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HOPS

En legendarisk skärgårdskrog som numera blivit storstadsbo,
med samma framgångsrika koncept – lokalproducerat, närodlat och
anpassning till det som finns runt hörnet. Hösten känns redan
trevligare med mat och öl på Oaxens bistrodel Slipen i sällskap av ena
halvan av paret som startade det hela, Magnus Ek, krögare och kock.
Text Pelle Stridh Foto Bohman+Sjöstrand
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OAXEN SLIPEN

Magnus Ek och Oaxen Krog
belönades 2014 med en stjärna i Guide
Michelin samtidigt som Slipen fick en
BiB Gourmand. 2015 tilldelades Oaxen
Krog två stjärnor av Guide Michelin.

I

BÖRJAN AV 90-TALET letar paret Magnus Ek
och Agneta Green efter en lämplig restaurang
att ta över och driva. Deras gemensamma
starka vilja att få skapa något eget var drivkraften. Eftersom de då var bosatta i Skåne så
var det också där de sökte efter sin restaurang. Men det blev inte riktigt som de tänkt sig.
– Vi älskar båda två närheten till vatten och skog.
Men att vi hamnade just på Oaxen var enbart en
slump. Vi skulle hälsa på mina föräldrar i Stockholm
och hade sett att det fanns en restaurang till salu på
Oaxen, som vi faktiskt passerade på vägen. Vi svängde
in och tittade på restaurangen och när det visade sig
att de sökte just ett par som ville driva restaurangen så
slog vi till.
1994 öppnade de krogen tillsammans med sitt sammansvetsade team och det blev startskottet på en lång
och framgångsrik historia.
Ganska omgående började begrepp som närodlat
och lokalproducerat dyka upp i samband med Oaxen
och det var långt innan andra krögare ens kände till
begreppen. Tio år senare blev just detta synsätt många
andra krögares framgång. Men vad var det egentligen
som drev Magnus och Gunilla att tänka i dessa banor?
– Vi tyckte det var så galet att vi högaktade råvaror
som var producerade utanför Sverige när det fanns så
fantastiska råvaror bara runt knuten överallt i vårt land.
Ett synsätt som sedan allt fler, lyckligtvis kommit
till insikt om, och idag är begreppen snarare ett måste
om man vill kunna ha en ärlig kvalitetsstämpel på sin
restaurang. I mångt och mycket var ändå teamet på
Oaxen stigfinnare och det ledde tillframgångar.
– Som många andra hade vi ett starkt engagemang
för det vi gjorde men så klart att vi hade ett tänk som
var annorlunda och många gäster kunde gilla.
Under de 17 år som de drev Oaxen var det inte bara
många gäster som passerade revy utan också många
olika maträtter, vissa mer framgångsrika och uppskattade än andra.

– Så klart att jag minns några av dem. Vårt confiterade grishuvud som fanns med i många olika skepnader genom åren på ön och som förövrigt nu finns på
menyn i Slipen, säger Magnus leende.
Till slut växte tanken att det var dags att göra något nytt sig alldeles för stor. Det i samband med att
de ville driva en året-runt-verksamhet, något som
kändes omöjligt ute på ön.

F

LYTTEN TILL STOCKHOLM, var en lång
process och det var tusentals beslut som
skulle tas, stora som små. Idag är man
väldigt nöjd med hur allt artat sig. Filosofin att jobba med naturen och att hitta bra
råvaror runt hörnet har fortsatt. Och tittar man på
restaurangens hemsida så inser man att det mesta är
sant, som man faktiskt skriver där:
”Vi utforskar det vildvuxna på Djurgården, vi väljer unika råvaror från vårt absoluta närområde till
nordens yttersta gränser där kvalitet, smak, hållbart
lantbruk och human djurhållning är det som krävs
för att få hamna i vårt kök. Vi tillagar våra råvaror på
ett modernt vis, men gamla och traditionella tekniker
är själva grunden för vårt arbetssätt. Och vinerna vi
serverar kommer från små utvalda vingårdar som
delar vår filosofi och bara från den gamla vinvärlden
Europa”
Oaxen använder sig av ett stort antal lokala producenter men några av dem har hängt med längre än
andra. Men hur ser urvalsprocessen ut? Och har de
några favoritproducenter?
– Det växlar ju så klart lite beroende på årstid men
Skilleby gård är en producent som vi jobbat med i
många år och Åbykvarns gård är en annan.
Ett besök på Oaxen Krog och Slip är med andra
ord nästan alltid en matupplevelse i svensk matkonst
med svenska råvaror, tillagat på ett vis som ger rena
och enkla smaker. God mat helt enkelt.

MAGNUS EK
Magnus Ek 49 år, gift
med Agneta Green, inga
barn. En supermysig
hund som heter Ringo,
som snart är ett och ett
halvt år. Tycker mycket
om att jobba i den egna
trädgården här på Djurgården (Oaxen Farm)
och att arbeta med trä
och fotografera.

” Vi tyckte det var så galet att vi högaktade råvaror
som var producerade utanför Sverige när det fanns så
fantastiska råvaror bara runt knuten över allt i vårt land.”
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V

I SITTER MED bordet fullt av maträtter och olika öl, när funderingar
kring hösten och dess smaker kommer på tal. Hur säsongsrelaterat
tänker du på era maträtter och de
råvaror ni använder egentligen?
– Väldigt mycket. Men även om vi i Slipen
också har ett starkt säsongstänk så kanske vi
frångår det lite under vintertid.
När vi sedan börjar prata om specifika
höstsmaker så är det genast svamp och bär
som Magnus tänker på. Lite filosofiskt kommer
kommer vi in på ljusa respektive mörka smaker
men där känner han inte riktigt igen sig.
– Jag beskriver nog inget i mörka och ljusa
smaker, däremot i tunga eller lätta och aromatiska smaker. Funderar jag över mörka smaker så
blir det nog proteinstarka och rika smaker och
lätta får bli mer örtiga, frukt-, bär- och grönsakssmaker. Men även frukt- och bärsmaker kan vara
väldigt rika, funderar han vidare.
Att maträtter ska smaka gott är alla överens
om. Men hur stor betydelse har aromerna i en

maträtt, speciellt i jämförelse med smakerna och
kanske strukturen?
– Det finns ingen skala som säger att aromer
ska vara 30 procent, smak 50 procent och struktur 20 procent. Men det är klart att arom är en
väldigt viktigt del i en maträtt. Det är ju väldigt
spännande om man kan få en doft av maten
redan innan man sett den.
Magnus är absolut ingen uttalad ölkille. Han
gillar bra dryck till mat rent generellt och vill att
det ska fungera tillsammans. Men ber man honom fundera en stund så säger han i alla fall:
– Inlagd sill har jag väldigt svårt att tänka mig
med vin, liksom surströmming och kräftor. Då
blir det öl alla gånger.
När vi en stund senare lämnar Oaxen och
tar en titt på deras utbud av öl på både fat och
flaska, konstateras i alla fall att det ligger helt
i linje med deras övriga profil. Lokalt och närproducerat, hög kvalitet och med goda egenskaper. Det lovar gott, för den som vill avnjuta
riktigt god mat tillsammans med riktigt god öl
på Oaxen Slipen.

LOKALT
PRODUCERAD ÖL
Filosofin att servera lokalproducerat
går igen även när det kommer till
ölen. Oaxen serverar öl från restaurangens direkta närhet, Fjäderholmarnas bryggeri, PangPang Brewery,
Stockholm Brewing Co. samt Nynäshamns Ångbryggeri som varit med
sedan tiden då restaurangen låg i
Södertälje skärgård.

Foto Holger Ellgaard

Foto Oaxen krog & slip

”Inlagd sill, surströmming och kräftor.
Då blir det öl alla gånger.”
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2013 öppnade Magnus Ek och Agneta Green upp Oaxen igen, efter flytten från Södertälje skärgård, vid Beckholmsbron på södra Djurgården. Restaurangbyggnaden nyuppfördes och formen anknyter till ett tidigare slipskjul som stått
på samma plats. Namnet Oaxen kommer från den ö med samma namn som de 1994 startade restaurangen på.
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OAXENS LUFTTORKADE
FLÄSKKARRÉ

MED SYRAD GURKA
SYRAD GURKA
3 kg västeråsgurka
3 liter vatten
Jodfritt salt
Lufttorkad fläskkarré

• Blanda vatten och salt till du får en
salthalt på 2,5 %.
• Lägg hela gurkor i en stor syltburk och
töm över saltvattnet.
• För att ge mjölksyrebakterierna
extra hjälp med att syra gurkorna kan du
lägga i en skiva surdegsbröd.

• Förslut burken och låt den stå i rumstemperatur i ca 5 dygn.
VID SERVERING
• Skiva upp gurkan och servera med
tunt skuren lufttorkad flaskkarré och
persilja och kallpressad olja.

Västeråsgurka som även kallas
druvgurka och frilandsgurka,
är småknottriga, 8–25 cm långa och
gröna eller gulvita till färgen.
Västeråsgurka började odlas i
Västerås efter en stadsbrand 1714
som gav plats för odlingarna.

DE KONINCK ANTWERP PALE ALE (1655)

Belgisk pale ale

Duvel Moortgat

Rena och skira smaker i maten kräver det samma i ölen. Något
som blev tydligt i denna rätt med så få smaker dessutom. De
belgiska jästtonerna kommer fram i lagom dos och gurksmaken
framhävs. Köttets sälta balanseras perfekt med ölets beska och
tillsammans fås ännu tydligare smaker och en örtig avslutning.
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ALTERNATIV
ABV 5,2 %

•

La Trappe Blonde

•

Duvel

•

Maredsous 6

OAXEN SLIPEN

MOZZARELLA

FRÅN ÄNGSHOLMEN MED TOMAT & SARDELLER
1,5 kg tomater
3/4 msk salt
1 dl kallpressad olja
60 g champagnevinäger
3 vitlöksklyftor
1 msk timjan

• Lägg tomater, salt, olja, champagnevinäger, vitlök och timjan i
en vakuumpåse. Ångbaka i 60°C i
20 min.
• Skär schalottenlökarna i ringar,
strimla sardellerna och bryt isär

mozarellan.
• Servera tomaterna med den
skivade löken, mozarellan och
färska krutonger. Ringla över
kallpressad olja.

1 burk sardeller
3 schalottenlökar
buffelmozarella från Ängsholmen

Ängsholmens gårdsmejeri är ett litet
mejeri norr om Uppsala där mejerist Linda
Elvingson, producerar fantastisk buffelmozzarella från mjölken från hennes
pappas vattenbufflar. Följ Lindas hantverk
på mozzarellabloggen.wordpress.com.

SAISON DUPONT BIOLOGIQUE (1614)

Saison

Brasserie Dupont

Underbara tomater med både sötma och syrlighet, den krämiga
mozzarellan och sardellerna vävs ihop med de örtiga inslagen
från ölen och bildar en näst intill oväntad upplevelse. När
Magnus säger ”det här var faktiskt en mycket bra kombination”, så både hör och ser man att det är känslor som talar.
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ALTERNATIV
ABV 5,5 %

•

Saison Bocq

•

Beavertown Quelle Saison

•

Rådanäs Saison
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VARMRÖKT OXBRINGA
MED GRILLAD MAJS I MAJONNÄS, SYRAD FÄNKÅL, ÄPPLE & LÖK
1 kg nedskuren fänkål
25 g jodfritt salt

MJÖLKSYRAD FÄNKÅL

MAJS I MAJONNÄS

• Blanda den skurna fänkålen, saltet
och filmjölken. Låt det syras i 4–5 dagar i rumstemperatur i förluten burk.

1 msk filmjölk

• Koka majskolvarna i 2–3 min i saltat
vatten.
• Grilla majskolvarna gyllene och skär
sedan av kornen. Blanda kornen med
majonnäsen och citronjuicen.

300 g salt
200 g lökpulver

OXBRINGA

10 g kryddpeppar

• Mixa alla kryddor.

20 g vitlökspulver

• Bind ihop oxbringan till en rulle och
gnid in kryddblandningen.

2 g nejlika
15 g svartpeppar
40 g malen ingefära

• Varmrök oxbringan i 8 timmar.

oxbringa

• Baka sedan i ugn i 84°C i 12 timmar
med oxfonden. Vätskan kokas
sedan ihop till en glaze. Kyl och
skiva oxbringan.

3 msk oxfond
3-4 färska majskolvar
4 dl majonnäs
1 dl färskpressad citronjuice

FÄNKÅL & ÄPPLE
• Hyvla fänkålen och äpplena. Skär
silverlök tunt. Blanda med vitvinsvinigrätt och syrad fänkål.

• Värm upp i oxbringan
ugn och pensla med glazen.

2 fänkål
5 äpplen (svenska)
2 silverlökar

Fänkålens nedre, förtjockade stjälk
används ofta i fiskrätter eller sallader.
Den är även god att grilla. Fänkålens torkade frön används också som krydda och
doftar aromatiskt och lakritsliknande.

OKTOBERFEST (11233)

Ljus lager

S:t Eriks Bryggeri

Man kan tro att dessa komplexa smaker i maträtten skulle
kräva en lika komplex öl. Men med inslag av majs, äpple
och fänkål blir en rak och enkel lager ett perfekt komplement som både framhäver och balanserar smakerna.
Ibland blir det balans även i kontraster.

ALTERNATIV
ABV 5,6 %

•

Landsorts Lager

•

Nils Oscar God Lager

•

Grebbestad Oktoberfest
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HELGRILLAD KANIN
FRÅN VRETA GÅRD MED VITLÖK & SENAPSSÅS
• Rimma kaninen i saltlag (2 %)
i ett dygn.

1 hel kanin
Salt
5–6 hela vitlökar

• Bakas i vakuumpåse 64°C
i 2–2 1/2 timma.

1 dl ostvassle

• Rosta sedan i ugn tills den fått
fin färg.

1/2 dl champagnevinäger
2 st schalottenlökar
300 g smör
dijonsenap

• Koka vitlökarna i saltat vatten tills
de är helt mjuka. Rosta dem sedan i
ugn tills de är gyllenbruna.

• Koka ner ostvassle och champagnevinäger till hälften tillsammans
med hackad schalottenlök.
• Mixa ner rumstempererat smör
i omgångar.
• Smaka upp med dijonsenap
och salt.

salt

CALIFORNIA COMMON (1470)

California Common

Rådanäs bryggeri

Köttet i sig ger inte lika mycket smaker som senapssåsen och
den grillade vitlöken. En bit kött, lite sås och en vitlöksklyfta
på gaffeln och sen en klunk av ölen. Maltigheten i ölet förstärks och ölen rensar föredömligt upp i gommen efter varje
tugga. Fruktigheten i ölet lyfts fram mer i denna kombination
jämfört med hur den upplevs ensam.

ALTERNATIV
ABV 5,3 %

•

London Pride

•

Bedarö Bitter

•

Jämtlands Bärnsten
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MANDELKAKA

MED RÅRÖRDA BLÅBÄR, BRYNT SMÖR & VANILJGLASS
VANILJGLASS

MANDELKAKA

1 1/2 liter mjölk

800 g brynt smör

750 g socker

200 g lönnsirap

35 g vaniljstång

800 g florsocker

180 g potatismjöl

800 g vispad äggvita

700 g äggula

320 g mandelmjöl
320 g vetemjöl

2,2 liter mjölk

8 g bakpulver

1,8 liter grädde

8 g salt

6 gelatinblad
• Koka upp mjölk, socker,
vaniljstång och potatismjöl.
• Blanda i äggulan i krämen.
• Tillsätt mjölk, grädde och
gelatinblad.
MANDELKRÄM
8 dl mandelmjölk
600 g smör
200 g äggula
110 g socker

• Bryn smör och blanda med sirap
(ska vara kall men flytande). Blanda
ihop det med vispade vitan och sikta
i alla torra ingredienser.
• Vänd i med slickepott, inte vispa.
• Baka i rektangulär form i
200°C 10–12 min.

Blåbär, ett riktigt superbär.
Fyllt med antioxidanter, mineraler och vitaminer och är bra för
både magen och synen. Bläbärsriset är en av Sveriges vanligaste växter och enligt Wikipedia
täcker det omkring 17 procent
av landets yta.

• Blanda färska blåbär med lika del
socker och låt det stå framme tills
sockret löst sej.
• Servera allt tillsammans. Snåla inte
med blåbären.

8 skopor tae
10 g salt
• Mixa allt i en termomixer
till 84°C. Har du ingen termomixer
mixa i kastrull med stavmixer.

RIP TIDE (9999)

Imperial Stout

BrewDog

Blåbär och imperial stout är som vanligt en trevlig kombination.
Så se till att du inte snålar med blåbär till denna dessert. Mandelkakan och vaniljglassen ger en balans och en avrundning till hela
upplevelsen och ger den där mjuka avrundningen och bomullskänslan i magen.
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ALTERNATIV
ABV 8 %

•

Yeti Imperial Stout

•

Poppels Russian Imperial Stout

•

Flying Dog Imperial Porter
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PRENUMERERA
SPARA UPP TILL 275 KR

BESÖK COHOPS.TICTAIL.COM OCH BESTÄLL DIN PRENUMERATION.
FEM NUMMER FÖR 499 KR ELLER KÖP TIDIGARE NUMMER FRÅN 99 KR.

