
Vi tar mat
på allvar!



 
Ska man orka leka måste man äta
På en plats där så mycket handlar om sagor ska du naturligtvis också kunna för-
vänta dig att bli serverad sagolik mat.  Sedan länge har vi rensat bort snabbrätter 
och halvfabrikat, och rätterna på våra menyer har valts med utgångspunkt i den 
småländska mattraditionen och Astrid Lindgrens berättelser.  
 
I våra restauranger lagar vi mat från grunden, i våra egna kök och mestadels med 
råvaror från trakten. Här hittar du redig småländsk husmanskost som isterband 
med kokt potatis och raggmunk med stekt fläsk. Men det finns också köttbullar 
med potatismos, pannkakor och mycket annat. Om någon i familjen är allergisk 
eller av annan orsak behöver specialkost erbjuder vi även allergialternativ.  
Smaklig måltid!



Grödor i parken
I anslutning till parkens största restaurang  -Stadsmästargården, så finns vår 
egen köksträdgård. Där odlar våra trädgårdsmästare flera olika grödor för att 
kunna påvisa kopplingen mellan ”jord och bord”.  Här skördar våra kockar 
rabarber, bönor, sparris, betor och olika kryddor efter växtsäsong.  Och ibland 
om vi får stora skördar så brukar vi även ha grödor till försäljning. 

Potatis, kokt-rostad-mosad
eller i raggmunkssmeten
Varje år har vi många och långa diskussioner med familjen Axelsson i Aby om 
vilken potatissort som är bäst lämpad för rätterna på säsongens menyer. Bela-
na? Fontana? Och hur mycket måste vi skala för att få fram bästa potatismo-
set? Raggmunkar är vår näst bäst säljande maträtt, även en favorit hos barnen. 
Det går åt mycket potatis i Astrid Lindgrens Värld och säsongen 2017 gjorde 
vi av med 75 ton och för varje år ökar det.



Det småländska fläsket
Vår grisbonde Håkan från Brantestad har en speciell plats här i parken och vårt 
samarbete sträcker sig över flera decennier. Hans glada utegrisar säkerställer kvalitén 
på vårt fläsk under hela säsongen och utgör även grunden i vårt korvmaterial.



Astrid Lindgrens Världs köttbullar
Här i parken går det under en säsong åt mer än sexton ton köttbullar. För oss är det 
viktigt att vi kan vara säkra på köttets kvalitet och ursprung men också säkerheten i 
tillverkningen. Våra köttbullar tillverkas på Bjursunds slakteri, en timmes bilfärd från 
Vimmerby. Färsen är gjord av nötkött från gårdar i deras närhet. Vi kryddar endast 
med salt och peppar och använder potatis för att binda ihop smeten. 

Kyckling från Öland
Ett bra samarbete har utvecklats ihop med öländska Guldfågel. Svensk kyckling är det 
enda alternativet för oss sedan många år tillbaka och deras kyckling hittar ni på alla 
våra restauranger.

Redigt korvförnuft från Stensåkra
Vi tycker det är roligt att få produktutveckla tillsammans med våra producenter.
Om vi tar lite av den korven och blandar med den korven och så får chili och vitlök 
sätta lite extra smak. På så sätt har vi skapat ett småländskt 
smakarbete med en korv av både nöt- och lammkött.  
Stensåkras falukorv och prinskorv serverar vi på
Majkens mat.



Glass
En varm sommardag är våra glasställen mycket populära. Vi har under flera år haft 
ett mycket bra samarbete med Sia-glass från Slöinge i Halland. Goda glassar på 
riktig grädde är viktigt för oss!

Kalvdans och ostkaka
Från den finaste råmjölken görs denna delikata pudding
hos Fresons hembageri i Rimforsa. De levererar också vår 
ostkaka som kanske är den mest kända av alla Smålands 
maträtter. Förr var det heller inget riktigt kalas om inte 
ostkakan stod framdukad och det var stor prestige i vem  
som kunde göra den godaste. Enligt den småländska 
traditionen ska man alltid börja äta ostkakan från mitten.

Sylt
Alltid vår egen jordgubbssylt, aldrig något annat! Vi 
kokar också all lingonsylt, blåbärssylt och körsbärssylt  
som finns i parken. Nästan 10 ton bär går åt på ett år.



 
Inte bara bra mat utan också bra dryck  
Vi tror på att ha ett fint utbud av olika drycker utan tillsatser eller färgämnen; 
renpressad äppelmust från fruktodlingarna hos familjen Rudenstam vid Vätterns 
strand. Eller äppelbaserade drycker från Berga Bruk med roliga smaksatta sorter 
såsom Ingridfära, Fläderik eller Jordbubbis som är kolsyrad och blandad med jord-
gubbar från Axelssons odlingar i Aby. 

 

Vår egen  sockerdricka
Om man har ett längre stenkast till bryggeriet så kan det knappast kallas för något 
annat än lokalt. Vi har ett bra samarbete med ÅBRO som gör vår sockerdricka,  
krusbärslemonad och smultronlemonad. 



Smör, ost och mjölk  
De småländska kossorna är några av våra finaste vänner.     
Emåmejeriet i Hultsfred förädlar och tar hand om det vita     
guldet så vi får ost, smör och en stor mängd mjölk att servera    
till små och stora gäster.  

Bröd från Vimmerbys lokala bageri 
Det går åt stora mängder bröd i Astrid Lindgrens Värld under en dag,  
frukostmatsalen tar emot 300 gäster på morgonen och vår kallskänks- 
brigad omvandlar mjukt bröd till goda leverpastejsmörgåsar, köttbulle-
mackor och en mängd annat. Allt vårt bröd, bakverk och kakor  
kommer från det lokala bageriet eller bakas i parken.

Våra egna pannkakor
Våra pannkakor är numer vida omtalade och vi har under flera
år finjusterat receptet så att det blir riktigt bra. Inga konstiga tillsatser
och självklart svenska ägg i smeten. Vi gör nästan en halv miljon
pannkakor under en sommar i pannkaksmaskinen och på buffén
väljer man mellan våra hemkokta sylter och toppar med en kall  
klick grädde.



För dig som är allergiker
Det är viktigt att alla gäster känner sig välkomna till Astrid Lindgrens Värld och 
därför utökas ständigt alternativen för allergiker på de olika försäljningsställena. 
Parken har även en medarbetare, med utbildning i allergifrågor, som ansvarar 
för att jobba övergripande med alternativen för allergiker och utbildning av all 
säsongspersonal. Våra gäster kan alltid fråga personalen efter alternativ så hjälper 
de gärna till. Se hela våra menyer för respektive försäljningsställe på www.astrid-
lindgrensvarld.se

Glutenfria rätter
*Köttbullar med potatismos. * Grönsaksbullar med mjölkfritt potatismos.   
* Kycklingsallad.  * Laxsallad.  * Inkokt lax med potatis.  * Trädgårdssallad  
med betor.  * Kycklingfilé med potatissallad.  * Frasig råraka med grönsaker.  
 * Trädgårdssallad med kyckling/ärtbiff.  * Fläsksida med rostad potatis.

Äggfria rätter 
*Köttbullar med potatismos. *Grönsaksbullar med mjölkfritt potatismos. 
*Falukorv med potatismos i bröd. *Sojakorv med potatismos i bröd. *Kyckling-
sallad. *Ugnsbakad falukorv med stuvade makaroner. *Trädgårdssallad med 
betor. *Frasig råraka med grönsaker. *Trädgårdsallad med ärtbiff. *Isterband med 
potatis och löksås.

Mjölk/laktosfria rätter  
*Köttbullar med kokt potatis och skysås. *Grönsaksbullar med mjölkfritt potatis-
mos. *Falukorv med mjölkfritt potatismos. *Sojakorv med mjölkfritt potatismos. 
*Laxsallad. *Inkokt lax med kokt potatis. *Ugnsbakad falukorv med makaro-
ner(utan stuvning). *Kycklingfilé med potatissallad(laktosfri). *Frasig råraka 
med grönsaker. *Stekt torsk med kokt eller rostad potatis. *Trädgårdssallad med 
kyckling/ärtbiff. 

Veganska rätter
*Grönsaksbullar med mjölkfritt potatismos. *Sojakorv med mjölkfritt potatis-
mos, gurksallad o rödlök i bröd. *Frasig råraka med grönsaker. *Trädgårdssallad 
med vår egen ärtbiff.



Vår personal
I Astrid Lindgrens Värld finns det ett 20-tal restauranger, serveringar, 
kaféer och kiosker. För att kunna tillaga och servera denna vällagade mat 
är vi närmare 160 stycken personer som jobbar. Det är viktigt för oss att 
vara en bra och rolig arbetsplats, där våra medarbetare trivs och utvecklas. 
År 2017 blev vi finalister i kategorin årets arbetsplats på Restauranggalan.  
Vi arbetar alla tillsammans; köksbiträden, kockar, servitörer, kallskänkor, 
kassapersonal och ledare, för att ge våra gäster en bra måltidsupplevelse, 
med smak av Småland.  
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ARBETSPLATS
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1  Stadsmästargården
2  Majkens mat
3  A. Larssons pannkakor
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KAFÉER
4   A. Larssons bageri
5  Gammelgårdens kafé
6  Saltkråkans kafé
7  Lekladans kafé

Grillplats

KIOSKER & GLASS
14  Stadshotellets glasskafé
15  Hamnmagasinet glass
16  Vasastans glass

SNABBT & LÄTT
8   Hamnmagasinet
9   Korvkiosken
10  Skolgatans gatukök
11  Våffelhuset
12  Stubben
13  Skogsnästet

Mat och dryck i Astrid 
Lindgrens VärldPicknickplats
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VÅRT GODA PANNKAKSRECEPT VÅRT GODA PANNKAKSRECEPT VÅRT GODA PANNKAKSRECEPT
3 dl vetemjöl
6 dl standardmjölk
3 st. ägg
1/2 tsk salt
1 1/2 tsk socker
2 msk smält smör 
1 msk smör till första laggen
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1/2 tsk salt
1 1/2 tsk socker
2 msk smält smör 
1 msk smör till första laggen

3 dl vetemjöl
6 dl standardmjölk
3 st. ägg
1/2 tsk salt
1 1/2 tsk socker
2 msk smält smör 
1 msk smör till första laggen

Vispa mjölet med 2 dl av mjölken till en klumpfri smet. Vispa i smält avsvalnat smör. Vispa sen ner ett ägg i taget och tillsätt salt och socker. Tillsätt resten av mjölken. Låt smeten stå framme i ca 30 minuter. Vispa då och då i smeten, så att mjölet inte sjunker till botten. Smält 1 msk smör i pannkaks-laggen, smöret får gärna bli lite brynt innan smeten hälls i. Vänd pannkakan då smeten stelnat på ovansidan, stek kortare tid på andra sidan. För resten av pannkakorna behövs inte något smör i laggen.Vi önskar dig en smaklig måltid.

Vispa mjölet med 2 dl av mjölken till en klumpfri smet. Vispa i smält avsvalnat smör. Vispa sen ner ett ägg i taget och tillsätt salt och socker. Tillsätt resten av mjölken. Låt smeten stå framme i ca 30 minuter. Vispa då och då i smeten, så att mjölet inte sjunker till botten. Smält 1 msk smör i pannkaks-laggen, smöret får gärna bli lite brynt innan smeten hälls i. Vänd pannkakan då smeten stelnat på ovansidan, stek kortare tid på andra sidan. För resten av pannkakorna behövs inte något smör i laggen.Vi önskar dig en smaklig måltid.

Vispa mjölet med 2 dl av mjölken till en klumpfri smet. Vispa i smält avsvalnat smör. Vispa sen ner ett ägg i taget och tillsätt salt och socker. Tillsätt resten av mjölken. Låt smeten stå framme i ca 30 minuter. Vispa då och då i smeten, så att mjölet inte sjunker till botten. Smält 1 msk smör i pannkaks-laggen, smöret får gärna bli lite brynt innan smeten hälls i. Vänd pannkakan då smeten stelnat på ovansidan, stek kortare tid på andra sidan. För resten av pannkakorna behövs inte något smör i laggen.Vi önskar dig en smaklig måltid.
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