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VARA BÄSTA VEGETARISKA

VARDAGSRECEPT
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forord
Välkommen till kokboken Vegval där vi har samlat era
bästa vegetariska vardagsrecept.
När vi startade kampanjen hade vi ett klart mål. Vi ville
lyfta fram det lustfyllda och enkla vegetariska köket som
kan inspirera flera till att äta mera grönt.
Vi var också övertygade om att ni har exakt den erfarenheten många andra kan få hjälp av. Den mat som fungerar i din vardag gör det säkert också hos andra.
Däremot var vi osäkra om ni skulle nappa på idén och
dela med er av era maträtter.
Det visade sig vara en onödig oro. Redan den första dagen var vår e-post fylld med recept och de fortsatte strömma in under de två veckor som kampanjen pågick.
Slutresultatet blev över 150 vegetariska vardagsrätter.
Tack vare ert fantastiska engagemang kan vi nu bjuda på
ett urval av dem.

Det har varit ett nöje att provlaga och smaka på alla de
rätter ni hittar i kokboken. Här finns allt från läcker quickfix-mat som du vevar ihop på 15 minuter till lite mer
avancerade rätter som kräver en del förberedelser.
Ingen av oss som har varit med och gjort kokboken är
vegetarian. Men Vegval har definitivt inspirerat oss till att
ändra våra matvanor och sänkt tröskeln för mera mat som
är bättre för både hälsan och miljön.
Vi har också insett att välsmakande vegetariskt inte behöver vara speciellt svårt och fått mod att bli mera kreativa i köket. Eller som Johannes Djupsjöbacka, en av dem
som bidragit med sitt recept uttrycker det: “matlagasi eint
na rymndvetenskap, hä e bara ti lägg trollkarlshattn på
hövo.”
Vi hoppas att den här boken skall öka ditt intresse för att
kocka mera grönt och att du hittar åtminstone en rätt som
du kan förnya din matrepertoar med. Vegval är ett vägval,
åtminstone ett första steg på vägen.
SMAKLIG MÅLTID!
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Alla vill vara del . av en lösning, inte ett
problem
– vi maste äta mera grönt
.
bade för hälsan och för miljön
- ANDERS SAMUELSSON
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B l omka lspi zza
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Det har varit svårt för mig att hitta en pizzabotten utan vetemjöl som ändå är
god... Den här är toppen! Glutenfri och för vänner av ost. Enkel att tillreda och
lyckas alltid. Fyllningen och såsen kan man välja själv enligt smak.
TARJA HUNTUS
400 g blomkål
2 ägg
1 dl riven parmesanost

1 . Riv blomkålen eller kör grovt i mixer.
2 . Blanda äggen och parmesanen i den grovt rivna blomkålen.
3 . Forma till pizzabotten.
4 . Grädda i 200 gradig ugn i 25 minuter.
5 . Sätt på valfri fyllning och grädda ytterligare 10 minuter.
I den här versionen av Tarjas blomkålspizza gör vi en vit pizza (utan tomatsås).
Smetar på färskost, strör över mozzarella, lite trattkantareller, hackad lök och
som garnering blomkålsblad och hyvlad rödbeta.

vegek
taris

gluten

fri
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B U R G A RE MED BI FFA R A V
BONDBÖNOR
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Gott och lätt. Brukar koka stor sats bönor och frysa in i passliga påsar. Jag använder inhemska bondbönor vilket jag tycker är ett stort plus. Jag har hittat på receptet och freestylar alltid, så måtten är riktgivande. Men supergott att äta som
LINDA RÅHOLM
hamburgare. Gott med t.ex. salsa o crème fraiche.

8 B IF F AR
5 dl kokta bondbönor
1 ägg
3 msk psyllium
3/4 dl majsmjöl/sojamjöl eller liknande
1 rågad msk jordnötssmör
1 tsk tahini (valfritt)
1 sprutt riktigt stark chilisås
1 tsk garam masala
2 pressade vitlöksklyftor
1 skvätt soja
salt och peppar
sesamfrön och solrosfrön för panering
olja för stekning
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1 . Blanda alla ingredienser. Mixa med stav-

mixer eller mosa med gaffel. Smeten behöver
inte bli helt slät, det är gott med lite grövre
struktur.

2. Tillsätt mera psyllium och mjöl om smeten
är för lös. Rulla till bollar, små biffar eller stora
hamburgerbiffar.

3. Doppa i en blandning av solrosfrön och

sesamfrön. Stek gyllenbruna i rikligt med olja
på medeltemperatur.
Servera i hamburgare med valfria tillbehör
eller med potatis och lämplig sås.
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.
Jag har hittat. pA. receptet och freestylar
alltid, sA mAtten är riktgivande
- LINDA RÅHOLM
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B U T TER H A L LOUMI
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Barn, vänner och föräldrar älskar. Jag älskar. Lätt att laga till många, går även att
göra till få. Zeinas recept (Zeinas Kitchen) gör det dessutom lätt för alla att laga
och få konsekvent samma goda smak varje gång. What’s not to like?
FRIDA ALLBERG

4-6 p o r t io n e r
2 gula lökar
2 st chili (uteslut eller minska mängd
om du vill ha mild sås)
3 vitlöksklyftor
1 msk riven ingefära
1 tsk kardemumma
0,5 tsk kanel
1 msk spiskumminfrön eller vanlig
spiskummin
1 msk chilipulver (kan ersättas med
paprikapulver)
salt & peppar
50 g smör
2 msk tomatpuré
400 g krossad tomat (gärna finkrossad)
1 dl vatten
3 dl grädde
1 msk socker (mängd kan minskas)
400 g halloumi
bladspenat och rostade mandlar att
toppa med
Förslag på tillbehör:
naan
raita
ris
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1 . Hacka lök och chili. Riv ingefära och
vitlök.

2. Hetta upp smör. Stek lök, chili,

ingefära, vitlök och alla kryddor under
omrörning.

3. Tillsätt tomatpuré och stek lite till.
4. Tillsätt krossad tomat, 1 dl vatten,
blanda och låt sedan såsen puttra under lock i 15–20 minuter.

5. Häll i grädde, smaksätt med socker
(såsen ska gärna vara lite söt) och låt
puttra i 10–15 minuter till.

6. Skär halloumi i tärningar, hetta

upp en helt torr stekpanna och stek
halloumi tills den får lite färg. Vänd ner
i såsen och låt den få puttra med i 5–6
minuter.

7. Rosta mandlar i stekpanna.
Servera grytan med önskat tillbehör
och toppa med bladspenat och rostade
mandlar.
P.s. Om smaken känns bekant är det antagligen för att du ätit det här med
kyckling. Ingår i standardmenyn på de
flesta indiska restaurangerna.
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Bönor har
. man väl oftast i skApet och
nAgra vissna tortillor med.
Jäkligt gott!
- KARIN LJUNG-HÄGERT
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b ö nq uesa di l la s
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Enkelt sätt att ta tillvara rester från tacokvällen. Bönor har man väl oftast i skåpet
KARIN LJUNG-HÄGERT
och några vissna tortillor med. Jäkligt gott!

Vi kunde inte tro att ett så enkelt recept som Karins faktiskt kunde bli så
smakrikt. Vi tror starkt på att ett nytt framgångsrecept är fött.

1 burk kidneybönor
1 burk svarta bönor
1 burk salsasås
4 dl riven ost (vanlig eller vegansk)
8 tortillabröd

1 . Mixa bönor med salsan i matberedare eller med en stavmixer. Lämna gärna lite grova bitar.

2 . Rör ner 2 dl riven ost.
3 . Lägg olja i stekpannan. Lägg i en tortilla, strö på riven ost, sen bönsmeten
och ännu ett lager riven ost, avsluta med en tortilla överst.

4 . Stek på båda sidorna tills tortillan är gyllenbrun och osten har smält.
Skär i bitar och servera t.ex. med din bästa guacamole, finhackad koriander,
sallad och andra tillbehör.

veg

ansk
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C r è m e N i non med grodda r
och skott
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Den här klassiska ärtsoppan får en ny twist när ärterna ersätts med krispiga
groddar och fräscha skott. Den friska rätten fungerar som en lyxsoppa till veckoslutet serverad med pocherat ägg eller gravad lax, men lämna bort skumvinet
så har du en ny klassiker till ärtsoppstorsdagarna. SAMULI LAURIKAINEN

4 po r t io n er
1 st schalottenlök
1 st vitlöksklyfta
1 msk solrosolja
0,5 l grönsaksfond (eller kycklingfond)
1 st citron (saft av en halv)
85 g groddar av gröna ärter
85 g groddar av röda och gröna linser
100 g skott av alfalfa och rödklöver
100 g babyspenat (valfri för mera färg)
2 dl vispgrädde
2 dl torrt skumvin
salt och cayennepeppar enligt smak

1 . Skala och finhacka lökarna. Bryn i olja på låg värme i 10 minuter.
2 . Tillsätt grönsaksfonden och koka upp.
3 . Tillsätt groddarna, skotten och babyspenaten och gör puré med en stavmixer.

4 . Tillsätt salt, cayennepeppar och citronsaft.
5 . Tillsätt skummad grädde och skumvin. Servera direkt.
Soppan går också att äta kall och utan skumvin. Som tillägg passar gravad lax
eller pocherat ägg.

vegek
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F u l l k o r n s n u d l a r med . sä songens grönsa ker
h ä r m e d b lomkA l och broccol i
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Det här är ett enkelt och snabbt recept som är formbart enligt smak och tillgängliga råvaror. Själv varierar jag receptet hejvilt. Jag använder fullkornsnudlar och soltorkade tomater som stomme och lägger till olika grönsaker och nån
proteinrik ingrediens. Om man vill ha lite färg på sin mat funkar riven rödbeta
fint här.
KATRIINA LEHTONEN

1 paket fullkornsnudlar
150 g blomkål
150 g broccoli
1/2 burk soltorkade tomater i olja
+ lite olja
1/2 dl ajvar (paprikasås, finns i
etnobutiker)
vitlök enligt smak
salt enligt smak
1 dl cashewnötter (alternativ: feta, tofu)

1 . Koka de krossade nudlarna, låt hackad broccoli och blomkål koka med
några minuter mot slutet av koktiden. Häll bort vattnet.

2 . Rör i soltorkade tomater (ta med olja), aivar, vitlök, salt och eventuella
hackade vilda örter.

3 . Häll över nudlarna, tilllsätt nötterna. Blanda och servera.

från trädgården maskrosblad, groblad
och rölleka, om i säsong

veg
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Ga zpa ch o
d e l i k a t s p a nsk grönsa kssoppa
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Den här soppan är bara så god. Den håller några dagar i kylskåpet men man
kan faktiskt också frysa in den. Receptet finns i en kokbok som jag köpte i Spanien och som placerar den här gazpachon i Andalusien. Ett perfekt sätt att ta vara
på tomater som kanske inte är helt släta och felfria. Man kan också skålla och
frysa in hackade tomater för senare bruk.
HARRIET TUOMINEN

1.
2.

Lägg brödet i blöt i lite vatten.
1 kg stora mogna tomater
2 skivor bröd, fullkorn (behåll kanterna!)
1 grön paprika
Skålla tomaterna – skär ett kryss på toppen och lägg några sekunder i ko1/2 gurka
kande vatten så kan skalet dras av – och skär i bitar.
1/2 lök
2 klyftor vitlök
Ansa resten av grönsakerna och skär i bitar.
4 msk olivolja
2 tsk salt
Krama ur brödet. Kör i matberedare till smågrynig konsistens.
1/4–1/2 tsk malen spiskummin (eller mer
enligt smak)
5 msk vinäger eller citronsaft
Tillsätt salt, mortlad spiskummin, olja och vinäger. Kör så att allt blandas.
1/4–1/2 l vatten
Eventuellt behöver man köra ingredienserna i två omgångar, beroende på hur
stor matberedaren är.

3.
4.
5.

6 . Smaka av (snåla inte med mängden spiskummin).
Den som önskar en tunnare soppa slår i vatten efter behov, men soppan är god
som den är. Låt den stå kallt några timmar innan den serveras.
Som tillbehör kan man servera hackad tomat, gurka, paprika, rostade brödtärningar med mera, men soppan klarar sig också bra som den är.

veg
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G n o c ch i med grä slök
o c h g rönt ti l lbeh ör
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Det här är ett lätt men ändå festligt recept. Servera gärna som en förrätt eller
som lyxig vardagsmat för familjen. Jag är en hobbymatbloggare som gärna
provar på nya rätter.
SARI PYLSY

2- 4 p o r t ion e r
Gnocchi med grönt
2–3 potatisar (cirka 400 g), mjölig sort
1 ägg
1 dl vetemjöl (alt. bovete för glutenfria
gnocchin)
3 msk gräslök
salt, peppar
vatten
Tillbehör till gnocchi
Anpassa gärna tillbehören till säsongen
t.ex. svamp, broccoli, jordärtskocka +
tomat och någon ört, förslagsvis salvia
passar bra.
ett stort knippe sparris
smör
timjan
1/2 citron, citronzest och -juice
1 dl riven parmesanost
en skopa kokvatten från gnocchikoket
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Gnocchi

1 . Tvätta och koka potatisen tills mjuk.

Skala så snart de svalnat lite och mosa
med en potatisstöt eller använd potatispress.

2. Tillsätt 1 ägg, 3 msk gräslök och 1 dl
vetemjöl (el. bovete), en nypa salt och
peppar. Rör ihop och tillsätt mjöl vid
behov.

3. Forma degen till en stång och dela
Tillbehör

den i 24 bitar. Pressa bitarna i näven till
små kuddar.

Fyll en 2–3 l kastrull halvfull med
1. Förbered sparrisen medan potatisen kokar. Skär bort den träiga nedre del- 4.
vatten och koka upp vattnet.
en och skiva sparrisen i ca ½ cm skivor. Lämna en rejäl bit (ca 8 cm) av toppen
oskivad och dela den på längden.

2. Lägg en stor klick smör i pannan, tillsätt några timjankvistar och låt smöret
få smak av timjan. Lyft örterna ur pannan och lägg i sparrisen. Vänd skivorna
i smöret en stund och tillsätt sedan en skopa gnocchibuljong (kokvatten), låt
koka några minuter.

3. Lyft sparrisen ur pannan men låt pannan stå kvar på spisen. Lägg smör i
pannan och stek gnocchin tills de har en fin stekyta.

5. Lägg hälften av gnocchin i det ko-

kande vattnet. Lyft upp med hålslev på
tallrik då de stigit upp till ytan.
Obs - kasta inte bort kokvattnet!

vegek
taris

4. Tillsätt sparris, rör om.
5. Riv citronskal och pressa saften i pannan. Tillsätt den rivna parmesanosten
och några timjankvistar.

Servera direkt ur pannan eller fördela i portioner.
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g r önkA ls- och
p o t a ti sgra tä ng
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Vardagsmat! Ett recept som från början var en kylskåpsrensning men som kommit att bli en god och superenkel vardagsfavorit. Mjuk, len och rejäl vintermat
som går fort att laga och som sköter sig själv i ugnen.
JUDITH ALM

8 mellanstora potatisar (välj en fast
ekologisk sort)
1 purjolök
7–8 grönkålsblad / 1 stort knippe
1 pkt rökt tofu (Kan bytas ut mot 4-6
svampar, t. ex. karl-johan eller champinjon, som bryns i smör. Blir extra gott
om du använder både tofu och svamp!
Borlottibönor (1 pkt) passar också bra.)
1 pkt grädde (växtbaserad eller vispgrädde av komjölk)
1 buljongtärning
1 knippe persilja (kan uteslutas)
1 nypa salt efter smak

1 . Skala och skiva potatisen tunt.
2 . Skiva tofun. Om du väljer svamp eller bönor så ska de fräsas lätt i smör.
3 . Repa av grönkålen (spar nerven i mitten till smoothie, soppa som ska mixas slät eller hemkokt buljong) och hacka bladen.

4 . Hacka purjolök och persilja.
5 . Sjud grädden och tillsätt buljong.
6 . Låt purjolök och persilja mjukna i grädden.
7 . Smörj en ugnsform. Lägg potatis i botten, varva med grönkål, tofu/svamp/
bönor och täck med grädde.

8 . Baka gratängen mitt i ugnen på 200 grader tills grädden stannat och fått
fin färg.

Om du inte använder rökt tofu, dra gärna på med rosépeppar och 1–2 torkade
libbstickeblad. Tänk i så fall på att libbstickan kan ge mycket smak, och använd
inte fullt så mycket buljong. Smaka av!
Pressa citron över vid servering och servera med rårörda lingon, syrad gurka
eller surkål. Rostade, hackade hasselnötter är också väldigt gott att toppa
gratängen med.
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Många pratar om att de nya köttersättningsprodukterna (Oumph, pulled havre
och liknande) är det som gjort det lättare att äta vegetariskt. Men det som revolutionerat min egen vegetariska matlagning är bönpastan som plötsligt dök upp
i butikerna för några år sedan. Nu kan vilken simpel pastasås som helst bli en
fullvärdig måltid utan att jag behöver göra om receptet och sätta till baljväxter i
någon form – för proteinerna kommer ju i form av pastan. Genialiskt och snabbt!
Den här rätten lagar jag oerhört ofta i vardagen. Jag brukar se till att alltid ha
bönpasta, någon form av matlagningsgrädde och grönsaker hemma. Utgående
från dem går det alltid att snabbt slänga ihop en variant på den här rätten. Är jag
riktigt lat kokar jag bara bönpasta och äter med färdig tomatsås, fast det kan ju
knappast kallas recept.
ERICA RÖNNGÅRD

1/2 kg broccoli
1 lök
2 vitlöksklyftor
1 ask körsbärstomater
2 dl havregrädde
salt
peppar
parmesan
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1 . Fräs hackad lök, vitlök och broccolibuketter i smör eller olja.

2. Tillsätt halverade körsbärstomater

när löken och broccolin mjuknat lite, häll
över matlagningsgrädde/havregrädde
och låt såsen puttra ett par minuter.
Servera med bönpasta och riven parmesanost.
Det här är ett basrecept i den version
som jag tycker är godast, men det kan
naturligtvis varieras i det oändliga beroende på vilka grönsaker man har hemma.
Jag utgår alltid från lök och bönpasta
– lök för smakens skull och bönpasta för
proteinernas skull.
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.
Nu kan vilken. simpel pastasas som helst bli en
fullvärdig maltid utan att jag behöver. göra om
receptet och sätta till baljväxter i nagon form
– för proteinerna kommer ju i form av pastan.
Genialiskt och snabbt!
- ERICA RÖNNGÅRD

32

L ÖKPA J
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Pajen är fyllig, ganska lätt att laga och det röda vinet ger en fin färg till den, för
att inte tala om smaken.
MARI TIENSUU

Botten:
3 dl vetemjöl
1 tsk salt
100 g smör
1 dl kallt vatten

1 . Blanda smöret med mjölet och saltet till en smulig blandning, tillsätt det

Fyllning:
6 gula lökar
2 msk olja
2 dl rött vin
saften av 1/2 citron
1 tsk honung

3 . Pressa degen i formen, häll i lökfyllningen och äggmjölken. Du kan också

Äggmjölk:
2 dl mjölk eller grädde
1 tsk salt
1 ägg
2 tsk dragon
2–3 dl riven ost

kalla vattnet och arbeta snabbt ihop till en deg. Ställ degen kallt.

2 . Stek den skivade löken i olja, tillsätt rött vin, citronsaft och honung och låt
sjuda i ca 10 minuter.

förgrädda bottnen först i 10 minuter.

4 . Strö över den rivna osten. Grädda i 200 grader i ca 30 minuter.
Låt pajen svalna innan servering. Den här pajen är god flera dagar efter tillredning.

vegek
taris
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MI FU- OCH .
C H A MPI NjONSA S
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Jag itär int sjölv just na tsöti, ibland vaali laga na malatsötsbollona eldä -sås jär
heim. Mä annos vaali laga mytzi vegetriskt. O fiska! Ja experimenterar jär heim
ny o tå för mi sjölv i stijl “lite det här och en skvätt av det där”. Matlagasi e int na
rymndvetenskap, hä e bara ti lägg trollkarlshattn på hövo.
JOHANNES DJUPSJÖBACKA

5 färska champinjoner
Mifu (gryn och naturell) halva burken
2 lökar
smör
2 msk vetemjöl
2 tsk korianderfrön
2 msk senap
1 tsk kryddpeppar
salt
2 dl grädde (gammaldags vispgrädde)
1/2 kruka persilja

1 . Värm upp stekpannan, det räcker med låg värme. Strö salt i pannan.
2 . Hacka svamparna i lagom bitar så som du vill ha dem.
3 . Lägg svampen i pannan och öka värmen.
4 . Finhacka löken eller skär den i ringar, tillsätt i pannan.
5 . Mortla korianderfrön och kryddpepparkorn, tillsätt i pannan.
6 . Då vätskan ur svamparna har kokat bort, sänk värmen och tillsätt smör och
lite senap.

7 . Strö över vetemjölet och blanda ordentligt. Det blir en aning kladdigt men
det reder upp sig till slut.

8 . Häll i grädden och låt såsen puttra en stund på låg värme.
9 . Skölj Mifugrynen i sil med kallt vatten, låt rinna av.
1 0 . Häll i pannan och rör om.
1 1 . Strö över finhackad persilja strax innan servering.
Champinjon-Mifusåsen passar med spaghetti (med all sorts makaroner), ris och
potatis – det blir gott med allt!

vegek
taris
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Pa v Bh a ji
l ä c k e r i ndi sk street food
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“Smaka så vet du”
Såhär säger Juuso Nurmi kort och gott om receptet som han skickade in till
Strömsös Vegvalskampanj. Vi kan hålla med. Kryddsättningen fungerar och
grytan görs på kort tid. Vad kan man mera begära av bra vegetarisk vardagsmat.
JUUSO NURMI

3 potatisar
2 dl blomkål
6 vitlöksklyftor (finhackade)
1 bit ingefära ca 5 cm (riven)
1 msk garam masala (enligt smak)
1 msk kummin
3 dl vatten
75 g smör
3 tomater (grovhackade)
50 g gröna bönor (skurna i små bitar)
1–3 lökar beroende på storlek, den
råhackade löken blandas i den färdiga
maten
2 dl koriander (färsk, hackad)
salt
peppar

1 . Koka potatisen och blomkålen så att de kan mosas.
2 . Fräs vitlök, ingefära, garam masala och kummin i smör, häll på vatten.
3 . Blanda i tomaterna, dom mosade grönsakerna och dom råa bönorna.
4 . Låt sjuda i några minuter, smaka av med salt och ev. peppar.
5 . Tillsätt hackad lök och lite färsk koriander till varje portion.
6 . Servera tillsammans med vitt bröd som du steker i olja några sekunder.
Brödet kan du också göra själv, sök på Indian Pav Recipe.

vegek
taris

gluten
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r otsa kssoppa
m e d röda l i nser
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Det här är enkelt, snabbt och billigt. Soppan går att variera beroende på vad
man har för grönsaker hemma och vilka kryddor man väljer. Hos oss är soppan
4-åringens absoluta favoritmat, så den passar garanterat hela familjen. Den
perfekta vardagsmiddagen, helt enkelt!
ANNA-KARIN ALMÉN

1 gul lök eller en bit purjolök
2 vitlöksklyftor
2 stora morötter
1 palsternacka
3 potatisar
ca 1 dl ekologiska röda linser
ca 2 tsk curry (gärna någon grövre curryblandning typ Cape Malay)
grönsaksbuljong
2 dl havregrädde

1 . Skär rotsakerna och hacka löken och vitlöken.
2 . Fräs i lite olja i en tjockbottnad kastrull tillsammans med curryn.
3 . Tillsätt vatten så att det täcker grönsakerna och 1 buljongtärning. Låt koka
några minuter.

4 . Skölj linserna noga och låt sedan koka med tills allt är mjukt.
5 . Mixa med stavmixer, tillsätt matgrädden och smaka av med peppar, salt,
örtkryddor efter egen smak.

För en lite mer vuxen smak kan man vid servering ringla över olivolja eller
några droppar srirachasås och garnera med krutonger eller rostade solroskärnor.
Soppan kan man också servera så som den är, den behöver inte mixas.
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Sh a ksh uka
a fr i k a n sk grönsa ksgryta
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Den här grytan är fantastisk: snabb och enkel att tillaga, räcker för många och är
dessutom väldigt god. I receptet ingår ägg, men de kan naturligtvis utelämnas.
MARKKU NURMINEN

6 p o r t io n er
3 morötter
1 gul lök
4 vitlöksklyftor
2 paprikor (röd och gul)
2 msk olivolja
3 msk tomatpuré
400 g krossade tomater
2 dl röda eller gröna linser
1 msk harissa (eller enligt smak)
200 g kikärter (blötlagda och kokta)
salt och peppar
6 (ekologiska) ägg
en handfull kalamataoliver
färsk koriander

42

1 . Skala och tärna morätter, lök och
paprika. Finhacka vitlök.

2. Värm upp oljan i en ugnsfast gryta
eller kastrull. Svetta grönsakerna i fem
minuter, tillsätt sedan tomatpuré och
harissasås enligt smak. Låt puttra en
stund.

3. Tillsätt tomatkross, linser, lite vatten, en nypa salt och peppar.

4. Sjud utan lock försiktigt tills linserna är mogna och såsen börjar tjockna.

5. Tillsätt till slut de kokta kikärterna,
smaka och krydda efter behov.

6. Gör sex gropar i den tjocka grön-

saksgrytan och bryt ner ett ägg i varje
grop.

7. Lyft grytan i en 200 graders ugn
och stek tills äggen är mogna.

Toppa grytan med kalamataoliver och
hackad koriander och njut med alla
sinnen!

vegek
taris

gluten

fri
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.
s o p p a p a r o sta d butternutpumpa
m e d kokosmjöl k

45

En sammetslen soppa med utsökt smak, fin färg och underbar värme av chili.
Soppan är också kalorifattig och lämpar sig för en kolhydratmedveten kost.
PÄIVI LÄHTEVÄNOJA

1 butternutpumpa
1 chili
2-3 vitlöksklyftor med skal
2 msk olivolja
4 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
2 dl kokosmjölk
salt

1 . Förbered grönsakerna. Skala pumpan och skär den i rejäla bitar. Fröna kan
du rosta i panna och toppa soppan med.

2 . Skär chilin i grova strimlor på längden, avlägsna fröna. Den här soppan

blir ganska het. Om du inte gillar hetta minska på mängden chili. Tillsätt vitlöksklyftorna oskalade och lägg pumpa, chili och vitlöksklyftor på en plåt.

3 . Tillsätt oljan och rör om.
4 . Stek pumpor, chili och vitlöksklyftor i ugnen på 225 grader i 20–30 minuter tills de har fått fin färg.

5 . Koka upp vattnet i en kastrull. Pressa ut vitlöksklyftorna från skalet. Tillsätt

grönsaksbuljongtärningen och de rostade grönsakerna. Låt koka långsamt i 10
minuter.

6 . Tillsätt kokosmjölk. Mixa soppan slät och smaka av med salt.
veg
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S P E N A T - OCH KI KÄ RTSCURRY
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Klart på en kvart är ofta det viktigaste kravet för vardagsmiddagen – maten ska
serveras direkt, helst lite fortare än så. Jag brukar ha basråvaror som tomatkross,
bönor eller kikärter och en burk havregrädde i mitt skafferi för hektiska dagar.
Den här curryn är snabb och läcker vardagsmat, som du rör ihop av enkla basingredienser ur skafferiet, eller åtminstone efter en tur via närbutiken.
HANNA KUUSISALO
5 dl (cirka 2 brk) kokta kikärter
1 medelstor lök
4 vitlöksklyftor
olja för stekning
1 tsk mald spiskummin
2 tsk garam masala
1/2 tsk chilipulver
1/2 tsk mald ingefära eller lite riven färsk
2 msk tomatpuré
1 burk (400 g) tomatkross
1 burk (2 ½ dl) havregrädde
3 msk osötat jordnötssmör
100 g bladspenat eller fryst spenat
1/2 tsk salt
rejält med svartpeppar

1 . Skala och hacka lök och vitlök.
2 . Värm upp olja i en kastrull och stek löken försiktigt på medelhög värme i
ca. 10 minuter. Lägg vitlök, tomatpuré och kryddor i pannan, låt småkoka en
stund.

3 . Tillsätt tomatkross, havregrädde, jordnötssmör och kokta kikärter. Låt sjuda
en kvart.

4 . Tillsätt till sist spenaten. Hetta upp och smaka av med salt och svartpeppar.
5 . Servera med kokt ris, korngryn eller pärlkorn.
Kikärts- och spenatcurryn är välsmakande och kryddig men kräver ändå inte ett
avancerat kryddförråd, torkade baskryddor duger bra.
Låt såsen sjuda en stund för full smakexplosion. Toppar du ännu med färsk
koriander blir curryn extra läcker.
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t o ma tgryta med
s ä s o n gens grönsa ker

49

Enkelt av säsongens ingredienser! Grytan är multifunktionell, passar också till
t.ex. stekt lax (ersätt då vegetabilisk fond med fiskfond och tillsätt 1/4 tsk fin
havssalt i grytan). Som sådan fungerar den bra tillsammans med potatis och
broccoli. Har själv utvecklat receptet med devisen “enkelt är gott”.
ANNE KIURU

6 p o r t io ne r
1–2 msk rapsolja för stekning
250 g inhemska äpplen rivna (sur sort,
rivna med skal)
200 g squash grovt riven
100 g hackad lök
1 tsk chilipulver
1/2 tsk svartpeppar
en knivsudd cayennepeppar
1 tsk rörsocker
400 g skållade tomater
1 dl vatten (skölj tomatburken)
28 g grönsaksfond
150 g crème fraíche eller havre crème
fraiche
1 dl dill hackad

1 . Värm oljan i stekpanna, fräs löken i 3–4 minuter.
2 . Tillsätt det rivna äpplet, låt fräsa.
3 . Tillsätt zucchinirasp, låt fräsa.
4 . Tillsätt alla kryddorna. Fräs ännu en stund.
5 . Tillsätt tomaterna med buljongen, vatten och fonduen. Låt sjuda varsamt i
15–20 minuter, rör om ibland.

6 . Tillsätt slutligen crème fraiche, koka inte.
7 . Avsluta grytan med färsk dill.
Servera till exempel med potatis och ångad broccoli.
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z u c c h i ni torti llor
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Jag har ett trädgårdsland som ibland ger stor skörd av zucchini som jag måste
få användning av. Hade tidigare gjort de här med skorpsmulor men nu ville jag
testa en glutenfri version. Degen blandar man ihop på nolltid och slutresultatet
är frasiga och goda tortillaliknande plättar som dessutom är vackra och
SARI PYLSY
omtyckta.

6 p o r t io n er
400 g zucchini
1 1/2 dl mandelmjöl
3 dl riven ost
1 ägg
2 dl (baby)spenat
1 dl färsk basilika, hackad
en nypa salt och peppar
Fyll tortillorna med valfri fyllning, t.ex.
salladsblad, tomater, gurka, paprika,
avokado och lökringar. Riven ost eller fetaost passar också utmärkt som tillbehör.
Som sås gräddfil, smetana, guacamole
eller salsa.
I den här versionen av Saris tortillarecept
använde vi bönröra som fyllning. Fräs
gul paprika, lök och svarta bönor. Krydda
med svartpeppar och rökt paprikapulver.
Garnera med finklippt persilja och några
klickar växtbaserad färskost som du
tunnar ut med lite vatten.
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1 . Tvätta och riv zucchinin. Lägg den rivna

zucchinin i en sil och pressa ur överloppsvätska. Om zucchinin fortfarande känns väldigt
fuktig, placera mellan två handdukar och klappa torr.

2. Lägg zucchinin i en skål, tillsätt mandel-

mjöl, riven ost, kryddor och ägg. Rör om väl till
en deg.

3. Tillsätt några grovt hackade spenatblad
och hackad basilika.

4. Ställ in ugnstemperaturen på 180 varmluftsugn, 200 normal.

5. Lägg bakplåtspapper på en bakplåt och
klicka ut zucchinideg, 4 st á 1 dl.

6. Lägg ett annat bakplåtspapper över zucchinin och pressa ut till plättar.

7. Ta bort pappret och grädda tortillorna i

cirka 15–20 minuter mitt i ugnen tills de fått
lite färg på ytan.Om du bakar två plåtar samtidigt ska du byta plats mellan plåtarna efter 10
minuter.

8. Låt tortillorna svalna i några minuter innan du lyfter av dem från plåten.

vegek
taris

gluten
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.
Klart pa en kvart är ofta det viktigaste
kravet för vardagsmiddagen – maten ska.
serveras direkt, helst lite fortare än sa
- HANNA KUUSISALO
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pasta
Pasta med olika såser är tydligen populär vardagsmat i
många hem. Vi fick in ca 30 olika variationer på pastasåser. Oftast med riktgivande mått. Här några intressanta
alternativ som bonus.

Pasta di Traponese – mandelpesto
Snabbt och lättlagat. Blev inspirerad att prova receptet när
jag såg ett tv-program där brittiska kocken Richard Stein
åkte runt i Italien. Då jag kom hem gjorde jag min egen
version av rätten...
Pirkko Heikkinen

Röd pestopasta

behändig kylskåpstömning
Ett bra recept för att få bukt med matsvinn! Har du pastan
och röd pesto kan du variera resten enligt vad som finns
i skåpet. Pastan och den färdiga burkpeston är basvaror
man alltid kan ha hemma i skafferiet, för att sedan kunna
bli av med ostrester, grönsaksstumpar och det sista i örtkrukan. Funkar bra till exempel med zucchini, mozzarella,
timjan och rostade cashewnötter. Eller med parmesan,
aubergine och bladpersilja.
Lotta Sundström
gnocchipasta (inte potatisgnocchi, utan vanlig pasta,
mängd enligt antal munnar)
fetaost
kalamataoliver
rödlök (eller salladslök, schalottenlök, gullök)
pesto rosso
basilikablad (eller bladpersilja)
svartpeppar

mandel
färsk basilika
vitlök

Lyxa till det:
rostade pinjenötter

Mixas till en pesto med lite olivolja.
Tillsätt:
svartpeppar
salt
riven pecorino
körsbärstomater, halverade

Koka pastan. Medan pastan kokar skär du osten i tärningar, delar kalamataoliverna och hackar löken. Om man vill
kan man låta löken svettas i pannan en stund. När pastan
är klar, häll av vattnet i kastrullen och blanda ner fetaosten
genast, medan pastan ännu är rykande varm. Tillsätt
sedan ett givmilt antal matskedar röd pesto, oliverna och
löken.

Rör ihop. Servera med kokt spagetti. Var och en kan tillsätta mera riven pecorino och olivolja på portionen.

Skopa upp på djupa tallrikar, krydda med svartpeppar från
pepparkvarnen och och toppa med några basilikablad.
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Robertos broccolipasta
Vad är det bästa pastareceptet, frågade jag min italienska
vän. Först berättade han om en bolognesesås som måste
kokas i tre timmar, där ingredienslistan var meterlång.
Sedan sade han…”Om du vill ha något riktigt gott snabbt
gör så här…” Som den naturligt skeptiska köttätare jag är,
som oftast går där ribban är lägst när jag kockar, tänkte jag
att jag måste prova. Till min förskräckelse blev resultatet
härlig tröstmat som nästan får mig att gråta. Numera gör
jag den oftare än jag vill medge.
P.s. Om jag är på hälsosamt humör använder jag fullkornsspaghetti och märker ingen skillnad.
Satu Ojaranta
broccoliknoppar
spaghetti
salt
olivolja
vatten
parmesan
Koka pastan och broccolin al dente i saltvatten. Ringla på
en god smakrik olivolja och riv parmesanost på.

Kikärtspasta

ett reseminne från Italien, barnens favorit
På en resa i Marcheområdet (i mellersta Italien) fick jag
denhär idén, från en agriturismorestaurang. Verkligen
snabb vardagsmat och barnens absoluta favorit!
Riikka Kettunen
300 g tagliatellepasta
vatten
rejält med salt i kokvattnet
en burk kikärter (400 g)
1 schalottenlök
1 msk citronsaft
2 dl havregrädde
svartpeppar
salt
bladpersilja
Koka pastan al dente. Gör såsen medan pastan kokar.
Häll kikärterna i en sil och skölj dem. Svetta löken i en
panna, tillsätt kikärterna och citronsaften. Värm upp. Häll
i havregrädden. Salta och peppra. Koka en stund och låt
såsen tjockna. Blanda såsen med pasta och tillsätt rejält
med finskuren bladpersilja. Om du vill kan du riva parmesanost över portionen.
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recept
anders vegval

Som tv-kock gäller det att stå i rampljuset och skina, men
i hemmaköket är det råvarorna som ska stå i fokus.
Växtrikets fantastiska skafferi är fullt av smaker och lär vi
oss hantera grönsaker utifrån deras egenskaper kommer
vi snart att upptäcka att vegetarisk mat är enkelt och
smakfullt.
Oberoende av traditioner och smakpreferenser måste vi
äta mera grönt, både för hälsan och miljön. I det här ingår
en mer ansvarsfull konsumtion av animalier. Och jag är
övertygad om att det är möjligt, för alla vill vara del av en
lösning, inte ett problem.
Tillsammans med publiken och inspirerad av recepten
som regnade in till Vegval har jag önskat skapa modern
husmanskost där vegetabilier äntligen får spela huvudrollen.

Det är faktiskt inte så svårt. Det gäller att våga driva på
smakkombinationerna och behandla grönsakerna med
den respekt de förtjänar.
Tanken med mina recept i boken är just det jag beskriver
ovan: lustfyllda, härliga recept som utgår från råvaror i
säsong.
Genom olika tekniker vill jag presentera grönsaker på ett
nytt sätt där de får lysa utifrån smak och textur. Ja, helt
enkelt visa hur väldigt gott grönsaker är.
Som proffskock vill jag förstås utmana mig själv och
därför har jag inte alltid valt den enklaste vägen. Men jag
hoppas att mina recept inspirerar och får krona festliga
fredagsmiddagar med familj och vänner.

anders samuelsson
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.
b l o m ka l med curry
o c h fr itera de ki kä rter

61

Curry är från min barndom starkt förknippad med kyckling med ris och currysås. På det här sättet får du testa den i en lite ny rätt där vi tar tillvara hela
blomkålen. Jag älskar verkligen currysmöret som smaksättare till hela rostade
grönsaker.

4 p o r t io n er
2 st blomkål
1/2 gul lök
1 st vitlöksklyfta
1 msk curry
50 g smör

1 . Finhacka lök och vitlök. Fräs mjuk i en kastrull och krydda med curry. Låt
svalna och blanda med smöret.

2 . Smörj in den ena blomkålen med currysmöret och baka i ugnen på 180
grader tills blomkålen är mjuk. Ös med smöret under tillagningen.

3 . Det andra blomkålshuvudet rivs på rivjärn till couscousstorlek. Förväll

blomkålscouscousen hastigt i kokande saltat vatten och kyl ner i kallt vatten.
1 burk kokta kikärter
1 tsk chilipulver
salt
1 st granatäpple
1 knippe persilja finskuren
olivolja
1 st citron (saften)
1 st grönt äpple
1/2 röd lök
salt
peppar
2 dl turkisk yoghurt

4 . Häll av kikärterna och skölj under vatten. Torka och fritera i en kastrull med
180 gradig olja ca 4 minuter, lyft och låt rinna av på papper, krydda med chili
och salt.

5 . Kärna ur granatäpplet och ta tillvara juicen från den. Gör en vinägrett på
juicen. Tillsätt olja, salt, peppar och saften från citron.

6 . Plocka persilja och strimla grönt äpple och rödlök fint. Gör en sallad med
persilja, blomkålscouscous, granatäpple, äpple och dressa med vinägretten,
smaka eventuellt av med salt och peppar.

7 . Vid servering: Dela blomkålen i 4 klyftor och lägg på en bädd av blom-

kålscouscoussallad. Lägg på de friterade kikärtorna och en rejäl klick yoghurt.

vegek
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fr eda gsta cos
m ed bä rsa lsa
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Jag tycker det är skoj att experimentera med beprövade koncept ur andra matkulturer och föra in dem i det nordiska köket. Här byts tacoskalen ut till kålblad,
fyllningen görs på bönor och salsan på valfria inhemska bär.

Fyllning:
1–2 st vitkål
2 st gula lökar, finskurna
4 dl kokta svarta bönor på burk
2 st vitlöksklyftor, finhackade
3 msk smör
1 tsk korianderfrön
1 tsk spiskummin
1 tsk söt chilipasta
Salsa:
2 dl bär (t.ex. vinbär, hallon eller krusbär)
5 cm stjälkselleri
1/2 gurka
1/2 silverlök
1 lime, saften
1/2 grön chili
1 msk vinäger
salt och peppar
rostade sesamfrön eller hampafrön
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Fyllning

1 . Plocka bladen av kålen och försök
behålla dem så hela som möjligt.

2. Behåll de finaste bladen till

serveringen, det är de som används
som själva tacoskalet.

3. Finstrimla lite av de största bladen
och den inre delen tillsammans med
gul lök, vitlök och stek på svag värme i
smör tills blandningen börjar karamelliseras.
Salsa

1. Rensa bären. Är det krusbär du använder kan du skära dem i mindre bitar.
2. Strimla och finhacka sellerin.
3. Skala och tärna gurkan smått.
4. Finhacka silverlöken.
5. Finhacka chilin.
6. Pressa limen och häll i vinägern. Blanda ner resterande ingredienser. Sma-

4. Lägg i bönor, krossade koriander-

frön, spiskummin, chilipasta, smaka av
med salt och peppar.

vegek
taris

gluten
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ka av med salt och peppar.

7. Vid servering bygger du en liten taco med kålbladet i botten, sedan den

varma kål- och bönröran. Avsluta med bärsalsa och toppa med valfria rostade
frön och korianderblad.
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Jag tycker det är skoj att experimentera med
beprövade koncept ur andra matkulturer och
föra in dem i det nordiska köket
- ANDERS SAMUELSSON
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g r a t ä ng med a ubergi ne
o ch pa rmesa n
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En rätt som har potential att bli vegetarisk familjefavorit. Bjud på krämig
gratäng med aubergine och parmesan. Gillar din familj lasagne så tycker ni
antagligen också om det här. Det här är ett utmärkt sätt att använda aubergine i
vardagen. Comfortfood som går hem i stugorna helt enkelt.

3 medelstora auberginer
2 ägg
1 dl vetemjöl
2,5 dl panko ströbröd
1 dl parmesanost, riven
200 g mozzarella
olivolja till stekning
salt
Tomatsås:
400 g skållade tomater
1 st gul lök
1/2 fänkål
1 bit stjälkselleri
1 vitlöksklyfta
3 msk olivolja
0,5 tsk salt
0,5 tsk socker
svartpeppar
6–7 blad färsk basilika, strimlade
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1 . Skala auberginerna och skär i 0,5 cm
tjocka skivor på längden.

2. Strö salt över skivorna och låt stå i ca 30
minuter tills de tappar lite vätska. Torka av.

3. Hacka lök och vitlök, stjälkselleri och
fänkål.

4. Fräs i olja, tillsätt tomaterna och låt puttra
under lock på svag värme i 20 minuter.

5. Avsluta med strimlad basilika och smaka
av med salt och peppar.

6. Vispa hastigt upp äggen i en skål.
7. Vänd aubergineskivorna i vetemjöl, där-

efter i äggvispet och sist i panko. Stek i olja tills
gyllene.

8. Skär de stekta aubergineskivorna i två eller
tre delar på tvären.

9. Varva aubergine, tomatsås, parmesanost
och mozzarella i en ugnsfast form. Avsluta
med tomatsås och parmesan.

1 0. Gratinera i 200 grader i ca 15 minuter.
vegek
taris
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Comfortfood som gAr hem i
stugorna helt enkelt
- ANDERS SAMUELSSON
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H A M P A p a nera de sva mppuffa r
m e d grönsa l la d
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Valfri svamp och en intressant framtidsgröda, hampa, blir smakbärare i denna
delikata svamppuff. Vill du ha variation i svamprepertoaren får du den här.

1 msk olivolja
1 purjolök, fint hackad
300 g svamp (t.ex. skogssvamp/
shiitake/portabello) finhackad
1 knippe/kruka dill, hackad
1 msk smör
3 msk vetemjöl
1 dl växtmjölk
1 dl manchegoost, riven
salt och peppar
Till paneringen:
2 ägg, lätt vispade
1,5 dl hampafrön och sesamfrön grovt
mixade
Smaksatt yoghurt:
1 st citron, saft och zest
2 dl turkisk yoghurt
1/2 dl tahini
1 vitlöksklyfta
salt och peppar
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1 . Hetta upp oljan i en panna. Fräs lök och
svamp i ca 5 minuter.

2. Smaksätt med salt och peppar. Tillsätt

smöret, låt smälta. Gå ner med mjölet och
därefter växtmjölken under omrörning tills
det tjocknat.

3. Rör ner den rivna osten, dillen och smaka

av med salt och peppar. Häll över i en skål och
kyl ner.

4. Forma till små biffar och doppa i äggsmeten. Panera med hampa- och sesamfrön och
stek på medelvärme.
Servera med en rejäl grönsallad.
Tips! Hyvla gärna t.ex. betor, morot eller fänkål
tunt över grönsalladen. Det ger mera struktur
till salladen.

vegek
taris
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j a p a n s k o mel ett
. – Okonomi ya ki
m e d vi tka l och l ök
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Okonomiyaki är är japansk streetfood. Det är helt enkelt en fylld omelett men i
en ny smakrik paketering. Okonomiyaki betyder bokstavligen ”grillad som du
gillar det”. Passar lika bra att äta med fingrarna ur ett hopvikt papper eller vid
ett dukat bord. Denna rätt är också perfekt att ta med i lunchlådan följande dag,
om det råkar blir något kvar…

4 p o r t io n er
Äggsmet:
1 dl vetemjöl
1 dl vatten
2 ägg
1 tsk japansk soja
Fyllning:
4 dl strimlad vitkål
2 salladslökar
100 g champinjoner
Misomajonnäs:
1 st helt ägg
1 msk misopasta
1 1/2 dl rapsolja
1/2 citron saften
salt och peppar
1 krm chiliflakes
1 tsk sesamolja
Teriyakisås:
Färdig teriyakisås 3 msk
Tillbehör – sallad som kan serveras
ovanpå omeletten:
200 g vitkål
1/2 kruka ärtskott
2 msk inlagd ingefära (gari)
1/2 kruka koriander
50 g sockerärter
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Misomajonnäs:

Omelett:

Knäck ägget i en liten smal bunke med höga kanter, tillsätt misopasta
och rapsolja. Kör med mixerstaven nerifrån och upp så såsen tar ihop
till en fast majonnäs. Smaka av med citronsaft, chilipulver, sesamolja,
salt och peppar.

1 . Blanda vetemjöl och vatten och ställ åt
sidan för att svälla.

2. Strimla kål och salladslök fint, skiva

champinjonerna och tillsätt i smeten. Blanda
i soja.

3. Tillsätt äggen och blanda ihop ingredi-

enserna. Tips: blanda inte för mycket, då kan
omeletten bli hård.

4. Hetta upp lite olja i en stekpanna, häll i
blandningen.

5. Grädda tills smeten börjar stelna. Vänd
omeletten.

6. Bred ut teriyakisås på den färdiga omeletten.

7. Spritsa ut misomajonnäsen.
8. Toppa med en fräsch sallad av t.ex. vitkål,
ärtskott, strimlade sockerärter, koriander och
gari.

Tips: Du kan byta ut omelettfyllningen mot
vilka grönsaker som helst som du gillar. T.ex.
potatis och spenat är en bra kombination eller
morot och purjolök.

vegek
taris
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.
K a lrotsteri ya ki
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Billigare vegetarisk festmat är svår att hitta. Kålrot är i mitt tycke den mest finländska av alla råvaror. Här får du en ny anledning att äta denna lite förbisedda
knöl. Den blir även en prydlig förrätt men serverad med lite ekologiskt basmatiris funngerar den även utmärkt som en smakrik varmrätt.

1 . Baka kålroten i ugn på 95 grader över natten (ca. 7 timmar) eller tills den
1 st kålrot
10 st shiitake
1 st salladslök
10 cm rättika
1 st röd chili
1 tsk soja
Teriyakisås:
1 vitlöksklyfta
1 dl strösocker
1 1/4 dl japansk soja
1 dl vatten
1 1/2 msk risvinäger
1 bit ingefära ca 3 cm
1 1/2 tsk majsstärkelse
Böngroddar:
1 ask mungbönegroddar
1 bit ingefära ca 3 cm
1 tsk råsocker
1 st lime zest och saft
olivolja
salt
peppar
Misomajonnäs:
1 st helt ägg
1 msk misopasta
2 dl rapsolja
1 st citron
salt och peppar
1 krm chilipulver
1 tsk sesamolja

är mjuk. Låt svalna och skiva den sedan tunt, tänk carpaccio. Så här långt kan
du förbereda rätten.

2 . Skär svampen i mindre klyftor och stek krispig i lite smör och glasera med
1 skvätt soja, krydda med salt och peppar.

3 . Skala och strimla rättikan, chilin och salladslöken tunt.
Teriyakisås
Gör teriyakisås eller använd en färdig.

4 . Skala och riv vitlöken och ingefäran fint.
5 . Blanda alla ingredienser i en kastrull och koka upp såsen under vispning.
6 . Låt svalna.
Böngroddar

7 . Blanchera böngroddarna hastigt i kokande vatten och låt svalna.
8 . Gör en vinägrett med lime saft & zest, socker, riven ingefära, salt, peppar
och en skvätt olivolja.

9 . Blanda ihop med böngroddarna och marinera ca 30 minuter.
1 0 . Blanchera böngroddarna hastigt i kokande vatten och låt svalna.
Misomajonnäs

1 1 . Knäck ägget i en liten smal bunke med höga kanter, tillsätt misopasta
och rapsolja. Kör med mixerstaven nerifrån och upp så såsen tar ihop till en
fast majonnäs.

1 2 . Smaka av med citronsaft, chilipulver, sesamolja, salt och peppar.
Vid servering: Pensla teriyakisås på kålrotsskivorna. Bränn gärna av kålroten så
den får en karamelliserad yta. Toppa kålroten med stekt svamp, bönsallad, rättika, chili, salladslök och små klickar misomajonnäs.

vegek
taris
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P a k o r a s med grön ch utney
o ch ma ngol d
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Indisk fingermat i Anders Samuelssons tappning. Fresta med festliga potatisknyten. Det här är potatis i en form som du inte tidigare upplevt. Frasiga friterade knyten eller pakoras kommer urspungligen från Indien. Potatispakoras
kan serveras med valfritt tillbehör. Här med en smakrik grön chutney och en
stuvning på mangold. Går också bra med t.ex. svamp.

8 st potatis
3 st gul lök
3 dl kikärtsmjöl
1 tsk curry
1 tsk gurkmeja
1 st röd chili
Grön chutney:
1 kruka mynta
1 kruka persilja
1 st liten gul lök (finhackad)
1 st vitlöksklyfta
2 st lime (saft och zest)
1 msk socker
1 grön chili (finhackad)
1/2 tsk kummin
salt och peppar
2 msk vatten
Sauterad mangold:
300 g mangold eller spenat
1 st schalottenlök
5 st vitlöksklyftor
1 msk rapsolja
1 tsk sesamolja
2 msk fisksås
3 msk soja
30 g smör
2 st lime

82

Pakoras:

1 . Svarva potatis och lök eller riv med grova
delen av rivjärnet till strimlor.

2. Salta löken och potatisen och låt vila.
3. När de börjar släppa vatten tillsätter du

kikärtsmjölet och kryddorna och jobbar ihop
till en smet.

4. Forma till små nystan.
Gör chutney och sauterad mangold innan fritering.
Grön chutney:

5. Hacka örterna, chilin och löken, pressa li-

men, blanda ihop resterande ingredienser och
rör ihop till en sås. Späd med mera vatten om
den blir tjock i konsistensen.

6. Smaka av med salt och peppar.
Sauterad mangold:

7. Rensa mangolden och riv ner den i mindre bitar.

8. Hacka löken och skiva vitlöken.
9. Hetta upp oljan i en stekpanna och svetta

löken hastigt, öka värmen och gå ner med
mangolden. När mangolden börjat ta lite
färg, krydda upp med fisksås, soja, smöret och
zesten/saften från 2 st lime.

1 0. Smaka av med salt och peppar.
vegek
taris
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Lakrits och rödbeta är för mig den perfekta
.
kombinationen där grönsakernas förmaga att
brygga smaker verkligen lyser klart
- ANDERS SAMUELSSON
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R ö d b e t s ta rta r med la kri ts,
.
f än k a l , r o s t a d e h a s sel nötter och FETA OSTKRÄ M
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Lakrits och rödbeta är för mig den perfekta kombinationen där grönsakernas
förmåga att att brygga smaker verkligen lyser klart. Jordigheten från betan och
sötman genom lakritsen öppnar upp smakhimlen på ett fantastiskt sätt.

1 kg rödbetor
1 st gul lök
0,5 dl rödvinsvinäger
1 citron, saften
salt och peppar
1 st lakritsrot eller 1tsk lakritspulver
40 g hasselnötter
Fetaostkräm:
100 g fetaost
50 g crème fraiche
Fänkålssallad:
1 st fänkål
1 knippe dill
1 kruka dragon
olivolja

1 . Skrubba och tvätta rödbetorna och skär bort lite vid rotändan. 2/3 av betorna bakas i ugn under folie på 160 grader ca 1 timme. Råriv den resterande
mängden rödbetor. När betorna är genombakade, låt svalna och riv sedan
grovt på rivjärn. Blanda med det rårivna.

2 . Finhacka löken och svetta den lite i en kastrull, koka ihop med vinäger och
låt svalna.

3 . Blanda rödbetorna med vinägerkokt lök, salt, peppar, citronsaft och
lakritspulver.

4 . Rosta hasselnötterna i het panna och låt svalna, gnugga så skalet lossnar
och krossa sedan grovt, t.ex. med en stekpanna.

5 . Mixa fetaosten med crème fraiche och smaka av med salt och peppar.
6 . Hyvla fänkål på mandolin ner i kallt vatten. Blanda till en sallad med
fänkålen och några örter t.ex. dill, dragon. Häll på lite olivolja.

7 . Forma en “biff” av rödbetsröran. Ringla fetaostkrämen runt biffen. Toppa
med salladen samt de krossade hasselnötterna.

vegek
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tack
Det är dags att tacka alla som bidragit till att den
här boken blev till. Det största tacket går till alla er
som skickat in recept till Vegval. Utan er hade det
inte blivit någon bok. Tack också till entusiastiska
kockstuderande och lärare vid Yrkesakademin i
Österbotten som varit med och provlagat rätterna.
Det har varit ett nöje att jobba tillsammans med er.
När du läser boken och hittar ett recept som platsar
på din veckomeny eller kanske hittar på något helt
eget får du gärna dela bilder, upplevelser och
recept på ny grön mat i sociala medier med
#vegval. Vill du dela ett Vegvalsrecept ur den här
boken med dina vänner hittar du också alla
enskilda recept på webben.
En central tanke för alla som bidragit till boken är
att delad matglädje är dubbel matglädje
– vi hoppas att också du tar med dig den tanken.

s v e n s k a .yl e.fi / stromso
#vegval
#vegevalinta
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