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SFI på Arbis  
– vad är det? 
Och för vem? 
SFI är Svenska för invandrade, ett 
samlingsnamn för utbildningar och 
kurser för personer som flyttat till 
Finland och vill lära sig svenska.  

Vi har 
integrationsutbildning på svenska, 
det är för personer som har gjort en 
integrationsplan tillsammans med 
sin handledare på  Sysselsättning s
tjänster i Helsingfors, Esbo, Vanda/
Kervo eller ANbyrån.  

Integrationsstudierna är gratis, minst 
20 timmar/vecka och innehåller 
svenska, kommunikation och sam
hällskunskap.  

Integrationsutbildningen startar i sep
tember varje år. Förfrågningar  
arbis.integration@hel.fi

Svenska studiepaket för personer 
som bott längre i Finland (ingen 
integrationsplan). Studiepaketet 
är ett program där du själv bygger 
upp din utbildning som kan bestå 
av 11–16 h/vecka och kan innehålla 
förutom svenska också andra kurser 
från Arbis kurskatalog som stö
der inlär ningen i svenska. Du kan 
diskutera med din handledare på 
Sysselsättning stjänster om att stu
dera med arbetsmarknadsstöd, inget 
måste. Programmet är öppet för alla. 
Läsåret 2021–2022 var priset 60 euro/
termin. Förfrågningar  
arbis.integration@hel.fi
 

Svenska kurser, helt ”vanliga” en
skilda kurser i svenska där du läser 
svenska 1,5 h / vecka eller 9 h /vecka. 
Anmälning till dessa kurser är på 
www.ilmonet.fi  

Välkommen till Arbis – SFI   
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Många av ingredienserna i det här 
recepthäftet är bekanta för de flesta 
av oss. Sättet på vilket de används 
och hur de kombineras skiljer sig 
kanske från det vi är vana vid. Det här 
be kräftar bara uppfattningen att det 
finns så många beröringspunkter oss 
emellan, oberoende av vilken del av 
världen vi kommer från! 

Mat och kulturfestivalen på Arbis 
vill skapa samhörighet bland de 
studerande som kommer från andra 
länder. På kurserna i svenska har man 
berättat om sitt land och sin kultur. 
I undervisningsköket har matkultu
rerna stått i fokus, både de stude
randes men också den inhemska. 
Här har man provat på många av de 
finlandssvenska mattraditionerna och 
också provlagat rätter från sitt eget 
land. Provsmakningen har gjorts av 

Världen känns lite mindre när den 
ligger på en tallrik framför en  

studerande och Arbis personal – och 
rätterna har fått klart godkänt!  
Recepten  har sedan finslipats tillsam
mans med lärarna och finns nu i det 
här recepthäftet för alla att prova på. 

Mat och kulturfestivalen vill ock
så ge de studerande en möjlighet 
att presentera sin kultur för andra 
intresserade. Det sker den här gången 
i något mindre format än planerat på 
grund av det rådande pandemiläget. 
Den sjuttonde mars bjuds det på mat, 
prat och trevlig samvaro utanför un
dervisningsköket på fjärde våningen i 
Arbishuset. 

Smaklig måltid! 
Mat och kulturfestivalen är en del av 
Arbis projekt Kulturpass i Helsingfors 
och genomförs med understöd av 
Stiftelsen Tre Smeder i Helsingfors. 

Innehåll
4 .......... Kyckling Kiev 
6 .......... Vegetarisk borstjtj 
8  ......... Potatissallad 
10  ........ Parmigiana di melanzane  
12  ........ Mountain salad 
14  ........ Menemen 
16  ........ Börek  
18  ........ Aşure  
20  ....... Poffertjes 
22 ........ Majskaka  
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Ukraina | Tatjana

Kyckling  
Kiev 
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Rätten är en vardagsrätt som äts till 
exempel till lunch.

6 st kycklingschnitzlar
140 g smör 
140 g  hårdost t.ex. röd   
 Emmental
1 kruka dill 
1 msk citronsaft 
1 tsk salt 
2 krm svartpeppar 
3 st ägg 
1–2 dl vetemjöl
2–3 dl skorpsmulor
1 l vegetabilisk olja

Garnering:  persilja 

1. Skär smöret i mindre bitar.

2. Klipp eller skär dillen mycket fint. 
Riv osten grovt.

3. Blanda mjukt smör, dill, ost och 
citronsaft.

4. Forma till ovala ”korvar” som 
packas in i plastfolie. Ställ i frysen 
ca 20 minuter.

5. Skölj och torka schnitzlarna.  
Krydda dem med salt och peppar.

6. Ta det kalla kryddsmöret och pla
cera en ”korv” på varje schnitzel. 
Rulla ihop och tryck ihop ändorna.

7. Vispa upp äggen och häll vetemjöl 
och skorpsmulor i egna djupa 
tallrikar.

8. Vänd varje kycklingrulle först i 
vetemjöl och därefter i ägg, skorp
smulor, ägg och en sista gång i 
skorpsmulor. Se till att paneringen 
täcker runt om.

9. Ställ ugnen på 150 grader och ta 
fram en ugnsform.

10. Hetta upp oljan till ca 170 grader 
i en tjockbottnad kastrull. Fritera 
hälften av kycklingen åt gången 
tills den blir vackert gyllenbrun.

11. Lägg kycklingen i en ugnssäker 
form mitt i ugnen 15–20 minuter 
eller tills innertemperaturen är 
72˚C. 

12. Servera med konserverade gröna 
ärtor och små kokta skalade pota
tisar med finklippt dill.

Kyckling Kiev (6 portioner)



6 — Helsingfors

Ryssland | Ekaterina Karimova

Vegetarisk 
borstjtj
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Det här är en klassisk borstjtjsoppa i 
vegetarisk tappning.

3 st stora potatisar
1 st stor morot
1 st lök
1 st  rödbeta
4 dl  vitkål
1 st tomat
1 st liten röd paprika  
1–1 ½ l vatten
1–1 ½  tärning 
 grönsaksbuljong
4 msk  olivolja 
½ dl  tomatpuré
1 dl vatten
ca 1 tsk salt 
1 st lagerblad 
1 nypa svartpeppar 
2 ½–3 dl  konserverade bönor,   
 avrunna

Till serveringen:
Gräddfil, smetana eller havrefraiche
Finhackad vårlök/ persilja

1. Tvätta vegetabilierna i kallt vatten.

2. Skala potatis, lök, morötter och 
rödbeta.

3. Skär kålen i tunna strimlor. Skär 
potatis, lök , tomat och paprika i 
små tärningar.

4. Riv morötter och rödbetor grovt 
på rivjärn. 

5. Häll 1–1 ½ l vatten i en kastrull 
och lägg ner den tärnade pota
tisen. Koka upp. Tillsätt buljong
tärningen. Koka på medelvärme 
tills potatisen är halvfärdig, ca 10 
minuter.

6. Hetta upp 4 matskedar olivolja i en 
tjockbottnad kastrull. 

7. Bryn i en kastrull lök, morötter, 
rödbetor och paprika tills de är 
gyllenbruna.

8. Tillsätt tomatpuré, tomat och 1 
deciliter hett vatten. Tillsätt salt. 
Låt sjuda på medelvärme i 3–5 
minuter.

9. Kombinera de stuvade grön
sakerna med potatisen. Tillsätt 
lagerblad och svartpeppar. Tillsätt 
efter ett par minuter de konser
verade bönorna (utan vätska) och 
den strimlade kålen. 

10. Koka på låg värme ca 15 minuter.  

11. Servera med gräddfil/ smetana, 
svartpeppar, vårlök och persilja 
efter smak.   

Vegetarisk borsjtj (6 portioner)
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Estland  | Alice Jalonen

Potatissallad
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Potatissalladen äts vid festliga tillfällen 
gärna tillsammans med prinskorvar. 

7–9 st   potatisar 
2–3 st  morötter
200 g  kokt skinka 
3 st  ryska saltgurkor
½ st  litet syrligt äpple
½ brk (200 g)   ärter
3 st   kokta ägg
250 g  majonnäs
400–600 g  estnisk smetana 
1 tsk   salt
1 krm   vitpeppar
½ tsk  socker
½ dl  färsk dill, finklippt

Garnering:
2 st  ägg, finhackade och  
  skivade
2 st  saltgurkor i skivor
lite  dill

1. Koka potatisarna och morötterna 
med skal på så de blir mjuka. Låt 
dem kallna. Skala dem.

2. Skär potatisarna, morötterna, 
skinkan, saltgurkorna och det ska
lade äpplet i små tärningar. Blanda 
allt. Tillsätt ärterna.

3. Blanda majonnäsen och smetanan 
i en skild skål. Tillsätt salt, svart
peppar, socker och dill.

4. Blanda ihop såsen med det övriga 
i en stor skål.

5. Garnera vackert med ägg, saltgur
ka och dill.

6. Låt gärna salladen stå kallt 2–4 
timmar före serveringen.

Potatissallad (7–9 portioner)
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Micheles 
"Parmigiana di 
melanzane" 

Italien | Michele Argento
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Den här rätten är en vardagsrätt som 
Michele piffat upp genom att använda 
rökt ost. 

3–4 st  stora ovala auberginer
1 brk (400 g) tomatsås / 
 finkrossade tomater
100 g  riven parmesan
200 g  rökt ost 
 t.ex. Savujuusto eller   
 Kippari
1 st vitlöksklyfta
1 kruka basilika
1 tsk salt 
1 krm svartpeppar
2 msk olivolja
2 msk skorpsmulor

till fritering: rybsolja

Micheles "Parmigiana di melanzane"  (4–6 portioner)

1. Skär auberginerna på längden i ca 
½ cm tjocka skivor, strö salt över 
skivorna och lägg i en sil för att 
överlopps vatten ska rinna ur dem. 
Förbered under tiden tomatsåsen. 

2. Häll i en kastrull tomatsåsen, vit
löksklyftan (tas bort när såsen är 
färdig), basilikablad, salt, peppar 
och ett par matskedar olivolja. Låt 
koka på svag värme i ca 15–20 
minuter. 

3. Medan tomatsåsen puttrar, torka 
av auberginerna, värm upp rikligt 
med rapsolja i en stekpanna och 
fritera auberginerna. Låt rinna av 
på ett hushållspapper. 

4. Riv parmesanosten och skär upp 
den rökta osten i tunna skivor. 

5. Bred ut ett par skedar av tomat
såsen på bottnen av en ugnsform 
och börja bygga upp de olika lag
ren, turvis auberginer, tomatsås, 
riven parmesan och några skivor 
rökt ost. Fortsätt tills du har slut 
på alla ingredienser. Toppa med  
resten av osten ost (och skorp
smulor). 

6. Grädda i ugnen ca 20 minuter, 
180–200 grader och avsluta med 
några minuter på grillmotstånd 
tills osten blivit gyllenbrun och lite 
krispig. Låt svalna och servera.
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Mountain salad

Turkiet | Ali Abaday
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4 st tomater
1 st medelstor lök
2–3 st gröna Carlipaprikor
3 msk  färsk persilja
4 kvistar  färsk mynta
3 msk  olivolja
2 msk  granatäppelsirap
½ dl citronsaft
1–2 dl valnötter,  
 grovt krossade
1 msk  salt efter smak
1 msk  chilipepparflingor   
 (valfritt)

1. Hacka alla grönsaker fint och lägg 
dem i en stor skål.

2. Gör en sås genom att blanda oliv
olja, granatäppelsirap, citronsaft 
och salt i en liten skål. Blanda väl.

3. Häll såsen över grönsakerna och 
blanda försiktigt.

4. Låt salladen dra i 5–10 minuter.

5. Tillsätt valnötter, blanda försiktigt 
och servera.

Mountain salad (4 portioner)
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Menemen

Turkiet  | Ercan Topcu
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Menemen kan ätas till frukost, brunch 
eller som snabbmat. 

1 st gul lök
1 st 15 cm Carlipaprika 
3 st medelstora tomater
2 msk  olja
1 ½ msk tomatpuré
4–5 st ägg
1 tsk  salt
1 krm malen svartpeppar
¾ tsk paprikapulver
¾ tsk oregano
1 dl     riven cheddarost   
 (valfritt)

1. Hacka lök, paprika och tomat. 

2. Hetta upp olja i en stekpanna. Bryn 
lök och paprika under omrörning 
tills löken blir brun och paprikan 
mjuknar.

3. Tillsätt tomaterna och tomatpurén 
och låt koka under omrörning tills 
vätskan avdunstat.

4. Knäck äggen och vispa upp dem 
lätt. Blanda i salt, svartpeppar, 
paprikapulver och oregano. 

5. Häll äggblandningen på ”såsen” 
och rör försiktigt. Äggen ska vara 
ganska lösa i konsistensen.

6. Strö eventuellt cheddar på den 
varma rätten.  
Servera med baguette.

Menemen (2–3 portioner)
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Börek,  
spenat-  
och ostpaj

Turkiet | Afat Mustafayeva

Afat kommer från i Azerbajd
zjan men ville ändå hjälpa 
sina turkiska vänner med att 
laga mat från den närbelig
gande kulturen.
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Börek äts till frukost eller som mellan
mål och finns att köpa som snabbmat 
överallt på gatorna. 

2 st medelstora lökar
¾–1 dl olivolja
500 g  spenat
1 tsk  salt
500 g färdig turkisk börekdeg
350 g vit ost 
 (gärna fetaost eller   
 fårmjölksost)
2 st ägg
2 dl  turkisk yoghurt
2 dl  mjölk
1 tsk  svarta sesamfrön
1 tsk  vita sesamfrön

Fyllning:

1. Finhacka lökarna och fräs dem i 2 
msk olivolja tills de blir genomskin
liga.

2. Tillsätt den sköljda spenaten och 
koka tills spenaten blir mjukare 
och vattnet avdunstat.

3. Tillsätt ½ tsk salt. Låt svalna.

4. Skär osten i små bitar och tillsätt 
den i spenat och lökblandningen.

OBS! Kontrollera alltid hur salt osten 
är, om den är för salt, tillsätt inte extra 
salt.

Böreksås:

5. Blanda ihop till en sås 1 ägg, ½ dl 
olivolja, ½ tsk salt och 2 dl yoghurt.

Förberedelse:

6. Täck en ugnsform (ca 24 x 31 cm) 
med bakplåtspapper.

7. Lägg två lager börekdeg i formen.

8. Bred ut lite böreksås på degen.

9. Tillsätt hälften av spenatbland
ningen.

10. Upprepa ovanstående en gång.

11. Täck pajen med två lager deg och 
om du har extra sås kvar tillsätt 
sås mellan börekdegarna.

12. Ställ ugnen på 180 grader.

Topping:

13. Blanda 1 ägg och 2 dl mjölk och en 
nypa salt.

14. Fördela mjölk och äggblandning
en överst på pajen.

15. Strö över sesamfrön.

16. Grädda ca 50 minuter tills rätten 
får en fin gyllenbrun färg.

Börek, spenat- och ostpaj (8–10 portioner)
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Aşure- Noah's 
Pudding 

Turkiet | Hazal Türken
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En läcker söt dessert med överras
kande ingredienser. Väl värd att 
prova! 

2 ½ dl  speltpärlor
2 ½ dl  torkade aprikoser
2 ½ dl  russin
7 dl  vatten
1 dl  kokta kikärter
1 dl  kokta vita bönor
2 dl  socker

Garnering:
malen kanel
granatäppelkärnor
kokosflingor
krossade valnötter/ nötter / pinje
nötter

1. Koka 2 dl av speltpärlorna så de 
blir mjuka.

2. Spara ½ dl speltpärlor och krossa 
dem i en mixer.

3. Skär aprikoserna i små bitar.

4. Blanda russin, aprikoser, de kokta 
speltpärlorna och 3 dl varmt vat
ten i en kastrull

5. Då det börjar koka, sänk tempe
raturen och tillsätt kikärter, bönor 
och socker.

6. Beroende på hur mycket ingre
dienserna absorberar vattnet kan 
du tillsätta lite mer vatten. Rör om.

7. När sockret smultit, tillsätt de 
krossade speltpärlorna i bland
ningen. Rör om så att det inte 
bränns.

8. Låt det koka i 10–15 minuter till och 
rör om då och då.

9. Stäng av spisplattan då bland
ningen blir tjockare. Rör om.

10. Låt vila i 15–30 minuter och häll 
upp i skålar. Låt svalna.

11. Dekorera desserten med kanel, 
granatäpple, valnötter/ nötter och 
kokosflingor.

Aşure- Noah's Pudding (15 portioner)
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Poffertjes

Nederländerna  | Richard Humbach
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8 ¾ dl  mjölk
125 g  smör
20 g  jäst
7½ dl  vetemjöl 
5 krm  salt
 
Till stekning: smör
Tillbehör: jordgubbar / sylt, florsocker, 
lättvispad grädde 

Poffertjes (50 st)

1. Värm mjölken till fingervarmt, 37 
grader.

2. Tillsätt smöret i mjölken och rör 
tills det smälter. 

3. Häll lite av mjölkblandningen över 
jästen och rör tills jästen lösts 
upp. Tillsätt resten av mjölken.

4. Blanda salt och mjöl. Tillsätt 
mjölkblandningen och vispa till en 
jämn smet. Täck smeten med en 
handduk och låt jäsa på varm plats 
ca 1 timme. 

5. Smörj en poffertjespanna med 
smör och fyll på med smet. Stek 
tills båda sidorna är gyllenbruna.

6. Servera poffertjes med halverade 
jordgubbar eller sylt, rikligt med 
florsocker och lättvispad grädde.
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Majskaka 

Mexico |  Brenda Gomez Mendiola
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Majskakan äts som dessert eller till 
eftermiddagskaffet. 

1 dryg dl  vetemjöl
3 st ägg
3 dl kondenserad mjölk
3 dl mandelmjölk
2 tsk bakpulver
2 tsk vaniljextrakt, flytande
90 g rumstempererat smör
650 g majs på burk, avrunnen

1. Sätt ugnen på 180 grader.

2. Smörj och bröa en rund kakform 
med diametern 24 cm.

3. Blanda alla ingredienser, förutom 
majskornen, i en matberedare. 

4. Tillsätt majskornen och låt ma
skinen gå tills kornen gått sönder 
men inte mosats helt.

5. Häll smeten i kakformen och  
grädda 1 ½ timme. Kakan kan  
också gräddas i små muffins
formar och då förkortas  
gräddningstiden.

6. Låt kakan svalna och stjälp försik
tigt upp den.

7. Servera varm eller kall med vanilj
glass.

Majskaka (8–10 portioner)
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Häftet sammanställt av Arbis SFI 
-studerande 2022 tillsammans med 
hushållslärare Ghita Henriksson.

Helsingfors arbis
Svenska för invandrade SFI
www.hel.fi | arbis.integration@hel.fi
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