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älskade blodpudding

Blodpudding är en grymt underskattad maträtt. Vi ville ta reda på hur 
vi i dag äter blodpudding och bad om hjälp från Emma Hamberg och 
Anette Rosvall, som bloggar på http://www.amelia.se/blogg/husmor-
sorna samt Lotta Lundgren, som bloggar på http://hemmafru.taffel.se 
blev vår expertjury.

“Älskade blodpudding” är resultatet av en landsomfattande tävling om 
de bästa blodpuddingsrecepten. Många bidragslämnare har valt att vara 
anonyma, därför publicerar vi enbart vinnarbidragen med namn.

Varsågoda, läs och inspireras, låt er väl smaka!
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Blooodpudding! En liten historia i mitt hjärta
Låt till att börja med inte det osexiga namnet avskräc-
ka dig i andra länder där man inte är så noga med 
innehållsförteckningar har man mycket vackrare 
namn på denna min lilla älskling, t.ex Boudin noir 
eller Swartzwurst… Mycket mer välförtjänta namn, 
om någon frågar.

Oförskämt att inte ta vara på allt
Själva tanken med att använda alla detaljer på ett djur 
för att respektera såväl djur som natur och miljö är ju 
som de flesta vet både trendigt och klokt, eller som 
den geniförklarade engelske kocken Fergus Hender-
son säger ”Det vore oförskämt mot djuret att inte ta 
vara på ALLT”. Om han är ett geni får du själv avgöra, 
men jag tycker att det låter begåvat.

Olika tillbehör
Som barn åt jag blodpudding både hemma och i 
skolan med lite olika tillbehör. I skolan fick man den 
serverad med lingon och potatisbullar, medan jag 
hemma oftast åt den med sirap (ja, jag är skåning). 
I mitt tycke godast hemma, men efter många år med 
kaffe och annat bittert har mina smaklökar föränd-
rats och jag äter den i dag helst med rårörda lingon, 
äpplen, rödlök och skirat smör.

pelle johanssons hyllning till blodpuddingen

Pelle Johansson är källarmästare på ulla winbladh 
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Ville hellre rulla snygga roulader
Under mina första år som kockvalp arbetade jag på res-
taurang Nils-Emil på Södermalm i Stockholm. Mycket 
lärorikt att få göra husmanskost innan man begav sig 
ut i världen, det är pinsamt att inte känna sin egen mat 
när man är på bortaplan! Till historien hör dock att jag 
egentligen inte var ett dugg intresserad av blodpud-
ding under min tid där, jag tyckte mest att det var coolt 
att steka sjötunga och göra snygga roulader av lax och 
havskräftor. Töööönt! Det fick jag göra till leda i Tyskland 
senare. Med tiden blir man vis. Minnet är dock tydligt 
hur jag imponerades av hur noggrann min dåvarande 
köksmästare var med smaksättningen. Han kryddade, 
provstekte, kryddade, provstekte minst tio gånger och 
det var uppenbart att jag var helt döv i munnen efter allt 
smakande och kände knappast någon skillnad alls. Men 
det var lika noga för honom då som det är för mig idag.

Blodkorv och en kall pils
Under mina år utomlands provade jag blodkorvar av 
de flesta modeller och den jag minns bäst är en smaskig 
rökt och fint späckad tysk variant, som äts kall i tunna 
skivor på bröd, naturligtvis nersköljd med en iskall pils 
på den lokala ”kneipe”, som vi brukade gå till sena kväl-
lar efter jobbet.

Guide Michelin på besök, eller?
Att blodkorv är något mycket fint fick jag helt klart för 

mig för några år sedan, då vi hade en mycket “brittiskt” 
klädd herre i övre medelåldern som beställde in blod-
pudding som varmrätt och till detta valde att dricka ett 
rött vin i 5000-kronorsklassen!? Som ansvarig på restau-
rangen blir man ibland lite nervös när det kommer in 
just en sån där liten farbror, av den enkla anledningen 
att det kan vara en Guide Michelin-gubbe. Jag vet fort-
farande inte om han var det, men jag frågade honom hur 
det smakade och han sa det svåra ordet – exquisite. Så 
jag tror att han var nöjd. För den som vill veta lite smak-
tekniskt om blodpudding kan jag berätta att de flesta 
smaker och konsistenser finns att hitta i denna formida-
bla rätt, om den serveras som jag skrev ovan.

En rätt i mitt hjärta 
Knaprig utsida och len, ljummen insida, söt som socker. 
Serveras den med lingon får man dessutom en frisk syra 
och en härlig fruktighet. Enkel, genialisk, komplett - en 
rätt i mitt hjärta. Fattig eller rik, cool eller nördig, kock 
eller hungrig student? Alla vill ha en bit av dig. 
Bloooodpudding!
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Pelle Johanssons egen blodpudding
Gammal hederlig blodpudding sitter aldrig fel! Det är dessutom ganska enkelt att göra en själv. Svinblod brukar finnas 
att köpa fryst hos slaktaren. Ingredienser för 6 portioner:

• 0.5 l svinblod
• 3.5 dl lättöl eller buljong
• 3.5 dl grovt rågmjöl
• 1 st finhackad rödlök
• 50 g späck i små tärningar
• 1 st syrligt äpple
• 0.5 dl smält smör
• 0.5 dl sirap
• 0.5 msk salt
• 0.5 tsk mald ingefära
• 0.25 tsk mald vitpeppar
• 0.25 tsk mald kryddpeppar
• 1 krm mald nejlika
• 1 tsk söndersmulad mejram

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader. Skala, kärna ur och finhacka äpplet. Sila blodet och blanda det med ölen (eller buljongen) 
och rågmjölet. Skala och finhacka löken och tillsätt den tillsammans med alla övriga ingredienser, utom späcket och 
äpplet.
2. Vispa kraftigt. Rör sedan i späcket och äppeltärningarna. Stek ett prov och smaka av kryddningen.
3. Smöra en 2-liters pastejform och häll smeten i den. Täck med smörat papper och sedan folie. Grädda puddingen i 
vattenbad i varm ugn i cirka 1 timme. Prova med sticka om puddingen är färdiggräddad.
4. Låt puddingen svalna i formen. Ställ den i kylen över natten.
5. Serveras stekt i skivor med stekt fläsk, äppelskivor stekta i socker och rårörda lingon. Färdig på 1 tim 30 min.
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Vinnarbidrag 1:
Blodpudding

Som trebarnsfar vet man nyttan av att på ett snabbt sätt erbjuda sina 
barn bland det nyttigaste de kan äta på ett riktigt frestande sätt. Jag 
tror att basvaror som kommer direkt från naturen så oförvanskade 
som möjligt är det som uppskattas mest av alla, liten som stor. Så här 
lagar jag min blodpudding:

Jag börjar med att steka skivat rimmat fläsk i tunna skivor. Blodpud-
dingen skivas i lite tjockare skivor, steks snabbt och lätt i skyn som 
kommer från fläsket. Medan puddingen steker skivar jag äpplen jag 
plockat i vår trädgård. Med lite socker rårör jag lingon som vi plock-
at. Sedan lägger jag upp det: blodpudding, som står för sötman un-
derst, det rimmade fläsket, saltet. Äpplena, som skapar en syrlighet 
tillsammans med de rårörda lingonen. Enkelt å vinnande gott! 

Varför göra det svårt när vi har allt mitt framför näsan!
 
Martin Karlsson 
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vinnarbidrag 2:
Blodpudding

Jag och mina syskon brukar ta lite blodpudding efter vi har varit ute 
och sprungit. Då steker vi upp den tillsammans med äpple, moröt-
ter, squash, rödlök och paprika.

Till det äter vi en utomordentligt god röra som består av turkisk-
yoghurt, vitlök, vitpeppar och dill, samt lite vatten. Detta anser vi är 
det bästa återhämtningsmålet efter en skön springtur.

Syskonen Hellström (Josefine, Malin och Markus)
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vinnarbidrag 3:
Blodpudding med 

vaniljglass
Detta är min son, Simons recept på en god och enkel rätt!

• Skiva blodpudding i centimetertjocka skivor.
• Stek dem varsamt i smör.
• Blanda 1 dl frysta eller färska blåbär med 0,5 dl cumberlands-

sås. 
• Smaksätt med några droppar tabasco.
• Servera med vaniljglass och blåbären.

Harriet Andersson
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vinnarbidrag 4:
BLODPUDDING MED HET MYNTA 

OCH KORIANDERSALLAD
• Blodpudding
• Färsk mynta
• Citron/lime
• Finhackad röd chilipeppar
• Olivolja
• Salladslök
• Finhackad tomat, gärna plommontomater
• Rostade pumpakärnor
• Salt och peppar

Skiva blodpuddingen till önskad tjocklek och stek i matfett. Finhacka mynta och korian-
der och pressa över lime eller citron efter smak och tycke. Salta och peppra. Finhacka chil-
ipepparn och salladslöken, samt tomaterna, och blanda ner med kryddorna. Rosta och 
salta pumpakärnor i het panna, eller köp färdigrostade. Ringla över olivolja och avsluta 
med att strö de saltade pumpakärnorna över salladen. Mums!!

Natalie Haglund Gonzalez
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Bästa blodpuddingen
Ja, det här är ju inte mycket till recept kanske, men jag ÄLSKAR 
blodpudding med de bästa tillbehören! 

I mitt fall betyder det tunna, knaprigt välstekta skivor, med knapri-
ga småbitar av bacon, hemgjord lingonsylt, en klick keso, vitkåls-
bitar, stekta äppelklyftor och sist men inte minst, överst på toppen, 
lite flingsalt! Till detta apelsinjuice. 

Mums!
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min blodpudding
Jag äter min välstekta blodpudding med hallonsylt och vispgrädde.
Inte vispad grädde, utan flytande direkt ut förpackningen.

Så rör jag ihop sylten och grädden till blodpuddingen och mumsar 
i mig hela kalaset med ett stort glas mjölk till.
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Barnens favvoblodpudding
Blodbudding, skivad och stekt. Vi gillar ganska tjocka skivor, stekta 
i smör och rapsolja.

Till det serveras:
Lingoncremefraiche-röra. Busenkelt: blanda lingonsylt, helst hem-
makokt, med creme fraiche (ungefär hälften av varje, fast lite mer 
lingon). Råkostsallad med morötter, vitkål, äpple och lite purjolök. 
Apelsinklyftor och valfri dryck.

Superdupergott!
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Farmor Viktorias goda
Blodpuddingen skärs i 6-8 mm tjocka skivor. Lägg i kastrull och 
täck rätten med lika delar mjölk och vatten. Värm till rätt tempera-
tur. 

Servera med knaperstekt bacon, lingonsylt och riven morot eller 
tomatskivor.
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Sverigelunch
Finhacka 1 liten gul lök och fräs den i smör så att den blir liksom 
genomskinlig – den får alltså inte brännas. Skär 1 äpple i små fina 
kuber och blanda i lökfräset. Krydda med salt. 

Till sist tillsätts 1/2 dl russin. Låt det bli varmt och servera till blod-
pudding i 1 – 1 1/2 cm tjocka skivor, stekta i smör på lagom värme, 
så de ej blir brända. De skall bara vara precis varma i mitten. 

Rubriken beror på att detta serveras när vi har fransk svärson på 
besök.
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Bästa blodpuddingen!
Tunnskivad, genomstekt blodpudding. Till det knaperstekt bacon, 
stekt ägg och rårörda lingon. En given favorit!
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blodpudding!
2 portioner
• ett 425-gramspaket Lithells blodpudding
• ett 280-grams tetrapak blandade ekologiska bönor (red kidney m.m. från ZETA)
• 2 stora eller 3-4 små morötter (ekologiska eller närproducerade)
• 1 citron (eller flytande fuskcitron)

Bönorna låter man rinna av, värmer upp dem sakta och försiktigt på lägsta värme i mikro, 
kryddas rikligt med torkad, hackad chili (“flakes”), krossad svartpeppar, lite salt och en god 
olivolja. (Garant har en god ekologisk olivolja). Rör om och värm på lite till i serveringsögon-
blicket.

Jag skär 1 centimeters blodpuddingsskivor i kvartscirklar eller “radianer” och steker i hälften 
smör, hälften olja. (olivolja, rapsolja, el dyl).

Riv morötter ner i ett litermått med iskallt citronvatten. (vattnet kan återvinnas som dryck).
Häll ur vattnet först när blodpuddingen är färdigstekt. Krydda rikligt med senapsfrön, krossad 
svartpeppar, lite olivolja och ett par droppar balsamvinäger, och rör om.

Portionera upp på förvärmda tallrikar; det är lätt att göra fina grafiska mönster med 3 kvart-
scirklar eller 4-5 “radianer”.

Vill man ha lite extra kolhydrater så fungerar cous-cous eller bulgur utmärkt.
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Blodpudding med Keso, 
lingon och grönsaker

Skiva och stek blodpuddingen. Servera med naturell Keso, hemkokt 
lingonsylt, rårivna morötter och en sallad av gröna blad – gärna 
flera sorter, tomater, gurka, paprika, osv. Ju fler färger desto bättre.
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Blodpudding pa Mammas vis
Jag äter naturligtvis blodpudding som pudding! De stekta skosulorna är ett 
modernt påfund. Mamma gjorde blodpudding själv, som kokades i tygpåse. 
När den skulle ätas värmde hon tygpåsen i kokande vatten varefter den öpp-
nades och puddingen kunde tas ut med sked. 

Den åts sedan med stekta fläsktärningar och lingonsylt.

Själv får jag nöja mig med köpt pudding, men den tillagas antingen genom att 
ångkokas eller genom att värmas i vattenbad i mikron.

.
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Blodpudding med 
fetaost och bacon

Blodpuddingen skivas i tunna skivor och steks på medelvärme. Till 
den serveras smulad fetaost, knaperstekt bacon och lingonsylt. 

Enkelt, men det känns ändå lyxigt. Fetaosten passar perfekt till.
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Puddinggratäng
Puddinggratäng med sting
• 1 st blodpudding
• 2 dl creme fraiche
• 1 dl aivar relish, stark
• 1/2 lök
• 2 vitlöksklyftor
• salt & peppar
• 1-2 dl riven ost
• 1 äpple

Skär blodpuddingen i skivor och lägg dessa i en smörad form. Hac-
ka löken och äpplena och lägg dessa ovanpå. Blanda ihop creme 
fraiche, aivar relish, vitlök, salt & peppar. Häll blandingen över 
blodpuddingen. In i ugnen på 225 grader i ca 20 minuter. När det 
är 5 minuter kvar: ta ut formen och häll på den rivna osten, in i 
ugnen igen och gratinera klart de sista minuterna.

Servera med lingonsylt, rårivna morötter och vitkål. Supergott!!
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Fyllda baconrulader med blodpudding
(Olika fyllningar kan användas)
• 8 skivor bacon + 8 tärningar blancherad kalvbräss
• 8 skivor bacon + 8 smörfrästa champinjoner eller annan svamp
• 8 skivor bacon + 8 rökta prinskorvar
• 1 blodpudding i små skivor
• Till stekning: smör

Lägg den önskade fyllningen på baconskivorna. Används bräss eller svamp, kan dessa först rul-
las i litet salt, peppar och riven lök. Rulla ihop baconskivorna och fäst dem med en tandpetare. 
Stek dem i smör tills baconrullarna är knapriga och lätt bruna. Stek blodpuddingen knaprig. 
Sätt ruladerna med en ny tandpetare på blodpuddingen.

Servera genast!
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Blodpudding med Smörstekt Rödlök och 
Russin samt Äpplemos och färsk Timjan

Stek blodpuddingsskivor i “kockblandning” (hälften smör och hälften rapsolja). Skiva rödlök och 
smörstek den på svag värme tills den blir lätt brynt. Tillsätt rikligt med russin i löken efter halva stek-
tiden. Russinen blir mjuka, ljust bruna och söta. Även löken får en svagt smörig, söt ton.

Blodpudding i skivor bör serveras på varma tallrikar för att inte kallna för fort. Lägg upp blodpud-
dingen mitt på tallriken. Lägg de stekta russinen/rödlöken till hälften bredvid blodpuddingen och 
till hälften något över den. Klicka vid sidan äpplemos av svenska äpplen och strö färsk timjan över 
äpplemoset.

Detta är ett smakrikt men enkelt alternativ till de traditionella lingonen att servera till stekt blodpud-
ding.

Smaklig spis!
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Farmors blodpudding
På somrarna uppe i Norrland hos farmor och farfar var blodpud-
ding med mjölk en klassiker. Farmor stekte blodpuddingen lagom 
knaprig i smör. Sedan la hon över blodpuddingen i en kastrull och 
hällde över mjölk, så att den täckte blodpuddingsskivorna. 

Sedan lät hon värma upp mjölken, eventuellt med en klick smör 
tills det blev varmt. Detta serverades med rårörda lingon, och ib-
land även knaperstekt bacon. Denna rätt har faktiskt blivit min 
blodpuddingsfavorit! 

Mjölken, tillsammans med blodpuddingen och sen de rårörda lin-
gonen, helst hemmagjord lingonsylt, gör succé i munnen!
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“Paradpudding Hagsätra”
Stek blodpuddingen torrt i teflonpanna, så den blir knaprig utanpå 
och mjuk inuti. Det är tillbehören som är det viktiga här och det är 
stekt, eller såklart helst grillad halloumi. Rivna morötter, strimlad 
vitkål gärna blandad med apelsinsaft, och rårörda lingon till! Hal-
loumin är enormt god till och vi kom på det då ingen av oss är 
förtjusta i bacon, men ville ha mer mat utav den utmärkta, billiga 
blodpuddingsbiten! 

Detta äter jag och min snubbe minst en dag i veckan. Jag har inte 
hört hittills att någon har halloumi till i alla fall.



48

Blodpudding med krämig yoghurt 
och morot- och citronsallad

Stek blodpuddingen i tunna skivor i smör. De ska vara väl stekta utan att vara brända. 
Servera med fin lingonsylt och en klick mild ekologisk yoghurt (3.8-4.5%). Riv moröt-
ter fint. Filèa (ta bort mellanväggarna) en citron i klyftor och blanda med morötterna. 

Klart!
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bloody monday
Puddingen skall vara stekt frasig i tunna skivor - jag serverar den 
med tärnat knaprigt grönt äpple, rört med naturella frysta tranbär 
och en barnnäve torrostade jordnötter över. Härligheten serveras 
med en rejäl klick keso. Om det är fest, eller om en vanlig grå 
måndag måste piffas upp, bjuds det på knaperstekt bacon till. Yum!
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Blodpuddingspytt
Skär blodpuddingen i små kuber (1×1 cm). Ta ett äpple, ta bort 
kärnhuset och skär även detta i små kuber. Skala 4 potatisar och 1 
morot och koka dessa. Låt svalna och tärna sedan dessa. Finhacka 
en gul lök. Skiva två paket bacon och knaperstek dessa. Låt rinna av 
på hushållspapper. Stek nu ihop blodpuddingen, äpplet, potatisen, 
moroten och löken tills de fått fin färg. Tillsätt baconet. Krydda 
med nymalen svartpeppar och ev. mer salt. Servera med lingonsylt.
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“Kalles” Kycklingfilé med 
blodpuddingstak

Dela 2 kraftiga kycklingfileér mitt itu, bryn dem gyllenbruna på 
båda sidor. Slå i 2 dl matlagningsgrädde och smula i en halv kvibille 
gräddädel. Låt puttra under lock tillsammans med kycklingen i 10 
min. Skär 4 tunna skivor av blodpuddingen. Strimla och knaper-
stek 1 paket bacon. Ta fram 4 tallrikar.

Gör en spegel av ädelostsåsen, lägg på kycklingfilén, lägg på en 
tunn skiva blodpudding, toppa med bacon och resten av ädelosten 
samt ringla generöst med matlagningshonung över anrättningen.

Servera med en krämig rotfruktsgratäng. Bon apetit!
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