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Från krogen till
Hundratals gräsänder och krickor lyfter från vattendammen. Efter viss tvekan
bestämmer sig fåglarna för att flyga rakt över skyttelinjen där vi sitter och hukar.
Krögaren Marco Baudone och övriga medlemmar i kockjaktlaget gör sig beredda.
TEXT OCH FOTO: THOMAS B ANDERSSON
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jakt i skogen ...
Kockjaktlaget på väg ut till
nästa viltvatten. I spetsen jaktledaren Henrik Ludvigsson.
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kockjakt
Åsa Söderberg klar
för andjakt.

B

lam! Blam!

Nu är vi äntligen i gång.
Marco Baudone släpper iväg
första skotten från sin Beretta
Silver Pigeon. Och jag hinner
uppfatta i ögonvrån att en and är
träffad och sjunker mot marken med singlande fjun och fjädrar efter sig.
Solen lyser värmande och bara enstaka,
gråvita moln glider fram över den djupblå
himlen. En kraftig nordanvind blåser oss
rakt i ansiktet. Stubbåkrarna skimrar i gyllengula nyanser. Vilken härlig dag att få vara
ute i moder natur!
Vi håller till på gården Kungsbyns marker
mellan Enköping och Västerås.
Det här är säsongens första, större andjakt
för medlemmarna i det jaktlag vi besöker.
Laget består uteslutande av kockar och krögare. Flertalet av dem jobbar på Stockholms
bästa lyxkrogar.
Starten på denna jaktdag var annars lite
småseg.

Viss förståelse får man kanske ha för
att krögare kan vara ett lite morgontrött
släkte. Men nästan hela förmiddagen gick
innan jakten kom igång. Först skulle det
pratas och glammas i glada vänners lag. Och
därefter följde en stunds träningsskytte på
lerduva.
Men samtidigt: Vem har sagt att jakt alltid
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100-tals änder lyfter
samtidigt.

måste vara så minutiöst effektiv i alla lägen?
Det viktigaste är väl att alla har trevligt?
Nya skott smäller från de utposterade
jägarna. Änderna tar en vid sväng och kommer tillbaka för att landa i dammen.
Men denna gång passerar fåglarna för
högt över Marco så han avstår från att avlossa skott. Någon stress märks inte hos honom
för det. För han vet att det kommer fler
chanser.
Och det är precis vad det gör. Några
eftersläntrande änder vill också tillbaka till
dammen. Marco får ned ytterligare två av
dem.
Kockjaktlagets ledare Sven-Åke ”Svempa”
Larsson höjer jaktradion mot munnen och
meddelar jaktledaren och markägaren Henrik Ludvigsson att han uppfattat att jakten
är avblåst.
Man vill inte jaga för hårt vid markens
sex viltdammar så här i början av säsongen.
Svempa gruffar lite om att änderna dessutom sällan flyger särskilt bra så här i inledningen av säsongen.
Nu är det dags för apporterande jaktlabradorer och flatcoated retrievers att göra
sitt jobb. Vi ser hur de hittar flera änder

bland solrosor och vassruggar. Hundarna är
fortfarande i färd med att försöka nosa upp
ett par fällda fåglar när vi beger oss iväg till
nästa viltdamm.
Vi passar på att fråga Marco Baudone hur
det kom sig att han började jaga:
– Det började egentligen med att jägare
kontaktade oss på krogen i Stockholm för att
de ville sälja viltkött, säger Marco och kisar
mot solen genom de gulfärgade skytteglasögonen. Jag blev intresserad och ville veta
var köttet kom ifrån. Och så blev det så att
jag tog jägarexamen.
– Ingen i min familj är jägare så jag har
ingen sådan bakgrund. Men jag fastnade
snabbt för det här. Mest tror jag att jag uppskattar helheten i jakten. Man får komma
ut och se natur och vilt, träffa vänner, få nya
kontakter och så vidare.
Marco Baudone är uppväxt i den lilla
industriorten Olofström i nordvästra Blekinge. Pappa är italienare och jobbade vid
Volvo-fabriken medan mamma är svenska
och arbetade inom barnomsorgen. I och med
sitt italienska påbrå fick Marco ofta åka till
Italien som barn. Här kom han tidigt i kontakt med den rika italienska matkulturen.

”Jag uppskattar helheten i jakten. Man får komma ut
och se natur och vilt, träffa vänner och få nya kontakter”

xxx

Stilstudie av Marco Baudone i aktion.

Fakta Jaktmarken
Gårdens namn: Kungsbyn
Ägare: Henrik Ludvigsson
Ligger: Mellan Enköping
och Västerås
i Västmanland.
Storlek: Själva gården
är på 500 ha. Jakten
bedrivs på totalt
3 000 hektar i två
separata skiften.
Typ av natur:
Kungsbyn
Mest skog,
marken gränsar
till Mälaren
Här jagas
mest: Klövvilt
och fågel. Vildsvinen ökar starkt.
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Dessutom var pappan intresserad av matlagning. Så egentligen var det inte så konstigt
att Marco blev fångad av kockyrket. Efter
två år på restaurangskola i Kristianstad bar
det i väg ut i Europa för många års arbete på
olika stjärnkrogar.
Vid sidan av matlagning har resor alltid
varit ett stort intresse för Marco. Sedan han
började jaga kunde detta reseintresse kombineras med jakt. Flera gånger har han varit
på utlandsjakt till Ungern, Namibia och
Skottland.
– Jag gillar det här med att komma ut på
professionellt arrangerade jakter och samtidigt kombinera det med att få se en annan
kultur, säger han.
– Egentligen är jag väl mer intresserad av
kuljakt än fågeljakt. Klövviltsjakten känns
så fri och omväxlande. När man står på pass
eller smyger vet man aldrig vad som kommer att hända. Det kanske dyker upp en älg,
kronhjort, räv eller något helt annat som
man inte förväntat sig.
Så får vi annat att tänka på. Bilarna har
parkerats ett stycke från nästa viltvatten.
Jägarna samlas i en klunga och Svempa, som
fått i uppgift att ställa ut vid den här kanten,
ger kortfattade instruktioner:

Jaktlabradoren Silke
apporterar en and.
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sidor. Nu måste alla göra rätt. Det räcker att
en enda i jaktlaget går fel eller sticker upp
huvudet i ett olämpligt ögonblick för att de
bästa chanserna ska bli sumpade.
Men farhågorna visar sig vara överdrivna.
För även här lyfter änderna fint när de stöts
upp och kommer in över skyttelinjen i ett
glimrande motljus.

Kockjaktlaget, stående från vänster Kristofer
Sandström, Jonas Ålund, Henrik Norström,
Sven-Åke Larsson och Danyel Couet. Sittande
från vänster Marco Baudone och jaktledaren
Henrik Ludvigsson.

”Håll låg profil när ni kommer nära dammen. Änderna lyfter direkt om de ser er!”
”Ni som är hundförare: Gå fram i skydd av
dungen där borta!”
Spänningen är hög. Man märker ett visst
mått av nervös irritation i Svempas röst.
För vi är nu inne i ett kritiskt ögonblick.
Dammen omges av öppna ytor på flera

Fåglarna flyger några varv runt dammen. Skott smäller från alla håll. Innan vi
vet ordet av är jakten avblåst. Vi har varit
vid dammen minst en halvtimme men det
känns som några minuter bara. Hundarna löper ut över fälten, ivrigt sökande efter
något att apportera.
För kockjaktlaget är de skjutna änderna
en ytterst viktig råvara. Gräsand tillhör
nämligen de mest exklusiva och efterfrågade
rätterna på de finare krogarna i Stockholm.
Och man använder i stort sett hela fågeln.
Den tråkiga ovanan många moderna jägare
har att bara skära ut bröstbitarna och sedan
kasta resten av fågeln gäller definitivt inte
här. JOF F

”Hundarna löper ut över fälten, ivrigt sökande efter
något att apportera”

xxx

Stjärnkocken Marco Baudone är redan i full gång när vi stiger in i hans
mysiga lägenhet i Gamla stan i Stockholm. Här ska han visa hur man
lagar till en middag på helstekt and för några jägarvänner. Just gräsand
ser han som en fantastisk lyxråvara.
TEXT: THOMAS B ANDERSSON FOTO: ROGER OLSSON
recept: Marco Baudone

...Från skogen
till bordet
Jägarmackor med andlår
ihop med en dekoration av
rotfrukter och äpplen.
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”Rätterna bygger här på vad han och andra
kockkompisar själva skjutit under jakt”

F

ör mig är enkelheten och fokus på
råvaran ledorden i matlagningen,
säger Marco där han står och grejar
bland kastruller och karotter i sitt ljusa kök. Man ska inte krångla till det i
onödan med en massa invecklade recept.
Han serverar en flaska mineralvatten samtidigt som han börjar bryna en nyplockad
and på spisen. Ljuvliga dofter börjar snart
leta sig ut i lägenheten.
I matsalen invid köket ser jag två bogmontage hänga på väggen. Kronhjorten är fälld i
Skottland och mufflonbaggen i Ungern, får
vi veta. Inget tvivel om att det bor en jägare i denna lägenhet, tre trappor upp i ett av
Gamla stans många ålderdomliga hus!
– Fågel behöver egentligen inte hänga för
mörningens skull, fortsätter Marco Baudone.
Plocka och ta ur din and så fort som möjligt
eller låt den hänga i högst ett par dagar om du
vill få lite extra viltsmak.
– Själv tycker jag att fågelkött lätt blir lite
ofräscht av att hänga länge. Det känns klibbigt i konsistensen. Jag vill att fågeln ska vara
torr och fin inför tillagningen. Man blir kanske lite bortskämd när man som jag jobbar
på krog och är van vid att alltid arbeta med
färska råvaror!
På krogen Brasserie Le Rouge, som han
var med och startade 2007 och som han
därefter chefat över, har man under säsong

jobbat med ett särskilt koncept i form av en
viltbar. Rätterna bygger här på vad han och
andra kockkompisar själva skjutit under
jakt. Gästerna får en skriven meny med information om köttet som serveras; vilket vilt det
handlar om, var och när det är skjutet, vikt,
pris och typ av rätt.
– Vi har fått en väldig uppskattning bland
våra gäster för detta så det vill jag fortsätta
med i framtiden, förklarar Marco Baudone.
Han säger att han är starkt påverkad av italiensk och fransk matlagningskonst efter att
ha jobbat i många år som kock i framstående
kök i dessa båda länder.
Sin praktik gjorde Marco på en restaurang med en Michelin-stjärna i Italien. Därefter har han varit kock i flera kök av högsta
klass både i Italien och i Paris. Bland annat
på restaurangen Guy Savoy som har tre
Michelinstjärnor och ligger vid Triumfbågen
i Paris.
År 1997 fick Marco en förfrågan om att
komma och arbeta som assisterande kökschef på Operakällaren i Stockholm. Denna
klassiska restaurang hade bestämt sig för att
uppgradera sin verksamhet till en Michelin-stjärna. Något man också fick under
samma år. Därifrån blev Marco Baudone
rekryterad till F12-gruppen och Brasserie
Le Rouge som ägs av Melker Andersson och
Danyel Couet.

Marco Baudone
ÅLDER: 41 år
BOR: Gamla stan i Stockholm
FAMILJ: Singel
YRKE: Krögare
MERITER: Skrivit fem kokböcker,
bland annat en om Brasserie Le
Rouge i Stockholm som han själv
var med och startade. Första plats i
tävlingen Gyllene kniven, 3:e plats i
Årets kock.
HUND: Nej
JAGAR HELST: Klövvilt av olika slag
FAVORITPLATS: Västra Blekinge där
han är uppväxt
DRÖMJAKT: Jaga Marco Polo-får i
Centralasiens bergsområden

STJÄRNKRÖGARENS BÄSTA TIPS
33

Gräsänder bör inte hänga oplockade och ourtagna i kylrummet i mer än ett par dygn. Därefter ska fågeln
plockas och inkråmet tas ur. Torka av på insida och utsida med handduk och frys ned med skinnet på.
3	Plockning
3
är tidsödande men du får belöning efteråt; anden kommer att smaka bättre om den har skrovet
kvar än om den flås. Ha dammsugare och soppåse framme när du plockar fågeln. För att slippa få fjun och
fjädrar över hela lägenheten.
3	Många
3
jägare skär bara ut bröstbitarna på fåglarna. Något som är ett stort slöseri. Mycket av den bästa
smaken sitter exempelvis i låren. Lägger man ner en andhals i en gryta så ger det jättegod smak.
3	Tina
3
upp din nedfrusna fågel långsamt i kylskåp. Skinnet och fågelns insida ska vara torra och fina innan du
börjar stekningen. Låt gärna anden torka till sig lite i kylskåp över natten. Det är absolut förbjudet att stå och
skölja en sådan här fin råvara under kranen!
3	Stek
3
på skrovet (med skinnet på) tills anden får en fin färg. Tänk på att brynmomentet måste få ta den tid det
tar.
3	Marco
3
Baudone tycker att man inte ska vara rädd för att gå utanför de vanliga recepten med grädde, lingon,
enbär etc. Prova gärna lite annorlunda ingredienser som rosmarin, salvia, honung och svamp till din and.
Detaljer om du vill stycka anden före tillagningen: Längst upp
från vänster hals och lever, i mitten bröstbiten och underst låret.
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Helstekt gräsand.

Helstekt gräsand
(4 personer)

Med kastanjepotatiskuddar, KarlJohan, bönor och bakade
lökar.
1 st vildand på ben
(helstekt)
Ca 3 msk matolja
Ca 50-100 gr smör
1 msk honung
Salt/ svartpeppar
Ca 200 gr kastanje
gnocchie
2 st Karl-Johan svamp
(uppstekta i olja med
salt, peppar, vitlök och
persilja )
100 gr brytbönor
(förkokta)
2-4 st knipplökar
(bakade innan med olja,
smör och rosmarin)
1 gr rostade
hasselnötter
2 dl vildsky eller
kalvfond

1. Plocka och rensa ur
anden.
2. Salta och peppra samt
bryn anden i olja, sen
i smöret runt om tills
den är gyllenbrun.
3. Baka i ugn på 120
grader ca 15– 20 min
(den ska serveras
rosa i köttet, innertemperatur 48–52
grader).
4. Tillaga alla garnityrer
separat och tillsätt
i ”grytan” vid
servering.
5. Om man vill göra
egna potatis &
kastanjegnocchie:

Cappello di Prete
Välj ett vin med inslag av torkade frukter
och lagerblad och med mjuka, rena
och mogna tanniner, som fint matchar
gräsandens milda köttsmak och de
lite söta tillbehören. Ett perfekt val är
Cappello di Prete n° 2727, 79 kr från
producenten Candido i Apulien. Just
nu säljs årgång 2009, en av de bästa
årgångarna hittills.

450 gr skalad och
kokt potatis
110 gr kastanjemjöl
110 gr vetemjöl
1 st ägg
Salt

1. Knåda ihop till en
deg och skär ut små
bitar och koka i saltat
vatten.
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Jägarmacka med
tryffelaioli

Jägarmackor
med aioli.

4 st skivor levianbröd
(rostade)
2 st rosa stekta
andbröst
2 st marinerade fikon
100 gr fint skuret
sidfläsk
2 blad av
2 persiljekvistar,
hackade
Salt och grovmalen
svartpeppar.

1. Serveras med
tryffelaioli
alternativt
dijonaise om
man har svårt att
hitta tryffel.

Cimerio del
Parco Conero
Sötman i fikonen och den rökta
smaken från sidfläsket kräver ett kraftigt,
mustigt vin med fin fruktsötma, toner av mörk choklad och kryddor. Det
perfekta valet blir ett vin av druvan Montepulciano gjort till hälften av torkade
druvor (ungefär som en Amarone): Cimerio del Parco Conero DOCG n° 2343,
139 kr. Producenten är Moncaro från landskapet Marche.

FIN DUKNING HÖJER UPPLEVELSEN

Åsa Söderberg, specialist
på att få till fina dukningar.
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Ta chansen och gör lite trevligt
när du ändå ska bjuda på mat
i jaktstugan eller hemma!
Med en enkel dukning förhöjs
matupplevelsen mer än man
tror. Det menar Åsa Söderberg
som ansvarat för dukningen när
kocklandslaget vunnit guld i OS i
matlagning.
– Min filosofi är att använda så
mycket som möjligt av det som ändå
finns hemma, säger Åsa Söderberg.
I nästan alla hem finns linne – dukar
eller servetter – som bara ligger
och aldrig används. Plocka fram

det! Linne bör användas och tvättas
regelbundet. Annars ligger det bara
och torkar och förstörs.
– Ett annat tips är duka med
grönsaker och frukt. Bind ihop en
bukett med 10-15 purjolökar och ställ
på bordet istället för snittblommor.
Grönsaker och rotfrukter kan du sen
hacka ned och göra en god soppa
av som jägarna kan få till lunch i
skogen dagen efter.
Åsa Söderberg säger att en fin
uppdukning inte alls behöver
kosta skjortan. Roliga stop, muggar
och tallrikar kan man komma

över jättebilligt på loppis. Vanliga
kökshanddukar, släktens matsilver
som bara ligger och aldrig används
är andra detaljer som kan förhöja
gästernas trivsel vid bordet.
Själv är Åsa uppvuxen på en
gård i södra Skåne där inriktningen
var trädgårdsmästeri. Intresset
för dukning fick hon från mormor
som älskade att duka upp och göra
varje måltid till en fest. När svenska
kocklandslaget vann OS-guld i
Tyskland år 2000 var Åsa Söderberg
ansvarig för arrangemangen av
tävlingsborden.
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Skogsomelett med
andlår och Lardo
6 st ägg
2 dl grädde
2 dl mjölk
Riven svensk kryddost
Salt och svartpeppar
Blad ifrån 2 kvistar dragon
Blad ifrån 1 kvist rosmarin
1 vitlöksklyfta
Stekta andlår

1. Skivad Lardo (lufttorkat späck med örter).
2. Blanda äggsstanningen med riven ost samt
riven vitlök.
3. Baka i ugn i panna tills den lyfter och
släpper stekpannan.
4. Toppa med smörstekta andlår i bit och
skivad Lardo.

Skogsomelett
med andlår.

Giancarlo Ceci
Chardonnay
Till omelletten väljer vi ett vitt
vin som har både kraft och
syra i fin kombination. En fyllig
men ändå frisk Chardonnay
med mjuka toner av fatlagring
matchar både omeletten och
fetman i lardo. Ett bra exempel
är Giancarlo Ceci Chardonnay,
ett ekologiskt vin från Apulien
gjort av biodynamiskt odlade
druvor. N° 32151, 74 kr.
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