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VEM?

■ Diana 

Dontsova är 

mer känd under 

sitt Instagram- 

och bloggalias 

Diadonna.  

Hon är just nu  

aktuell med 

kokboken  

”Diadonnas 

balkanmat”.

1. Vilken Stockholmskrog besöker 

du oftast och vad beställer du?

– Smårätter på restaurang Hant-
verket är en favorit. Den med lax 
och rom med en mortel är rolig.

2. Vilken är ditt livs mest minnes-

värda måltid?

– En middag i Hoi An i Vietnam. 
Min man och jag kom till en 
restaurang som serverade mat 
utifrån hur många gånger man 
varit där, det var första gången för 
oss och vi fick en speciell meny. 
Det var ett roligt koncept med 
smaker som fick mig att jubla!

3. Ditt första matminne?

– Fetaost och vitost hade vi alltid 
hemma – det var det man åt om 
man var sugen på något. Sen fick 
jag nog ajvar med modersmjölken.

4. Vilket slags krog drömmer  

du om att få öppna? 
– En fusion mellan Norden och 
Balkan. Bara mezerätter.
 
5. Vilket köksredskap vill du inte 

vara utan?

– Ett rivjärn, det klassiska med 
handtag upptill och två sidor 
som man använder och två som 
man inte fattar syftet med. 
 
6. Vad är hemligheten med din 

spagetti bolognese? 
– Sriracha och rödvin. Gör jag 
ragù i ugnen har jag alltid med 
en bit rökigt kryddig korv. 
 
7. Bästa mat- och dryckkombon? 
– Bubbel, gärna prosecco, och 
vanliga potatischips med löjrom. 
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8. Favorit när det gäller smak- 

sättare?

– Paprikapulver och chili.

9. En idol kommer på middag, vem 

är det och vad bjuder du på? 
– Jag bjuder Post Malone på 
meze. Medan jag lagar maten 
får han köra en liten konsert för 
mig. Han har ett eget rosévin, så 
det får han ta med sig. 
 
10. Vilken skräpmat är din guilty 

pleasure?

– Pommes.

11. Vilket hel- eller halvfabrikat 

har du alltid hemma?

– Färdig pesto på burk.

12. Det mest oaptitliga du ätit? 
– Det måste nog vara kyckling-
fötter i Hongkong. Smaken var 
väl okej, men konsistensen… 

13. Vilken är världens bästa 

matstad?

– För mig är det Bitola i Makedo-
nien, det är så mycket kärlek och 
längtan dit. 
 
14. Din senaste receptgoogling?

– Det var faktiskt min egen kreol-
ska gryta på femina.se.

15. Mest underskattade råvaran? 
– Citronen är kanske inte under-
skattad, men alla inser nog inte 
hur stor skillnad den kan göra! 
 
16. Vilken är din paradrätt? 
– Just nu skulle det kunna vara 
honungsrostad vitkål med bränd 
grädde och picklad rödlök. Det 
är en bra fusionrätt. 
 
17. Vilket är ditt husvin? 
– Casalforte ripasso, ett gott och 
smakrikt vin som passar till 
många olika rätter.
 
18. Ditt bästa husmorstips?

– Sätt fetaosten i frysen innan du 
river den. Den koden kanske inte 
alla har knäckt? 

PÅ TALLRIKEN DIANA DONTSOVA

Av MARI JANSON

”JAG FICK AJVAR MED MODERSMJÖLKEN”

Matprofilen Diadonna utnämner Bitola till världens bästa matstad, 

gillar det klassiska rivjärnet och bjuder Post Malone på meze.
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