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Yorkshire

Smakfulla 
Yorkshire

En sak kan du vara säker på om du reser till Yorkshire: oj, vad 
du kommer att äta bra. Men inte bara för att Yorkshire har fler 
 Michelin-stjärnor än något grevskap i Storbritannien utanför 
London. Nej, den goda maten kommer lika ofta i vardags-
kläder. Häng med på en matresa från slottsrestauranger 
med anor till Englands bästa fish & chips-ställe.

Text: Malin Hefvelin Foto: Reine Hefvelin
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Lilla staden Whitby vid kusten i 
norra Yorkshire. Stadens namn är 
fornnordiskt och betyder just vit by.
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Y 
orkshire har 
troligtvis den 
vackraste 
samlingen 
klosterruiner i 
hela England. 
Munkarna här 
visste hur man 

valde en fridfull plats som inte bara var 
fager, utan också kunde skulle tjäna 
klostrens behov i form av 
bördigt jordbruksland. 
Munkarna utvecklade 
lokala råvaror och 
jordbruksmetoder, och 
kulinarisk kunskap fördes 
vidare.

Det är något med 
klosterprodukter som 
tilltalar mig. Jag tror att 
det är det faktum att när 
munkar gör något, så gör 
de det ordentligt. 
Boktryckarkonsten, 
celibatet, självspäkning-
en. Ända in i kaklet, utan 
några genvägar. Det 
gäller också klosterölet 
som vi får tillfälle att 
smaka flera gånger under 
resan. På Ampleforth 
Abbey utanför York brygger benedictermun-
karna ett klosteröl enligt månghundraåriga 
traditioner, mörkt och fylligt, med en brödig 
smak av choklad, russin och kaffe. 

Både munköl och annan maltbaserad dryck 
dricks med fördel på någon av Yorkshires 
många pubar och barer. Det sägs att det 
finns en pub för varje dag på året. Vi 
besöker ett av byn Mashams främsta 
dragplåster för turister, Black Sheep 
Berwery. I dörren möter vi en väderbiten 
man med en öl i handen. 

– Bloody wind, eyh? Hälsar han oss. 
Sällskapet efter oss får ett ”So much for 
brittish summer, eyh?”. Sedan verkar han 
ha uttömt konversationsämnet för dagen 
och fortsätter svajande nedför den grusade 
gången. 

Bryggeriet har guidade turer varje dag i 
ölbryggandets ädla konst. Besökare kan 
följa med på resan från malt och humle 
fram till buteljeringsbandet. Vill du ta dig 
ett smakprov efter visningen kan du 
avnjuta Black Sheeps hela flock av ölsorter i 
bryggeriets gastropub en trappa upp. Även 
här har man tagit fasta på öl som smaksät-
tare. De möra revbensspjällen är täckta 
med en mustig barbecuesås av porter, 
koljan är friterad i en smet gjord på öl och 
den jästa drycken har även fått sätta smak 
på köttstuvningen i pajerna. Vi avslutar det 

hela med en ölglass med havssaltad 
karamellsås. 

det finns också en blomstrande charkute-
riscen i Yorkshire. Minst en slaktare i varje 
by är den oskrivna regeln, även om det är 
en aldrig så liten håla. Vi fortsätter vår 
gastronomiska resa i byn Ilkley, där 
Lishman’s Butchers sålt charkuterier i över 
30 år i form av köttpuddingar, salamikorvar 

och inte mindre än 14 
olika sorters bacon. 

– Vi använder kött 
från frigående grisar. De 
har mer fett och en bättre 
utvecklad smak eftersom 
de växer långsammare, 
berättar Joe Smith på 
Lishman’s. Han är ung 
för att vara charkmästa-
re, bara 20 år, men han 
började tidigt och har 
känsla för hantverket. 

Vi köper med oss 
några köttpajer och beger 
oss vidare genom 
landskapets rundade 
kullar och blommande 
rapsfält i klaraste gult, 
förbi byar med 
honungsfärg ade stenhus 

och genom luftiga lövskogar. 

osttillverkaren Shepherds’s purse drivs av 
systrarna Caroline och Katie Bell. Caroline 
arbetade några år på Apple, därifrån tog 
med sig viktig kunskap som hon senare 
överförde till familjeföretaget.

– Att ta fram kvalitetsprodukter, 
leverera och fortsätta vara innovativa, det 
är ungefär samma sak, oavsett vilken 
produkt det rör sig om. 

Storsäljaren heter Yorkshire Blue, en 
mild och krämig nybörjarroquefort av rang 
som alla kan uppskatta. Shepherds purse 
gör också några kändisostar, bland annat 
har de tagit fram en ”Blue Monday” 
tillsammans med Alex James från Blur. 

– Jag ser oss som traditionella, men med 
en nyskapande blick, säger Caroline. 

vi far tvärs över Yorkshire Moor till östra 
kusten och den välmående fiskebyn Whitby. 
Även om fisket har minskat på senare år så 
lever byn ändå gott på gamla meriter. 
Några av landets mest ansedda fish- och 
chipsrestauranger ligger i Whitbys gamla 
kvarter. Här kan du välja mellan torsk eller 
kolja, nära halvmeterlånga gyllenfrasiga 
fiskfiléer som serveras på klassiskt vis med 
mosiga gröna ärtor och pommes. 

Whitby stoltserar med att ha inspirerat 
Bram Stoker till klassiska romanen 

Yorkshire

Fader Kerntigan möter oss i porten 
till klostret Ampleforth Abbey. 

Yorkshire

 Revbensspjäll med ölsås  
 hittar du på menyn hos  
 Black Sheep. 

Riggwelter är 
en ale som är 
bryggd enligt 
en gammal 
York shire-
teknik.

Här bjuds Shepards 
Purses egentillver-
kade getost.

Lishman’s Butchers i 
Ilkley dignar diskarna av 
charkuterier. 
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Dracula. Detta faktum utnyttjar Whitbys 
turistbyrå hämningslöst, även om det inte 
alls skulle behövas. Whitby är en alldeles 
utmärkt charmerande stad på egen hand, 
med sina röda hustak och vitmenade 
fasader som vetter mot bukten.

På piren som skjuter ut från kajen ligger 
Elle Lumby på mage och firar upp en 
krabba ur vattnet. Hon och pojkvännen 
Nick har åkt upp till Whitby över dagen för 
att koppla av. 

– Vi fiskar bara för skojs skull, vi släpper 
i krabborna sen, förklarar de. 

En bit längre in i Whitbys vindlande 
gränder ligger Fortune’s Kippers. Här röker 
Barry Brown sill till guldgula filéer, på 
samma sätt som hans familj gjort i fem 
generationer. Det lilla rökeriet har en 
ständig ström av kunder trots det lite 
avsides läget. 

vår jakt på Yorkshires olika smaker tar oss 
vidare norrut genom landskapet framåt 
eftermiddagen. Vid vägs ände i byn 
Oldstead ligger familjerestaurangen Black 
Swan, en av Yorkshires åtta Michelin-
krogar. 

– Restaurangen ligger mitt i ingenstans, 
så ingen skulle välja att resa hit för en 
schysst stek. Vi var tvungna att vara riktigt 
billiga eller att bli en toppkrog, berättar 
yngste sonen tillika kocken Tommy Banks. 

De valde det senare och det visade sig 
vara en lyckträff. Vår måltidsupplevelse 
börjar i bottenvåningens pub. En drink med 
rabarber och rosenblad kombineras med ett 

par små aptitretare. Minirädisorna med 
champinjonkräm får oss att längta efter 
mer, och vi går en trappa upp till matsalen. 
Här presenteras en parad av smaksensatio-
ner, som en minitaco gjord av grillad 
rotselleri med vaktelfyllning som doppas i 
ramslökspuré. Avslutningen är en hyllning 
till Yorkshire. Späda granskott serveras 
med en citronglass gjord på fårmjölk. Det 
hela serveras i fat med granris där 
kolsyrerök väller ut över bordskanterna och 
ner i knät. 

– Vi ville skapa en känsla av skogen runt 
gården en tidig morgon, förklarar Tommy. 

Vi pratar med restaurangens övriga 
gäster, de flesta har kommit till trakten för 
att besöka just Black Swan. När vi berättar 
att vi är från Skandinavien blir de lyriska: 
Åh, Noma, Fäviken, Franzén, rabblar de i 
munnen på varandra. Alla är överens om 
att Black Swan är en värdig lärjunge till 
den nordiskt strikta gastronomin.

utöver de Blomstrande landsortskrogarna 
hittar du en hel del av Yorkshires gastrono-
miska framgångar på grevskapets många 
slott. Swinton Park är ett av de pampig-
aste, med anor ända från 1600-talet. Maten 

i slottsrestaurangen 
Samuel’s är innovativ med 
internationella influenser, 
men varje rätt har ändå 
kvar den mildhet och de 
välbalanserade smaker som 
kännetecknar brittiska 
mattraditioner. I den utsökt 
vackra matsalen äter vi 
kornrisotto med persilje-
pesto som ackompanjerar 
en perfekt grillad sirlions-
tek och långkokt oxkind. 
Utanför på gräsmattan 
skuttar kaniner och på 

andra sidan ett stängsel betar egendomens 
dovhjortar. 

När dammen fryser på vintern brukar 
de ge sig ut och halka med flit, till gäster-
nas stora förtjusning. 

Här finns också möjlighet att själv 
utveckla sin kokkonst. Vi börjar vår 
kulinariska session med att plocka egna 
ingredienser i den stora slottsparken på 
drygt 120 hektar, lite mindre än Kungshol-
men i Stockholm. I slottets kök får vi lära 
oss att fritera maskrosblommor, mixa en 
härlig ogräspesto och karamellisera 
lammbräss med toppmurklor.

Vår resa på fem dagar genom Yorkshire 
ger oss bara ett smakprov på maten som 
erbjuds här. Den är kraftfull och genuin 
men samtidigt mild och kärleksfull, precis 
som grevskapet självt och människorna 
som bebor det. ✚

Restaurangen 
ligger mitt i 
 ingenstans, så 
ingen skulle 
 välja att resa hit 
för en schysst 
stek. Vi var 
tvungna att 
vara riktigt 
 billiga eller att 
bli en toppkrog

YorkshireYorkshire

På stjärnkro-
gen Black Swan 
serveras inte bara 
utsökt god mat, det 
är mysig stämning 
också.

 I Swinton Parks kök kan du  
 lära dig att tillaga det du  
 själv skördat i slottsparken. 

 Bildtext …

 Salong på Swinton Park. 
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Maten
Här är det gott om fantastiska 
produkter, både att prova på plats 
och ta med hem.  

Farmers markets i dalens byar
I stort sätt varje dag hålls 
marknad i någon av dalar-
nas byar. Alla datum finns 

i kalendern på marknadernas 
hemsida. 
q www.northerndalesfarmers-
markets.com

Shepherd’s purse
Krämiga och rika i sma-
ken är fårostarna från 
Shepherd´s purse mitt i 

Yorkshire. 
q www.shepherdspurse.co.uk

Fortune’s Kippers
Hos Barry röks fisken som 
den gjort sedan slutet 
på 1800-talet. Gör som 

britterna och prova kippers till 
frukost!
q www.fortuneskippers.co.uk

Lishmann’s butchers
Prisbelönta slaktaren 
Lishmanns i Ilkley är väl 
värd ett besök för sina 
klassiska Yorkshirekorvar 

och doftande salami.
q www.lishmansonline.co.uk

Pubarna
Från flera hundra år gamla tra-
ditioner och ritualer till moderna 
gastropubar med nyskapande 

mat. Yorkshire har det mesta att 
erbjuda när det kommer till öl och 
pubmat. 

Ampleforth Abbey
Besök benediktinermun-
karna och prova deras 
fantastiskt mustiga öl 

och klassiska cider som säljs i 
presentbutiken. 
q www.ampleforth.org.uk

The Bruce Arms i West Tanfield
The Bruce Arms en 
traditionell landsortspub 
där du kan sitta framför 

brasan och njuta av en handdragen 
lokal ale. 
q www.thebrucearms.com

Brewpub Black Sheep
Idylliskt beläget i den 
pittoreska byn Masham. 
Pionjärerna bakom Black 

Sheep har nått stora framgång-
ar med sina ales och specialöl. 
Rundturer i bryggeriet varje dag 
och en utomordentlig gastropub 
på övervåningen.
q www.blacksheepbrewery.com

Devonshire arms
Gastrobrasserie i dalarna 
runt Skipton. Vacker 
och välsmakande mat i 

uppiggande färgglad och ljus miljö, 
långt från murriga pubar. Här finns 
också ett hotell. 
q www.thedevonshirearms.
co.uk/

Grevskapet Yorkshire

YorkshireYorkshire

 Hamburgertallrik på  
 Devonshire arms. 

Klostret Ampleforth 
Abbey hör till Bene-
dektinerordern.

Joe Smith är 
trots sina unga år 
charkmästare på 
Lishman’s.

I Yorkshires kulturlandskap 
har fåren sin självklara plats.

Barry på Fortune’s 
Kippers röker sill 
enligt traditionen.
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Topp restauranger 
Norra Yorkshire är ett 
utomordentligt ställe 
att utgå ifrån om du vill 

upptäcka grevskapet och allt det 
har att erbjuda. Med sina böljande 
dalar, tidlösa byar och vidsträck-
ta hedlandskap är det oerhört 
vackert. Den kulinariska scenen 
i Yorkshire har en uppfriskande 
brist på stela restauranger och 
uppfluffade rätter, även finkrogar-
na är rättframma och välkom-
nande. 

Black Swan in Oldstead
Det finns massor av pubar 
som heter Black Swan, 
men bara en som har en 

michelinstjärna. 
q www.blackswanoldstead.co.uk

Shopping
Besök spastaden Harrogate 
Harrogate är en klassiskt vacker 

kurort med flera fina 
shoppinggator och många 
restauranger.  

q www.harrogate.com

Bettys tearoom i Harrogate
I Bettys butik på entréplan kan du 

alltid köpa med sig godsa-
ker hem till dem som inte 
kunde följa med den här 

gången.
q www.bettys.co.uk

Så här kan du bo
Bivouac

6 timrade trähyddor 
i skogs brynet utgör 
 Bivouac, en lyxcamping 

utanför byn Masham. 
Prisexempel: 144 pund per stuga 
som rymmer upp till 7 personer. 
q www.bivouac.swintonestate.com

Swinton Park Estate 
Slottet mitt i Yorkshires 
dalar har varit i familjen 
Cunliffe-Listers ägo sedan 

1882. Med sina 31 individuellt 
inredda rum och en förstklassig 
restaurang är det ett av Englands 
finaste slottshotell, präglat av 
både brittisk storhetstid och 
Yorkshires charm. 

Förutom kurser i att skörda och 
laga sin egen mat erbjuds även 
falkjakt, cykling, ridning, fiske golf 
mm. Förbokning av aktiviteter 
rekommenderas.

Dubbelrum från 2 995 kronor 
per natt för två personer. Mat-
lagningskurs, halvdag från 1 100 

kronor per person. Prova-på-falk-
jakt för nybörjare från 320 kronor 
per person
q www.swintonpark.com

Bra info inför resan
På grevskapets turistsi-
da ser du vad Yorkshire 
har att erbjuda och boka 

boende. 
q www.yorkshire.com

Så reser du hit och runt: 
Flyg med SAS direkt från 
Stockholm till Manches-
ter, från cirka 1 600 kronor 

tur och retur. 
q www.sas.se

Från Manchester i södra 
Yorkshire tar det två 
timmar att köra upp till 

norr. Enklast är att hyra en bil på 
flygplatsen. 
q www.avis.se

Yorkshire

++

375:-*

från

NI VILAR, VI KÖR!
VÄLKOMMEN OMBORD 
TRELLEBORG - TRAVEMÜNDE - ROSTOCK - ŚWINOUJŚCIE
Fullständig information och villkor finns på www.ttline.com. Boka online eller via 0900-111 20 31 (1,50:-/min)**
Begränsat antal platser  
* Prisexemplet avser Trelleborg-Travemünde ** Vid bokning via telefon tillkommer en serviceavgift på 140:-
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 Black Swan har belönats med en  
 Guide Michelin-stjärna och  
 serverar mat lagad på närodlat  
 och lokala råvaror. 


