
 N
är kocken Ernesto Nasci-
mento är ledig lagar han 
mat från hemlandet Bra-
silien och bjuder hem bra-
silianska vänner som bor 
i Kalmar. Kvällens gäster 

är de brasilianska spelarna i stadens 
allsvenska fotbollslag Kalmar FF. 

– Jag brukar skämta och säga att de 
inte får någon mat om de spelar dåligt, 
säger Ernesto och skrattar. 

Medan han lagar maten anländer 
spelarna tillsammans med fruar, barn 
och barnflicka, lagets brassetolk med 
flickvän och Ernestos bror med flick-
vän. Prat på portugisiska överröstar 
radion. Gästerna skämtar och skrattar. 
De fotograferar, bläddrar i tidningar 
och gullar med barnen. Nyfiket sneg-

lar de mot spisen och ser belåtna ut 
när de får syn på grytan med bönor 
och kött. 

– Om man inte ätit bönor på ett tag 
saknar man det och känner sig lite 
svag, säger fotbollsspelaren Reinal-
do da Silva. 

Kött, fisk och grönsaker är basen i 
det brasilianska köket, liksom bönor 
och ris. Influenserna kommer från 
flera kontinenter. 

Efter några timmar står färgglad 
och mustig mat på bordet. Dags att ta 
plats i det fullsatta köket. 

 – Har man ett stort hjärta får alla 
plats, säger Ernesto och plockar fram 
några extra pallar att sitta på. ]

Text: Anna Smedberg
Foto: Karl Nilsson

Han brassar 
käk till pro�s
En kväll i veckan samlas Kalmar FF:s brassespelare hos 
vännen Ernesto Nascimento för att äta riktigt brassekäk.

Det här behöver Du:
[ 500 gram okokta svarta bönor 
[ 5 deciliter vatten
[ 100 gram tärnad bacon
[ 3 tärnade chorizo (kryddstark korv) 
[ 2 hackade vitlöksklyftor
[ 2 hackade gula lökar 
[ 1 hackad rödlök 
[ 2,5 deciliter stekt nöt- eller fläskkött 
(kan vara kött som blivit över)
[ 1 grönsaksbuljongtärning 
[ 4 lagerblad 
[ salt, peppar och kummin efter smak 
[ 3 matskedar olivolja eller smör till 
stekning

Så här gör Du:
[ Blötlägg bönorna åtta timmar i lätt-
saltat vatten. Skölj bönorna. 
[ Värm olivolja eller smör i en kastrull. 
Lägg i lök, vitlök, buljongtärning och 
kryddor. Låt buljongtärningen smälta 
och löken och kryddorna ”svettas” någ-
ra minuter. Lägg i bönor, häll på vattnet 
och lägg i lagerblad. Koka på medel-
temperatur i en kvart. Rör då och då. 
[ Sänk temperaturen. Lägg i korven och 
köttet. Koka på låg värme i 30 minuter. 
Kontrollera att bönorna är mjuka. Sma-
ka av med kryddor. Servera med ris. 

1 Bönor. Är ett 
baslivsmedel 

i Brasilien. Lika 
viktigt som pasta 
för italienarna 
och potatis för 
svenskarna. 

2 Bollar. Fot-
boll är natio-

nalsporten i Bra-
silien med kända 
spelare som Pelé, 
Ronaldo och 
Marta. 

3 Baile funk. 
Brasiliens 

hiphop. Bossa-
nova är en annan 
musikstil i landet 
som pulserar av 
sambarytmer. 

4 Bibeln. Bra-
silien sägs 

ha flest antal ka-
toliker i världen. 
I Rio de Janeiro 
finns en gigantisk 
Kristusstaty.

  saker på b som brassar gillar

Revbensspjäll. Marine-
rade och ugnsstekta. Kött 
är magert, rikt på protein 
och järn. Bra sammansätt-
ning för att bygga starka 
fotbollsben. 

Farinha de mandioca. Mjöl 
från Maniokbuskens rot 
som här har blandats med 
steksky från revbensspjäll. 
Mjölet är rikt på stärkelse 
och ger en snabb kick. 

Frango com legumes. 
Smakrik kycklinggryta 
med näringsrika grönsa-
ker och rotfrukter fyllda 
med kolhydrater som ger 
ork att springa. 

 brassemål som ger energi på planen

Feijão completo
6 personer
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Från Brasilien 
till Kalmar FF, 
men maten 
är ett måste 
för bra 
resultat på 
planen.
På sidan 52 
och 53 ser du 
hur du 
håller liv i 
dina  
orkidéer.

» Ernesto

Namn: Ernesto 
Nascimento.
Ålder: 43 år.  
Familj: Singel, två 
barn. 
Bor: Trea på Stens-
bergsvägen, Kalmar. 
Hyra: 6 200 kronor.
Gör: Kock på en res-
taurang i Kalmar.

Populär brassekock.  
Ernesto Nascimento, 
som flyttade från  
Brasilien till Sverige 
för 25 år sedan,  
lagar mat som Ricar-
do Santos och Daniel 
och Talyane Sobralen-
se uppskattar.
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