välkommen på middag

Kvällens meny: till varmrätt
hamburgare med klyftpotatis,
till dessert pannacotta med färska
hallon.

Skål i bubblor!
— Välkomna! Ta först lite bubbel,
sen äter vi varmrätten där borta,
säger Pierre Nord och visar med
armen mot bordet dukat för fyra.
Det är festlig avslutning för
Välkommen på middag i Alingsås.
Text & foto: Helena Wennström
Pierre Nord steker hamburgare till sina gäster.

Pierre nord bjuder vännerna på festmiddag med h

D

et ser ut att vara matlagningskurs. I
själva verket är Välkommen på middag
minst lika mycket ett socialt projekt.
Deltagarna bjuder hem varandra och lär känna
nya vänner. Matlagningen får de på köpet.
Pierre Nord flyttade nyligen från Borås till
Alingsås. Han har varit hemma på middag hos
sina tre nya vänner. Nu är det hans tur och han har
valt amerikanskt tema för avslutningen i sitt kom
binerade kök och vardagsrum.
Champagneglas och en flaska alkoholfritt rosa
bubbel står i ena änden av barköket. I den andra
ligger grönsaker färdigskurna på en tallrik och i en
skål finns hemgjord dressing.
Ipaden står uppställd med appen Matglad öp
pen. Där följer Pierre Nord beskrivningen av hur
han lagar allt i rätt ordning för att hamburgarna
och tillbehören ska bli färdiga i lagom tid.
– Det är ganska lätt att göra hamburgare. Jag
har lagat alla recepten som finns i appen, förklarar
Pierre Nord.

Han formar köttfärsen och steker burgarna.
När de börjar bli färdiga tar stödpersonen Camilla
Koch över passningen vid spisen och Pierre drar
sig tillbaka för att byta om. Han kommer ut i svart
kostym och röd skjorta – som idolen James Bond
– lagom för att ta emot de första gästerna. Han gil
lar lite glamour.

för sig av hamburgare, bröd, grönsaker och klyftpotatis.
– Jättegott, mycket bättre än på McDonalds,
berömmer Caroline Svahn.

Samtal tar vid runt bordet. Ute på balkongen
kyls under tiden pannacottan som ska dekoreras
med färska hallon.
Moa Kurlberg och Linus Caspersson kommer
På bordet ligger en ”loppa” med samtalsämnen
samtidigt med blommor och en present.
som hjälp. Det är ju inte alltid så lätt att få en kon
– Åh, det blir hamburgare! Det står på min tio
versation att flyta med nya människor, men ge
i topp-lista – först kommer
nom att välja färg i ”loppan”
smörgåstårta, konstaterar
får man inspiration till ett
Linus Caspersson.
slumpvis valt ämne.
Ett par minuter senare
– Vi började med en kort
ringer Caroline Svahn på
lek med olika ämnen att
dörren och kommer in från
prata kring och har utveck
kylan med glögg och peppar
lat den till en ”loppa”. När
kakor i famnen.
man uppmanas att berätta
När de gått husesyn, skå Matgladappen är ett bra stöd i mat
om sin idol eller sitt favoritlat och småpratat tar alla lagningen. Alla moment finns med.
bilmärke blir det lättare att
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Skål! Det är extra festligt när
höstens Välkommen på middag har
avslutning i Alingsås. Linus Caspersson, Moa Kurlberg, Pierre Nord och
Caroline Svahn höjer glasen.
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prata, säger Margareta Frost-Johansson, som lan
serade Matglad för fem år sedan.

Idén kom ursprungligen från tv-programmet
Halv åtta hos mig.
– Fast här röstar vi inte och det blir inga priser.
Det flerfaldigt prisbelönta projektet har
Det ska inte vara någon press och man har stöd i
sedan dess utvecklats i sex olika delar, bland annat
Matgladappen om man vill, säger hon.
två välanvända appar och en nyligen släppt kok
Kanske blir det fler Välkommen på mid
bok.
dag-cirklar i Alingsås redan i vår. De tidigare del
Välkommen på middag har testats i Halland
tagarna är goda ambassadörer för idén.
och Västra Götaland i knappt tio cirklar i samar
Det finns också önskemål om fler recept i ap
bete med FUB och Studieförbundet Vuxenskolan.
pen, så det kanske blir en Matglad 2.0 med nya
Nu hoppas Margareta Frost-Johansson att det tar
recept. Margareta Frost-Johansson funderar på
fart över hela landet.
crowd funding.
– Välkommen på middag
– Många lockas till Mat
ökar livskvaliteten för per
glad av det tekniska – och
soner med funktionsvaria
så får de matlagningen på
tioner. Konceptet är enkelt
köpet. I appen behöver man
och kan passa många, även
inte någon förförståelse
ensamma äldre och ny
för matlagning på samma
svenskar som vill vara med i
sätt som om man använder
en kamratcirkel, säger Mar ”Loppan” med färger kan man ta till
många traditionella kok
gareta Frost-Johansson.
hjälp om man behöver i bordssamtalet. böcker säger hon. ■

Margareta Frost-Johansson och Camilla Koch
tittar i den nyutkomna kokboken Matglad.

Fakta: matglad
■ Hushållningssällskapet Väst står bakom

Matglad som använder ny teknik för att inspirera alla som av olika skäl inte kan eller vill
använda en traditionell kokbok.

■ Appen fungerar för alla som vill ha lite stöd

i matlagningen. Mer info på
www.matglad.nu.

■ Välkommen på middag tas i år över helt

av Studieförbundet Vuxenskolan.
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