
M O D O  H O C K E Y S

Jubileums
middag



När vi inte kan träffas och fira våra 100 år tillsammans får vi tänka om. Vi har därför 
tagit fram en 100-årsmeny för att ni ska kunna fira med oss ändå, fast hemma! 
Menyn är inspirerad av Kempehallen, 1920-talet och August Johanssons Café i Sund. 
Se till att fira 100-årsdagen den 27 mars med god mat samtidigt som ni ser på vår 
Jubileumssändning i MODO Channel med start klockan 19:21. Njut av god mat och få 
en historisk resa med MODO-profiler från då till nu!

De flesta som njöt av Kempehallen på tiden det begav sig har med största 
sannolikhet njutit av en varmkorv på samma sätt som de avnjuts i dagens Fjällräven 
Center. Menyns förrätt är inspirerad av korv med bröd, men med italienska smaker 
och i en annorlunda tappning. Här byts korven ut mot färsk salsiccafärs, korvbrödet 
mot stekt surdegsbaguette och ketchupen mot en rostad tomatsalsa. Men saknar 
du arenahockeyn för mycket går det självklart att starta middagen med en varmkorv.

Kvällens varmrätt är inspirerad från Kooperativa förbundets kokbok från 1921, där 
Oxfilé Chateaubriand och jordärtskocka återfinns. Helstekt oxfilé var och är en lyxig 
rätt både förr och nu och avnjuts denna kväll med jordärtskockspuré, tryffelsky och 
vinbakad purjolök.

Desserten tar oss tillbaka till platsen där MODO grundades år 1921: 
August Johanssons Café i Sund. Inspirerad av 1920-talets konditorier och våra färger 
är kvällens dessert en klassisk rulltårtsbakelse med smaker av vit choklad och 
jordgubbar. 

Lägg gärna upp bilder på sociala medier under hashtaggen 
#modose där ni firar 100 år tillsammans med oss!

MODO Hockey 100 år



INGREDIENSER
1 st surdegsbaguette 
1 paket salsiccafärs alt. 1 paket färsk salsicca 
6 st tomater
1 kruka basilika
1 bit Grana Padano Parmesan
1 st vitlöksklyfta
Liten burk/flaska honung
Salt
Peppar
Olivolja

1. Sätt ugnen på 180° 

2. Medan ugnen värms delas tomaterna på mitten och läggs på en folieklädd plåt 
med den skurna sidan uppåt tillsammans med 4st vitlöksklyftor med skal. Sätt 
in plåten i ugnen när den är varm och ta ut dessa efter ca 45 minuter eller när 
tomaterna har en lätt bränd färg. 

3. Låt tomaterna svalna tills de går att ta i. Lägg tomaterna i en matberedare eller 
skål tillsammans med vitlöken som skalats och tillsätt olivoljan, salt, peppar och 
honung. Smaka av och tillsätt extra salt, peppar eller honung om det behövs. 

4. Riv parmesanen så fint som möjligt, gärna på ett zestjärn.

5. Stek salsiccafärsen i lite olivolja på hög temperatur, har du köpt korvar med färsk 
salsicca så klämmer du ut färsen och steker denna. Efter några minuter börjar 
färsen få en fin yta som är lite krispig och har en fin gyllene färg. Lägg över den 
stekta färsen i en skål och låt så mycket av fettet i pannan ligga kvar.

6. Skiva baguetten i diagonala skivor så du får rejäla bitar bröd. Förslagsvis 1 skiva 
per portion.

7. Värm upp pannan med stekfettet och stek brödet tills det får en krispig och 
gyllene yta. 

8. Skala en vitlöksklyfta och gnugga den på det stekta brödet.

9. Nu är det dags för uppläggning. Lägg brödet på en tallrik, bred ut tomatsalsan på 
brödet och toppa med den stekta salsicca färsen. Toppa rikligt med parmesan så 
att man knappt ser tomaten och salsciccan och dekorera med färsk basilika.

Kempisinspirerad Bruschetta

Förslag på passande vin
Boschendal 1685 Chardonnay

Nr: 629901



INGREDIENSER
ca 800 g oxfilé 1 kruka rosmarin
1 msk dijonsenap 250 g smör
300 g jordärtskockor 400 g mjölig potatis
3 dl grädde 1 st rödlök
1 morot 1 st purjolök
1 flaska oxfond ca 1 msk tryffelolja
2 dl rött vin 2 dl vitt vin
1 msk strösocker matolja

1. Sätt ugnen på 125°

2. Dela purjolöken i ca 5 cm långa bitar och rengör noga. Lägg i en liten kastrull 
och täck med vitt vin, lite vatten, 100g smör och lite salt. Koka försiktigt tills de är 
genommjuka. Ställ åt sidan.

3. Hacka rödlöken och moroten i centimeterstora bitar och fräs i kastrull med matolja 
tills de fått en gyllene färg. Tillsätt sockret och låt det smälta och bli lite brunt.

4. Tillsätt det röda vinet och koka ner till hälften. Tillsätt därefter 2 dl vatten och 2 
matskedar oxfond. Krydda med lagerblad och svartpeppar samt en kvist rosmarin.

5. Putsa bort senor från oxfilén och lägg dessa i såsen. Stek oxfilén hel tills den blivit 
gyllenbrun i stekpanna med smör och matolja. 

6. Hacka blad från ca 3st rosmarinkvistar. Blanda 2 matskedar dijonsenap med 
rosmarinen, salt och peppar och smörj noggrant in oxfilén med blandningen.

7. Sätt in oxfilén i ugnen i ca 40 minuter, använd gärna termometer. 54° ger en fin 
genomrosa köttbit. När köttet är klart tas det ut och lindas in i aluminiumfolie. Låt 
det vila minst 15 minuter.

8. Skala potatisen och jordärtskockorna och koka i lättsaltat vatten tills de är 
genommjuka.

9. Mosa potatisen och jordärtskockorna noggrant och tillsätt 100g smör och grädde 
tills du får en fin puré. Smaka av med salt och peppar.

10. Sila av såsen och tillsätt lite tryffelolja efter smak. 

11. Värm på löken igen om det behövs och ta upp dessa ur vätskan.

12. Skiva köttet i centimetertjocka skivor och salta.

13. Maten läggs med fördel upp på tallrik med purén i botten. Lägg sedan dit köttet, 
löken och avsluta med såsen. 

Oxfilé 1921

Förslag på passande vin
Nashville Stories Red Blend

Nr: 7211301



INGREDIENSER
3 ägg
1 dl socker
2 dl vetemjöl
1 msk vaniljsocker
1 tsk bakpulver
1 msk vatten
1,5 dl strösocker
100 g vit choklad
5 dl vispgrädde
200 g frysta jordgubbar
1 ask färska jordgubbar
1 kruka citronmeliss

1. Sätt ugnen på 250°

2. Smält chokladen med 0,5 dl av grädden i vattenbad. Låt svalna.

3. Blanda ihop den svala blandningen med resterande grädde. Vispa med elvisp 
tills det tjocknar. Observera att det kan spricka om man vispar för länge!

4. Koka de frysta jordgubbarna med 1 dl socker tills det börjar tjockna lite grand. Låt 
svalna.

5. Klä en långpanna med bakplåtspapper. Vispa ägg och socker pösigt, blanda 
i mjöl, vaniljsocker och bakpulver. Rör i vattnent. Bred ut smeten jämt på 
bakplåtspappret och grädda i ca 5 minuter.

6. Strö sockret på ett bakplåtspapper och stjälp upp kakan direkt när den kommer 
från ugnen. Dra loss bakplåtspappret som nu är ovanpå kakan. Rulla därefter 
ihop kakan och låt den svalna helt.

7. Rulla ut kakan och bred på ett jämt lager med chokladkrämen följt av 
jordgubbskompotten.

8. Rulla ihop kakan och låt vila i minst 20 minuter. 

9. Vid servering skivas rulltårtan upp i lagom tjocka bitar och serveras med skivade 
jordgubbar, vispad grädde och citronmeliss. Du har nu en MODO-färgad rulltårta 
med inspiration från August Johanssons Café i Sund, där allt en gång startade.

August Johanssons Rulltårta

Förslag på passande rom
Plantaion Grande Reserve

Nr: 1031001


