väldigt bra mat i en underbar miljö.
Guide Michelin har krav på faciliteterna runt omkring, som toaletter
och parkeringsplatser, som skulle vara mycket svårt för Hus 13 att nå
upp till. Dessutom förväntas en sorts strikt service som jag inte gillar.
Faktum är att Mattias inte är särskilt attraherad av stjärnkrogar alls
längre. Han föredrar att ha det mindre tillkrånglat och mer personligt, så att gästerna känner sig lika välkomna och bekväma i Hus 13:s
matsal som runt hans eget köksbord. Så framöver är det back to basics
som är målet. Lite enklare och mer familjärt. Mat och dryck kommer
naturligtvis även fortsättningsvis att hålla absolut toppklass.

NYSTART PÅ FÄSTNINGEN
Vin & Skafferi Hus 13 får en nystart i och med att samarbetet med Carl
Strannesten och Isabelle Åkerblom avslutats.
– Det har egentligen inte varit någon dramatik alls kring detta. Calle
och Isabelle är redo att söka egna utmaningar. Det föll sig naturligt att
vi skulle gå skilda vägar, säger Mattias.
Han tystnar och funderar en stund.
– Faktum är att vi har gått från att vara kollegor till att bli vänner
för livet mitt upp i alltihop. De stöttade mig hela vägen när jag plötsligt
hamnade i en skilsmässa som jag som inte ville ha.
När bomber briserar och den privata världsbilden rämnar är det svårt
att lämna känslorna hemma. Mattias tror att många märkte att han var
ledsen under hösten. Svackan var djup, men han bestämde sig för att
vara öppen med processen och att ta emot hjälp. Han har gått till terapeut
och börjat träna på gym för att bygga upp sig själv på nytt, inifrån och ut.
Nu kan han se att det faktiskt har kommit bra saker ur krisen, även
professionellt.
– Jag har nog varit väldigt auktoritär. Det är en ledarstil som jag
bland annat lärde mig av Leif Mannerström och som jag själv gillar.
Men den är förlegad, de flesta vill inte ha en sådan chef. Jag har förstått
att jag måste bli bättre på att lyssna på min personal och att vi måste ha
mer roligt tillsammans.

NYA UTMANINGAR UNDER 2017
Och trots det senaste årets turbulens känner sig Mattias redo för nya
utmaningar. Med Julia Christiansson på plats som kökschef på Hus 13
har han tid att sjösätta ytterligare ett projekt att hämta energi från.
Som det ser ut nu kommer Mattias att öppna en lunchrestaurang, med
tillhörande matlådebutik, på Brukstorget vid Lassabacka.
Trenden är att fler och fler äter en rejäl lunch ute och sedan tar något
enklare hemma till kvällen – enkel tidslogistik när vardagen är hektisk.
– Parkeringsplatser är en enorm konkurrensfördel, och många som
jobbar i närområdet har inte tid att ge sig in till centrum för att äta lunch.
När detta skrivs är planerna ännu i sin linda och Mattias har inte
fått tillgång till de nya lokalerna, men det går inte att ta miste på hans
höga ambitioner. Det här kommer att bli riktigt bra.
Och livsglädjen är tillbaka.
– När det var som tyngst kunde jag inte tro på de som påstod att det
blir bättre med tiden. Men det blir det faktiskt. Och jag tror fortfarande
på kärleken.

Mattias tipsar
BO NÄRA HUS 13
Varbergs Stadshotel & Asia Spa
www.varbergsstadshotell.se
Hotell Gästis
www.hotellgastis.se
Okéns Bed & Breakfast
www.okens.se
Clarion Collection Hotel Fregatten
www.nordicchoicehotels.se
Fästningens Vandrarhem
www.fastningensvandrarhem.se

DETTA SKA DU INTE
MISSA I HALLAND
Lis Mejeri
www.lismejeri.blogg.se
Bolins bageri
www.bolinsbageri.se
Prostens pizza
www.prostenspizza.se
A little party
www.alittleparty.se

MATTIAS BÄSTA
MATUPPLEVELSER
Osteria Francescana
www.osteriafrancescana.it
Bar Zeruko
www.barzeruko.com
Bar Olio
Schirmerstraße 54, Düsseldorf
Chefs Warehouse & Canteen
www.chefswarehouse.co.za
Coya Mayfair
www.coyarestaurant.com
Matbaren
www.grandhotel.se
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Material att älska
Vin & Skafferi Hus 13 får mycket uppmärksamhet för sitt vackra porslin. Särskilt omtyckta är kaffekopparna utan öra.
Det är inte ovanligt att matgäster går raka vägen från restaurangen och ner till Ingvar Bengtsson för att handla.

K
INGVAR BENGTSSON
gör: Keramiker på Varbergs Keramik i
Hamnmagasinet i Varberg.

kommer från: Varberg.
bor: I Tofta.
äter helst: Fisk och grönt.
fritid: Odla tomater och annat gott.
Lagar gärna mat utan kokbok. Kul att
fixa det mesta på ett gammalt hus.

eramikstudion är som ett andra hem för Ingvar Bengtsson.
Kärleken till leran och hantverket har funnits hela livet och
han är tacksam över att kunna leva på sitt stora intresse.
Med åren har flera hotell, spa-anläggningar och restauranger runt om i Sverige fått upp ögonen för Ingvars produkter. Samarbetet med Vin & Skafferi Hus 13 har pågått i över sex år.
En beställning börjar vanligen med att Ingvar tar fram prover med
olika form, färg och glasyr, som han och Mattias gemensamt tar ställning
till. Flera aspekter ska beaktas, som att porslinet ska vara lätthanterligt,
hållbart och ta lagom plats på borden. Det måste vara skönt att använda
besticken mot tallrikarna, och kopparna får inte ta åt sig färg av kaffet.
– Det är förbannat kul att jobba med Mattias. Ibland är han väldigt
spontan, går runt här i butiken, ser något han gillar och drar till med
en beställning på 50 stycken. Och han vill alltid ha grejerna på en gång!

DET LIGGER I SLÄKTEN
Ingvar kommer från en släkt av krukmakare och kakelugnsmakare,
men han hann aldrig träffa någon av dem. Gamla tiders glasyrer innehöll bland annat bly och kadmium, giftiga ämnen som ofta orsakade
hantverkarnas allt för tidiga död.

Själv drogs han tidigt till keramiken och till slut kliade det så mycket
i fingrarna att han kände sig tvungen att öppna sin första studio, trots
att han saknade formell utbildning och enligt egen utsago ”inte kunde
särskilt mycket”. Detta var i Göteborg i mitten av 70-talet.
– Jag har älskat det här materialet från första stund. Det är så mångfacetterat, säger han.

LYCKLIG AV JOBBET
Den keramiska resan tog fart och så småningom flyttade Ingvar
verksamheten till Varberg. Studion ”Varbergs Keramik” på andra våning
i Hamnmagasinet har han haft i drygt 20 år, men trots att han skulle
kunna dra sig tillbaka med ålderns rätt, och trots att dottern Frida har
plockat upp släktens hantverkstradition och blivit sin fars arbetskamrat,
umgås han inte med planer på att sluta dreja.
Det är naturligtvis kunderna glada över.
– Det här är det roligaste jag vet. Jag längtar hit varje dag, säger
Ingvar.
– Jag får ofta studiebesök av skolelever. Den första frågan de ställer
är alltid: Hur mycket tjänar du? Jag svarar att jag blir lycklig av mitt
jobb och att det är det allra viktigaste.
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Jabagh jobbar för
en framtid i Sverige
All business försvann över en natt, berättar Jabagh Stash,
som förr jobbade i turistnäringen i Syriens huvudstad Damaskus.
På sensommaren 2014 bestämde han sig för att fly sitt krigsdrabbade hemland.
Nu är Jabagh Stash en uppskattad kollega på Vin & Skafferi Hus 13.

Matkultur med
historisk inramning

P

å Varbergs fästning upplever du
historian i stället för att bara förnimma
vingslagen. Den majestätiska försvarsanläggningens anor går minst tusen år tillbaka
i tiden, då vårdkasar tändes på bergsknallen
– wardberget – som en varning för fienden.
Den första borgen började byggas på slutet av
1200-talet och under kommande sekel regerades både svenska och danska riken periodvis från Varberg. På 1500-talet utkämpades
flera slag om borgen. I slutet av århundradet
hade danskarna tagit tillbaka makten och
kung Kristian IV beslutade om en utbyggnad
till en fästning av stjärnforttyp, med bastioner
och kasematter. Byggnationen tog 30 år och
sysselsatte 1 000 bönder dagligen.

Fästningen stod klar 1618 och var då Europas
modernaste. Sedan dess har den inte varit indragen i någon militär konflikt och den miste
efter hand sin roll som försvarspunkt. Varberg
blev åter svenskt genom freden i Brömsebro
1645. Under följande sekel byggdes kasematterna om från kanonrum till fängelsehålor.
Varbergs fästning fungerade som fängelse
ända fram på 1900-talet.
Numera är Varbergs fästning ett omtyckt
besöksmål som erbjuder kultur och storslagen
utsikt över havet och det vackra kustlandskapet. Här uppe finns museum, vandrarhem och
restauranger, varav Vin & Skafferi Hus 13
är utsedd till Hallands bästa i prestigefyllda
White Guides nordiska upplaga.

J

ag älskar att arbeta i Sverige, det är
mycket enklare, svarar Jabagh utan att
blinka, på frågan om det är någon skillnad jämfört att jobba i Syrien.
– Svenskar är alltid trevliga, fortsätter
han. De är fredliga, vänliga och tystlåtna och
blir inte arga om de till exempel får vänta.
Tålamod är det viktigaste jag har lärt mig i
Sverige. Det har i sin tur gett mig sinnesro.
Jabagh utstrålar lugn och han talar lågmält på utmärkt engelska. Han kan visserligen ganska bra svenska redan, men det är lätt
hänt att glida över till engelska för att vara
säker på att nyanserna blir rätt.
Att vara bra på engelska är förstås också
en tillgång när han tar hand om internationella gäster på Hus 13. Jabagh är servitör, han
sköter disken och hjälper dessutom till i köket
i den mån han hinner. Mat har alltid varit ett
stort intresse.
– Mina arbetskamrater är mina förebilder.
De arbetar väldigt hårt, ofta tolv till fjorton
timmar per dag och de klagar aldrig. De motiverar mig att bita ihop om jag känner mig
trött, förklarar Jabagh.

TACKSAM FÖR CHANSEN
Jabagh kom till Sverige den 28 november
2014 och fick uppehållstillstånd ett år senare.
Slumpen gjorde att han hamnade i Varberg.
– En god vän hade fått en lägenhet här
och erbjöd mig att dela den. Jobbet på Hus 13
fick jag via arbetsförmedlingen. Jag är väldigt
tacksam över att ha fått den här chansen.

Grönt är skönt

V

ackert och lantligt mellan Sibbarp och
Ästad, med bokskogen som fond,
ligger Susanne Lundbergs och John
Söderbergs livsverk: Källdalens Trädgårdar.
Det som började som en gröna vågen-dröm på
70-talet är i dag en uppskattad och välrenommerad krydd- och grönsaksodling med fokus
på hälsa, välbefinnande och hållbar livsstil.
– Vi odlar ekologiskt, hantverksmässigt
med moderna metoder, säger Susanne.
Hon och John föredrar småskalig odling.
Då kan de vara mer flexibla och det är lättare
att vara beredd på det oförutsedda, särskilt vad
gäller väder och vind.

– Vi har ett bra och nära samarbete med
Hus 13. Oftast vill de helt enkelt ha det vi
erbjuder efter säsong och anpassar sin meny
efter det. Andra gånger har de specifika önskemål som ger oss en extra utmaning.
På Källdalens trädgårdar eftersträvas ett
lågt maskintryck och minimal energiåtgång.
Odlingen ger stor skörd på liten areal, genom
en lång säsong, litet svinn, återvinning och
skörd i olika intervall från både växthus och
friland.
– Kvalitet, smak och variation är våra styrkor. Det uppskattas av alla, såväl privatkunder
som finkrogarnas gäster, säger Susanne.

Jabagh tror inte att han kommer att kunna
återvända till Syrien. Landet är helt sönderbombat.
– Jag har slutat se på nyhetssändningar,
jag orkar inte. Det är för tungt. Maktlösheten
är fruktansvärd.
I stället satsar han på att skapa en framtid
i Sverige. Han hyr en liten stuga, jobbar hårt,
pluggar svenska och tränar. Dessutom försöker
han hjälpa sin familj, som för närvarande befinner sig i Turkiet.

EN NY FAMILJ I SVERIGE
Jabagh säger att han trots allt har haft tur, för
alla i familjen lever. Många av hans landsmän
har mött betydligt värre öden.
– Jag har fått en svensk familj också – paret
som hyr ut stugan till mig. De måste vara de
snällaste människorna i hela världen, säger han
och skiner upp.
– Det är viktigt att uppskatta det man har.
Den som inte är tacksam riskerar att förlora allt.

JABAGH STASH
gör: Servitör och köksbiträde på
Vin & Skafferi Hus 13 i Varberg.

kommer från: Damaskus i Syrien.
bor: I hyrd stuga i Varberg.
äter helst: Jätteportioner.
fritid: Tränar street work out, en
sorts styrketräning utan vikter.
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GETTERÖNS
F ISK O C H R Ö K E RI

Rök utan eld
Doften av nyrökt fisk är förförisk, det hugger till i magen och snålvattnet rinner till. Trots att klockan bara är tio på morgonen.
Getteröns Fisk och Rökeri sätter sinnena ur balans.

G

årdsbutiken vid vägen bredvid campingen och Tempo på
Getterön är vacker, men inte iögonfallande. Den som inte
vet att bakom den timrade fasaden finns ett av västkustens
mest namnkunniga rökerier kanske njuter av det vackra
landskapet och kör förbi. Men stamkunderna är många och dörren
öppnas med jämna mellanrum. Det goda ryktet har byggts upp sedan
starten 2011 och numera är det inte ovanligt att kunder kör från Göteborg för att köpa nyrökt fisk på Getterön.
– Det som gör oss speciella är att vi lagar allt själva i köket här bakom.
Laxen kommer från Norge, men i stort sett all annan fisk köper vi av en
fiskare här i Varberg, säger Jonas Eliasson, som är en av delägarna.

LOKALPRODUCERAT HANTVERK
I ett rum bakom butiken brummar röken lugnt och det doftar underbart. Getteröns Fisk och rökeri använder bok i stället för al, som är vanligast. Bok ger en mildare smak, förklarar Jonas.
Produktionen är småskalig och kvaliteten hög. Varorna säljs endast
i gårdsbutiken och i egna fiskvagnen på Varbergs torg. Och till enstaka
utvalda restauranger, som Vin & Skafferi Hus 13.
– Mattias Svensson är känd som en gourmet av högsta klass. Han
vill ha exklusivitet och lokalproducerat, och det kan vi erbjuda. Det här
är ett hantverk, säger Jonas.

BRYGGSEGLING I SOLNEDGÅNGEN
Kallrökt och varmrökt lax är storsäljaren, men sortimentet av fisk,
skaldjur och tillbehör är betydligt större och varierar efter säsong.
– Vi experimenterar gärna vid sidan av det klassiska utbudet. Jag har
till exempel upptäckt att rökt fjärsing är en riktig delikatess, säger Jonas.
Runt jul och påsk är det hektiskt på Getteröns Fisk och Rökeri,
men den absoluta högsäsongen är sommaren. Då är det jobb från
morgon till kväll, sju dagar i veckan, och fritiden är begränsad till
bryggsegling i solnedgången.
Kompensationen består av en långresa efter nyår.
– Jag blir inte rik på det här, men det är roligt att gå till jobbet varje
dag. Det är värt mycket, säger Jonas Eliasson.

16
L U N C H ME D
Å T E R FA L L S B E SÖ K ARE

Tycke och smak
Vin & Skafferi Hus 13, innanför första valvet på Varbergs fästning, bjuder på matupplevelser
som får folk att återvända. Gång på gång. Stamgästernas förklaringar är enkla och samstämmiga:
Mat och vin i toppklass, i vacker miljö och med avspänd service.
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Tina Nylander
– Det är alltid väldigt trevligt på Hus 13. Stämningen är familjär och avslappnad,
man kommer nära personalen och kan heja på kocken i förbifarten. Jag tycker definitivt att de har bäst mat och vin i Varberg. Det är roligt att ge Mattias fria händer
när det kommer till vinvalet. Han har ofta extra kort i rockärmen, intressanta viner
som inte finns i listan.
På Hus 13 blir det alltid bra, så det är svårt att välja ett annat ställe.

Lars Nylander

”

– På Hus 13 får vi alltid jättegod mat och goda viner. Det är den bästa restaurangen
i Varberg och därför är det också dit vi går för representation – man vill ju bjuda på
sådant man själv uppskattar. Vi har dessutom ätit julbord där med hela personalstyrkan
ett antal gånger och alla tycker det är bra.
Det jag uppskattar särskilt med Mattias är hans vinkunnande. Allt finns inte i vinlistan, han har alltid mer i gömmorna.

Mona Linderoth
– Det är så lätt att gå till Hus 13. Vi har varit där jättemånga gånger genom åren
och aldrig blivit besvikna. Man vet att det blir outstanding mat och trevligt bemötande i härlig miljö. Och så är Mattias superduktig på vin.
Promenaden upp till Varbergs fästning är fantastisk och jag slås alltid av de vackra
omgivningarna. Jag måste säga att uteserveringen på sommaren är något alldeles särskilt.
Det brukar bli en så skön, uppsluppen stämning mellan borden. Sammantaget blir det
en fantastisk upplevelse varje gång.

”

Rune Linderoth

– Att gå till Mattias är ett säkert kort. Man får alltid god och vällagad mat. Vi äter ute
minst en gång i veckan vintertid och betydligt oftare på sommaren. Dessutom reser jag
mycket i Europa och andra delar av världen i mitt arbete, så jag har en bred erfarenhet av
restauranger. Maten på Hus 13 är väl så bra som den man får på internationella finkrogar.
Dessutom är Mattias en utomordentlig sommelier, vilket jag uppskattar eftersom jag
själv inte är en expert på vin. Och om han inte är på plats själv har han alltid informerat
personalen om vilka viner som ska rekommenderas.
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VANILJPARFAIT MED RABARBERKRÄM, MARÄNG OCH MANDEL
8-12 personer

vaniljparfait
6 äggulor
2,5 dl socker
1 vaniljstång
3/4 dl vatten
3,5 gelatinblad
5 dl gräddfil
5 dl vispgrädde

maräng
3 äggvitor
2,5 dl strösocker
½ tsk citronsaft

bondkaka
125 g smör
1 dl strösocker
1 msk ljus sirap
3,5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
0,5 dl rostad och grovhackad
mandel

rabarberkräm
600 g tunt skivad rabarber
3 dl vatten
1 ½ dl strösocker
0,5 tsk malen kardemumma
2 msk potatismjöl
1 msk vatten

dag 1
1. vaniljparfait. Lägg gelatinbladen i kallt vatten. När bladen har mjuknat,
lägg dem i en gryta med 3/4 dl vatten och låt smälta på värme. Dela vanlijstången, skrapa ur fröna. Vispa äggulor, socker och vanilj luftigt i en bunke.
Blanda i gräddfilen i äggsmeten. Häll därefter i gelatinbladen. Vispa grädden
luftig och blanda till sist med övriga ingredienser. Häll ut i en långpanna eller
lämplig form och frys i ca tolv timmar.

2. maräng. Sätt ugnen på 125° C. Vispa äggvitor, 1/3 del av sockret samt citronsaften i en bunke. När blandningen börjar vitna, häll på resterande 2/3
delar av sockret och öka hastigheten på vispningen. Marängsmeten är klar när
du kan vända bunken upp och ned utan att den åker ut. Lägg marängsmeten
i en spritspåse och klicka ut önskad storlek. Tänk på att maränger sväller en
aning så klicka inte ut dem för tätt. Grädda mitt i ugnen i ca 55 minuter.

dag 2
3. bondkaka. Sätt ugnen på 200 grader. Låt smöret bli rumstempererat. Vispa
smör, socker, sirap och vetemjöl till en luftig smet. Tillsätt mandel och rör om.
Rulla ut i längder, ca fyra centimeter i diameter. Ställ i kylen för att stelna i 20
min. Skär sedan 0,5 cm tjocka skivor och som läggs på en plåt med bakplåtspapper. Grädda i sex – sju minuter tills de får en gyllenbrun färg.

4. rabarberkräm. Koka upp vatten, socker och rabarber i en kastrull. Koka
ca 15 minuter tills rabarbern har mjuknat. Lägg blandningen i en sil och passera
vätskan för att sedan blanda med kardemumma. Red slutligen av med potatismjöl och vatten.
montering:
1. Lägg rabarberkräm i botten.
2. Bryt två mindre bitar av parfait och lägg på krämen.
3. Krossa både maräng och bondkaka med handen över tallriken.
4. Garnera med hel maräng och vattenkrasse så som du tycker blir fint.

TORRT MOUSSERANDE VIN
FRÅN SYDAFRIKA SOM ÄR FRAMSTÄLLT
ENLIGT MÉTHODE CAP CLASSIQUE,

PONGRACZ
BRUT

PONGRACZ
ROSÉ

SMAK MED INSLAG AV
ÄPPLEN, NOUGAT
OCH GRAPEFRUKT.

SMAK MED INSLAG AV
RÖDA OCH SVARTA
BÄR OCH FRUKTER.

PASSAR SOM

PASSAR SOM

ELLER TILL RÄTTER AV
FISK OCH SKALDJUR.

ELLER TILL RÄTTER AV
FISK OCH SKALDJUR.

APERITIF

APERITIF

PONGRACZ ROSÉ
12%VOL, 750ML
ART.NR 77260, 130KR
I BESTÄLLNINGSSORTIMENTET.

PONGRACZ BRUT
12%VOL, 750ML
ART.NR 7628, 121KR

www.janake.se

Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.

Boka bord på 0340-835 94 eller info@hus13.se
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En av de
bästa i Norden.
Välkommen.

