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Jeg vil have god og lækker mad hver dag og ligeså god mad til hverdag
som i weekenden. I weekenden gør jeg til gengæld mere ud af tilbehøret
til maden og laver forret og dessert. Maden er et dagligt højdepunkt, så
den skal være god – både for krop og for sanser.
Maden jeg laver og spiser er afhængig af årstiden. Råvarerne skifter
med sæsonerne, temperatur og lys ændrer sig og giver lyst til forskellig
mad, og forskellige højtider og traditioner har mad, der hører sig til.
Jeg spiser meget forskelligt afhængigt af årstiden. Udover at det er
sundt, at maden varierer over et år, så bruger jeg de skiftende
madoplevelser til at markere årets gang. Når der er valg, laver jeg valgflæsk
med persillesovs, jeg kan næsten ikke vente til de første nye kartofler
kommer i juni, og i december planlægger jeg i detaljer, hvad jeg skal lave
af gås, risalamande, karameller, kager og julefrokoster til familie og venner.
Jeg har lavet mad fra jeg kunne være med min mor i køkkenet, og jeg
skylder en stor tak til kvinderne, der inspirerede mig, delte ud af deres
opskrifter og lærte mig om madlavning og bordets glæder – min mor, min
mormor og min farmor.
Jeg har her i bogen samlet opskrifter på noget af den mad, jeg glæder
mig til i løbet af et år. Der er dansk mad som jeg har fået det hjemme – men
efter mine egne opskrifter og ofte med nyt tilbehør. Der er opskrifter på
retter, jeg selv er blevet inspireret til, eller som jeg har spist i udlandet og
genskabt med råvarer, jeg kan få her i landet.
I det hele taget bruger jeg råvarer i opskrifterne, som man kan få i et
supermarked – i sæsonen i hvert fald. Opskrifterne er nemlig opdelt efter
sæsonernes skiften, så når du vælger en hovedret i januar måned eller en
dessert i juli , så kan du let få fat i råvarerne til maden.
God fornøjelse,
Morten Skærved
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