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Monsterpizzan 
Hamburgare med 
pommes – inbakad i en 
calzone 
SKELLEFTEÅ. 
Här är pizzan som spränger alla 
matkulturens gränser. 
  Calzskrove är en hamburgare 
med pommes – inbakad i en 
calzone. 

   Calzskroven serveras av Arkan 
Kader på pizzeria Tre Kronor i 
Skellefteå. 
  – Den är populär, inte minst bland 
tjejerna, säger han. 
  Medan hamburgarna steker och 
pommesen friteras jonglerar Arkan 
Kader sin pizzadeg vant i luften. 
Burgaren, pommesen, salladen, osten och dressingen placeras sedan på 
den tunna degen och ett lager av tomatsås, ost och skinka. 
  Han viker ihop, snitsar till och skjuter in i ugnen. 
  – Vi gör den på under fem minuter, säger han stolt och serverar. 
  Det är ett jätteberg av, ja vad det nu är, på tallriken framför mig. 
  Den mättar snabbt en svulten kropp. 
  Smaken svajar. 
   
  USA v/s Italien 
  Å ena sidan, till vänster i munnen, känner jag den amerikanska 
hamburgaren med sin dressing, sina pommes frites. 
  Å andra sidan, till höger, den italienska inbakade klassikern med ost, 
skinka och tomatsås. 
  95 kronor och då ingår cola. 
  Prisvärt? Jo, efter flera timmar är jag fortfarande proppmätt. 
  Barbro Andersson, pizzaspecialist vid Hotell- och restaurangfacket, har 
aldrig hört talas om den udda kombinationen från Skellefteå. Men hon är 
inte förvånad. 
  – Nya pizzor har alltid blivit till i mindre samhällen. Folk har tröttnat på 
att serveras samma pålägg.  
  De vill ha nytt. Och pizzabagarna har hittat på. 

Tipsa en vän Skriv ut Textstorlek: 1 2 3

Aftonbladets reporter låter sig väl 
smaka av monsterpizzan.  

Foto: LASSE ALLARD
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Delicato Merlot
77 kr 
ett generöst vin. 
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  De vill ha nytt. Och pizzabagarna har hittat på. 
   
  Började på 70-talet 
  Uddapizzatrenden började redan på 1970-talet och exploderade när 
turkar och jugoslaver några år senare köpte allt fler pizzerior. 
  – Från dem fick vi kebabpizzan som kombinerar två matkulturer. 
Hamburgerpizzan är en utveckling, säger Barbro Andersson. 
  – Var det slutar? 
  – Ja, den som det visste. 

Petter Ovander

 
Så görs pizzan: 

Klicka på bilden för att se den i större format.  
 

Andra udda pizzor 
Piteå: Julpizza med prinskorv, köttbullar, lax och rödbetssallad. 
Junsele: en pizza med hjortronsylt. 
Norsjö: pizza Lappland består av renskav och lingon. 
Arboga: pizza Calzone – med komplett kebabtallrik. 
Kärrtorp: Frukostpizza med yoghurt och flingor. 
Forshaga: Pissagettin innehåller tomat, ost, köttfärssås, spagetti, 
vitlöksyoghurt och lök, halvinbakat. 
Umeå: Rödingspizza med röding, kantareller, hollandaisesås, hackat ägg 
och lök. 
Halmstad: Tamars Special består bland annat av tomat, ost, ananas, 
glass och chokladsås. 
Jönköping: pizzan Tre Kronor serveras med tomatsås, riddarost, 
champinjoner, lök, kebabkött, färska tomater, isbergsallad och gurka samt 
pommes frites. 
Åhus: Plankpizza är en vanlig pizza toppad med oxfilé och gratinerat 
potatismos.  
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Gott med 
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Snabbt, billigt och enkelt  
 Fisk  Vegetariskt  Kyckling 

6 recept för vardag och fest.  
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Bildts utbrott CES-mässan 
Angelina Jolie Henkes succé i Man 
United Rockbjörnen  
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Mat & Vin

Laga mat som 
kocken
Anderssons krog är 
smaken huvudsaken. 
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En biffig 
Karin Ahlborg
köttjätten fara åt 
Hälsingland. 
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Nu ska det vara 
äkta skumpa
rekord för 
försäljningen av 
champagne. 

Kultur

Årets kokbok
bästa på åratal" 

Mat & Vin

Bli en vin(n)are på 
rean 
fynda på Systemet 

 
 

 
 

Mat & Vin

"Ett gott shirazvin 
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