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NYHETER
Lindeborg
Eco Retreats
gårdskasse
består av en
trerätters
signerad Peter
Anderesson
från enstjärniga
Volt.

Kulinarisk eremithelg
PANDEMIER FÅR aldrig stoppa

matlusten. För foodies som
helst inte går på restaurang just
nu, eller som bara vill ha en
smakfull helg på landet, finns
ett nytt gastronomiskt och coronaanpassat äventyr att prova:
övernattning med ”gårdskassemiddag” på gården Lindeborg
Eco Retreat i Nykyrka, två mil
utanför Nyköping. Här bor du
i minimalistiska ”ekosviter”,

ritade av White Arkitekter och
byggda med virke från den
egna skogen, och den som håller hårt på social distansering
behöver inte ha kontakt med en
enda levande själ – förutom de
tjugo åsenfåren som är närmsta grannar i ladan, förstås.
Under vår och sommar
serveras avsmakningsmenyer
i växthuset, i regi av gårdskocken Peter Andersson som

Rehoboth Beach, en av många pärlor i Delaware.

Hemma hos Biden
EFTER SINA 36 år som Delawa-

res senator är Joe Biden starkt
förknippad med den lilla delstaten. Nu hoppas dess turistorganisationer att Joe Bideneffekten ska lyfta fram Delaware
ur skuggan bakom sina mer
kända grannar Washington och
New Jersey. Planen är att göra
delstaten till nästa stora amerikanska turistdestination.
– Det är en dröm som blivit
verklighet. Nu kan vi verkligen
visa hur mycket Delaware har
att erbjuda, säger Sarah Willoughby på Greater Wilmington
Visitors Bureau. Och nog har

USA:s näst minsta delstat en
hel del att bjuda på – från staden Wilmingtons rika kulturliv
och klassiska hotell Du Pont,
(där reggaeikonen Bob Marley
arbetade på 60-talet), till den
progressiva kuststaden Rehoboth Beach. Och vart man än
kommer är kärleken till Joe Biden översvallande. Han är, som
de flesta säger, ”just Joe”, och
har givetvis fått en öl uppkallad
efter sig av Wilmington Brew
Works, medan hans bild pryder
gamla stamställen. Vi ser redan
fram emot att upptäcka östkustens okända pärla.

tidigare drev enstjärniga
Restaurang Volt. Men nu under
vintern, fram till den 7 mars,
har man lanserat konceptet med en gårdskasse, även
denna signerad Andersson,
med förberedda ingredienser
till en trerättersmiddag (samt
frukost) som gästen tillagar
själv i svitens välutrustade
Gaggenaukök. Gårdskassen
innehåller till stor del grödor

från de egna odlingarna, och
häromveckan bestod menyn av
pumpasoppa med skogssvamp,
säsongens sista savoykål med
ärtsallad och rotfruktsgratäng
samt mjölkpudding med svarta
vinbär och karamell. Middagen
avnjuts vid köksbordet, med
utsikt över Hallbosjön. Eller,
för den modiga, på den egna
uteplatsen. lindeborgs.com
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Timbuktus
pizzor

procent färre
flygsökningar.
Så ser statistiken ut för Spanien under perioden januari
2021, jämfört
med samma
period i fjol.
Likväl toppar
landet listan
över flygsökningar, enligt
Flygstatistik.
se. På andra
plats hamnar
Thailand, trots
kraven på två
veckors hotellkarantän.

GÅR DET INTE att turnera får

man öppna krogar. Kanske är
det så artisten Jason ”Timbuktu”
Diakité resonerar, då han nyligen
utökat sin minikedja Malmø
Falafel med nya krogen Folk på
Clemenstorget i Lund. Med sig
denna gång har han bagaren Joakim Nilsson från Broder Jakobs
Stenugnsbageri och Daniel Remheden från hyllade kafferosteriet
Love Coffee. Tillsammans har de
skapat ett avslappnat, men ändå
ambitiöst, ställe med fokus på
pizza, naturvin och hantverksöl.
På den lilla men naggande goda
menyn av säsongsbetonade pizzor, som även säljs slice-vis, slår
vi ett slag för ostronskivling,
taleggio, mozzarella och persilja,
med add-ons som sardeller och
’nduja. På dryckessidan har man
skapat ett upplägg med fem kranar; tre med naturvin på fat och
två med öl, för att kunna erbjuda
riktigt bra, småskaliga drycker till
sympatiska priser. folkpizza.se

Melanders fisk, nu även som e-handel.

Melanders
nätfiske
AKTÖRERNA SOM säljer mat på

nätet allt fler. Senaste tillskottet är
fisk- och krogimperiet Melanders,
som 33 år efter att man öppnade
sin första butik i Östermalmshallen nu lanserat en e-handel. Här
finns hela utbudet av fisk och skaldjur, delikatesser och färdigrätter.
För den som längtar efter de klassiska rätterna från några av Melanders krogar finns även menykassar,
med bland annat Ulla Winbladhs
viltfärsbullar och Wedholms
pocherade piggvarsfilé.
– Idéen om en nätbutik har funnits länge, men pandemin gav projektet högsta prioritet. Vår satsning
blir unik, genom e-handeln skapar
vi en helt ny tillgänglighet för färsk
fisk och skaldjur i Stockholm, säger
Stefan Söderman, vd på Melanders
Group. Hemleveranser sker mellan måndag och lördag i Storstockholmsområdet. melanders.se

