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När jag växte upp under 70-talet fanns det i jämförelse med idag
väldigt få restauranger, och sett så här i efterhand var väl ingen
av dem särskilt spännande eller kreativ. Ingen åt ute på lokal
förutom vid enstaka högtidliga tillfällen – ja, om du nu inte
var direktör och bjöd dina kunder på representationsluncher.
Istället lagade och åt man mat hemma – frukost, lunch, middag.
I mitt hem var det i synnerhet så. Min mamma lagade enbart vegetariskt och just det utbudet var inte stort i restaurangväg. Eftersom det också fanns ett väldigt begränsat utbud av vegetarisk
färdigmat och vegetariska halvfabrikat så lagade hon dessutom
allt från grunden. Hon laborerade och hittade på egna rätter och
jag var ofta med och hjälpte till. Jag tror att grunden till hela
mitt matintresse och min »ska vi inte testa det här?«-inställning kommer just därifrån. Intresset blev så stort att jag till slut
utbildade mig till kock och sedan dess har jag jobbat med mat i
alla möjliga sammanhang.
För ett par år sedan fick jag en förfrågan om att utveckla ett
vegetariskt matkoncept till en musikfestival. Jag tänkte: »Varför
inte köra veganskt?« Bättre att inkludera än att exkludera folk,
tänkte jag. Det där var så kul och inspirerande att jag (visserligen
efter lite påtryckning, måste jag erkänna – att driva restaurang är
en utmaning!) startade en vegansk snabbmatsrestaurang. Och där
föddes idén till den här boken!
I ärlighetens namn är jag själv inte uttalad vegan, men jag
älskar grönsaker och jag märker ett skifte; många är liksom jag
otroligt trötta på konsumtionsmissbruket av kött. Det ses inte
längre som udda att dra ner på köttet och brassa på med grönsaker. Det är en normalisering som är här för att stanna. Samtidigt
som jag märker att många har en vilja att minska konsumtionen, upplever jag också att många har en föreställning om att
vegansk mat är svårlagad och därför drar sig för att testa. Gör
det, testa! Börja med något av recepten i den här boken! Det är
lättlagat, går sjukt fort och är extremt gott!
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FÖRORD

Så vad är skillnaden på vegetarian och vegan? När jag växte upp
var veganer lika sällsynta som Snömannen – något alla hade
hört talas om men ingen hade träffat på. Jag tror att väldigt få
faktiskt visste vad det innebar att äta helt växtbaserad mat. De
flesta trodde nog att det var förenat med livsfara. Det Statliga
Verket bestämde vad vi medborgare skulle äta. Det var deras
kostcirkel som gällde och avvikelser från den skulle på sikt
kunna kosta en livet.
När jämngamla pratar matminnen från barndomen och nämner kalops, dillkött och falukorv i ugn så känner jag inte igen
mig. Jag minns istället spenatpaj, grönkålspasta, ugnsbakade
auberginer och olika lins- och böngrytor. Hemma åt vi varken
kött, fisk eller fågel, men grönsakerna tillagades med mejeriprodukter, honung och ägg. Vi åt med andra ord det som idag
kallas lakto-ovo-vegetarisk kost. Idag är en vegetarian någon
som endast äter växtbaserad mat, det vill säga det som gemene man kallar veganskt. Men att vara vegan är egentligen en
livsstil där man undviker att nyttja något som helst av det som
kommer från djurens rike, vilket innefattar exempelvis både läderskor och dunjackor.

SNABBMAT, STREET FOOD, FAST
FOOD ELLER FAST CASUAL …
Kärt barn har många namn och många gånger menar man samma
sak, men det finns faktiskt en viss betydelseskillnad.
Street food serveras – som det låter – på gatan under enkla
former. Matens karaktär kommer just från de förhållanden där
den lagas. Det krävs en viss enkelhet för att kunna få till god
och bra mat på en enstaka platta eller grill, med några kalla
tillbehör som gjorts i förväg. För att lyckas behöver man oftast
vara både entusiast och en bra kock. Mina starkaste matupp-

levelser har ägt rum just på sådana ställen, och många kockar på mer etablerade restauranger hämtar sin inspiration från
gatans mat.
Fast food är ofta fabrikstillverkad mat som sedan tillreds i
restaurangen av mindre kvalificerad personal med enkla medel.
Serveringen är vanligtvis av det enklare slaget och beställning
och utlämning sker på samma plats.
Fast casual är ett begrepp som på senare tid har börjat dyka
upp lite här och där. För det mesta är det välkända kockar som
vill servera sin mat på ett lite enklare sätt till en större publik. Följaktligen är serveringen mindre pretentiös och maten
mycket billigare än på kockens lyxkrog. Det är både väldigt
sympatiskt och väl värt sina pengar. Jag går i ärlighetens namn
mycket hellre till dessa filialer än till stjärnkrogen.
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VEGAN – DEN NYA VEGETARIANEN

Som sagt kärt barn har många namn, men för mig handlar det
om omsorgsfullt lagad mat på enklast möjliga sätt som går
snabbt att servera och inte är för pretentiöst presenterad. När
jag skrev recepten till den här boken satte jag upp en regel
för mig själv: alla rätter ska kunna ätas stående, antingen med
händerna eller med en gaffel eller sked. Och, det viktigaste:
det ska vara enkel, lättlagad mat med mycket smak och som går
fort att laga. Vad du vill kalla den låter jag vara upp till dig,
men fort ska det gå.
Att det går undan ser jag nämligen som en förutsättning
för att man ska våga – och orka – börja laga mer mat. Komplicerade recept med många ingredienser har en tendens att
skrämma iväg den hugade, även mig. Hemma lägger jag sällan
ner timmar på matlagning, trots att det är mitt stora intresse. Det viktiga är att det smakar gott och att man får mer tid
tillsammans med familj och vänner. Ibland kan recepten dock
behöva planeras i förväg men den totala effektiva tiden ska
inte vara för lång.

Det finns några generella tips som kan vara bra att känna till
när man ska laga vegansk mat. Variera konsistensen på rättens olika delar så mycket du kan. Boosta med kryddor och
färska örter och jobba på att försöka få fram umamismaken.
Använd bönor och linser, de ger bra textur och djup smak. Och
sist men inte minst tänk på att balansera salt, surt och sött.
Alla recept i boken är gjorda utifrån dessa principer. Och de
är alla beräknade för fyra portioner. Vid receptnamnen står
huvudingredienserna eller de framträdande smakerna så att
du snabbt ska kunna hitta ett recept om du är sugen på något
specifikt, exempelvis aubergine. Det står också en tillagningstid vid varje recept. Det är så lång tid som krävs för att laga
rätten, men om du har tid skadar det inte att låta råvarorna och
kryddorna får lite längre tid på sig att utveckla sina smaker. Då
blir det ännu godare!
Det är viktigt att råvarorna är av bra kvalitet. Det resulterar
i både godare och nyttigare mat. För mig är det självklart att
välja närodlat eller ekologiskt om det är möjligt. Det är lite
dyrare, men att köpa något till ett väldigt lågt pris betyder
oftast att någon annan betalat och det brukar vara djuren,
naturen eller de som har det sämst som får stryka på foten.
Att producera en bra råvara utan giftiga tillsatser eller under
skäliga förhållanden måste få kosta om vi ska kunna behålla
den här planeten intakt.
Grönsakernas vikt är alltid angiven i netto, det vill säga
efter att de har sköljts, skalats och rensats.
Torkade bönor ska alltid blötläggas minst 12 timmar, men
helst 48, om du ska få ut mest näring från dem. Det går visserligen att koka dem utan blötläggning, men det är inte så

hälsosamt i det långa loppet. Bönorna innehåller nämligen
lektiner som gör att näringsämnena inte tas upp av tarmen och
fytater som ger gaser i magen. Båda dessa ämnen minskar vid
blötläggning.
Där citron- eller limeskal är en av ingredienserna är det
viktigt att det vita undviks. Det är enbart zesten, det gula eller
gröna, som ska användas.
Med en kruka örter menas 20–25 gram. När du använder
örter är det inte så noggrant exakt hur mycket du tar, det är
mer en rekommendation utifrån min smak. Samma sak gäller
chili och vitlök och också när det står »smaka av med salt och
peppar«. Vill du ha mer eller mindre – kör på det! Jag använder
nästan alltid svartpeppar, om jag i något av recepten menar
vitpeppar så skriver jag ut det. Men som med allt annat tycker
jag även här att du ska använda det du själv tycker bäst om. Gå
efter din egen smak. Recepten är en vägledning och inspirationskälla, inte ett facit.
Ett sista tips: använd bakplåtspapper när du tillagar saker
på en plåt i ugnen. Det både underlättar rengöringen och gör
att maten inte fastnar lika lätt, trots att du använder olja.
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LITE OM RECEPTEN
& INGREDIENSERNA

Brunch, eller frunch som jag hellre kallar det,
är relativt nytt i Sverige. Före 2000-talet var det
en unik upplevelse, i alla fall ute på krogen.
Nu ser det i princip helt annorlunda ut. I princip, säger jag, för fortfarande är de veganska
brunchalternativen endast ett minimalt inslag
på menyn. Hela konceptet verkar gå ut på att
äta kött och fet, proteinrik mat. Innan det har
ändrats slår jag ett slag för hemmafrunchen!
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FRU
NCH

Bjuder du din familj eller dina vänner på de här
rätterna kommer ingen att känna sig snuvad på
konfekten, och ingen kommer att sakna kött,
det kan jag lova.
Själv är jag inte så mycket för sötsaker till
frukost, jag får en ojämn blodsockernivå och
tappar både koncentrationen och energin redan
innan lunch. Men ett frunchbord är väl egentligen inte helt komplett utan sött? Så det finns
lite av det också i det här kapitlet. Vill du ha
ännu mer av den varan kan du välja några recept
från kapitlet med desserter så har du en riklig
frukostbuffé med både nyttigt och sött att dyka
in i. Själv är jag inte så mycket för sötsaker till
frukost, jag får en ojämn blodsockernivå och
tappar både koncentrationen och energin redan
innan lunch. Men ett frunchbord är väl egentligen inte helt komplett utan sött? Så det finns
lite av det också i det här kapitlet. Vill du ha
ännu mer av den varan kan du välja några recept från kapitlet med desserter så har du en
riklig frukostbuffé med både nyttigt och sött
att dyka in i.

BANANA
PANCAKES
HALLON, JORDGUBBAR, BLÅBÄR & AGAVESIRAP

2 mosade bananer

FRUKTSALSA:

1 dl glutenfritt havremjöl

1 dl halverade blåbär

1 dl bovetemjöl

1 dl halverade hallon

1 msk chiafrön

4 tärnade jordgubbar

1 tsk malen kanel

1 tärnad banan

1 tsk vaniljsocker

1 pressad citron

1 tsk bikarbonat

4 msk agavesirap ELLER lönnsirap

2 tsk bakpulver
1 krm salt
2 msk smält kokosolja + att steka i
4 dl havremjölk
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20 MIN

Det här receptet har tagits fram av Chris som är kock på min restaurang. Det är
utan ägg och helt plantbaserat och påminner om amerikanska pannkakor, men är
glutenfritt vilket är väldigt uppskattat.

1 Blanda bananen och de torra ingredienserna i en bunke med en trägaffel eller
visp.
2 Rör ner kokosoljan och hälften av havremjölken och blanda till en jämn smet.
3 Tillsätt sedan resten av havremjölken.
Smeten ska vara lite tjockare och påminna
om den man gör till American pancakes.
4 Stek pannkakorna i en stekpanna, gärna
plättlagg, med lite kokosolja på medelhög
värme. Att jag använder just kokosolja är
för smakens skull. Om du inte hittar det i
din butik kan vanlig matolja eller margarin vara ett alternativ.
5 Gör fruktsalsan medan pannkakorna
steks. Lägg bären och bananen i en skål.
Häll i citronsaft och ringla över agave
sirap. Blanda runt.

TIPS: Om jag har frunchgäster brukar
jag försteka pannkakorna innan de kommer. Precis före servering värmer jag dem
i ugnen på 150°C eller i en panna på svag
värme så att de är varma och som nygjorda.

Ett superenkelt och snabbt recept som är mättande och packat med nyttiga
godsaker. Du får också ett recept på en god granola, men om jag ska vara ärlig
så brukar jag av ren slöhet oftast köpa min. Men hemmagjord är såklart nyttigast och godast. Om du väljer att göra egen granola så tar bowlen ytterligare 30
minuter att göra. Å andra sidan kan du göra mycket i förväg och ha på lut så att
du alltid är beredd.

100 g frysta blåbär

GRANOLA:

100 g frysta hallon

4 dl havregryn

1 mosad banan

1 dl hasselnötter

2 msk hampafrön

1 tsk malen kardemumma

4 dl mandelmjölk

2 msk drickfärdig äppeljuice

torkade bär t ex acai, blåbär, tranbär eller

1 tsk smält kokosolja

dadlar

Smoothie
bowl
HAVREGRYN & BÄR
5 MIN (+ 30 MIN FÖR GRANOLAN)

2 msk muscovadosirap
1½ dl torkad frukt, t ex russin, goji, acai,
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1 GRANOLA: Sätt ugnen på 175°C. Blanda
havregryn, nötter och kardemumma på
en ugnsplåt med bakplåtspapper. Ringla
över äppeljuicen och massera in den så
att ingredienserna blir lätt fuktiga. Häll
sedan på kokosolja och muscovadosirap
och blanda väl.
2 Rosta blandningen mitt i ugnen i
7 minuter. Ta ut plåten, rör om allt och
rosta 7 minuter till.
3 Ta ut granolan och låt den svalna på
plåten. Blanda sedan i torkad frukt. Förvara granolan i en lufttät burk så håller
den i månader.
4 Lägg bär, banan, hampafrön och
mandelmjölk i en mixer och mixa till en
slät smoothie. Häll upp i en skål och
toppa med granola och torkade bär.

TIPS: Smoothies är ett bra sätt att ta
hand om frukt, grönsaker och bär som
börjar sjunga på sista versen. Exempelvis
smakar en brun banan sötare och passar
därför bättre i en smoothie än vad en gul
gör. Jag brukar bara ta vad jag har hemma
och mixa med någon vegetabilisk mjölk,
gryn och nötter. Vill du söta smoothien
på något sätt är torkad frukt bra, dadlar
är min favorit.
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aprikoser

PASSIONS& CASHEWPUDDING
CHIAFRÖN & KOKOS
10 MIN (+ 3 TIM SVÄLLNING)

Chiafrön är rikt på protein (21 %), mineraler, aminosyror, fibrer och omega-3.
Med andra ord väldigt nyttigt. Men det är också extremt användbart eftersom
det binder väldigt bra. I synnerhet i glutenfri bakning är det en superegenskap.
Och i veganska recept kan det fungera som ersättning för ägg eller gelatin,
som här.
Det här receptet tar bara 10 minuter att svänga ihop, men det bör göras några timmar i förväg eftersom chiafrön ska svälla i minst 3 timmar för att det ska
bli bra. Min rekommendation är att du gör det kvällen före så är det färdigt när
du ska käka frukost. I det här receptet använder jag cashewmjölk. Det är enkelt
att göra själv men det går lika bra att köpa färdig.

2 ½ dl cashewmjölk ELLER ½ dl cashewnötter +
2 dl ljummet vatten
4 msk chiafrön

½ dl osaltade, rostade och hackade
cashewnötter
1 tsk dadelsirap ELLER ljus sirap
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4 passionsfrukter

1 dl hyvlad och rostad kokos

1 Om du gör egen cashewmjölk så blötlägg nötterna i det ljumna vattnet i minst
7 timmar. Mixa sedan både nötterna och
blötläggningsvätskan till en slät mjölk.
2 Rör ihop chiafrön med cashewmjölk
i en bunke. Täck med plastfolie och låt
svälla över natten eller minst 3 timmar
i kylen eller på köksbänken, det spelar
ingen roll.
3 Fördela puddingen i portionsformar och
toppa med passionsfrukt, rostad kokos
och hackade cashewnötter. Ringla över
sirap.

TIPS: Oavsett vilken sorts nötmjölk du
gör ska nötterna alltid blötläggas minst
7 timmar i ljummet vatten. Genom att
blötlägga nötterna underlättar du för
magen och tarmkanalen att ta upp alla
nyttigheter. Vissa ämnen i nötterna har
kroppen nämligen svårt att absorbera,
vilket gör att du går miste om en hel del
hälsofördelar. Anledningen till det är
för att nötter innehåller så kallade antinutrienter. De finns främst i skalet och
hämmar enzymerna i magen att bryta ner
maten. Blötläggningen minskar mängden
antinutrienter.

Utan överdrift så äter jag havregrynsgröt till frukost varje dag. Utan den så
fungerar inte min mage och kropp som den ska. Den gör att jag står mig länge
och håller en jämn blodsockernivå fram till lunch. Oftast kokar jag den med
enbart vatten och lite salt, men när jag får inspiration så experimenterar jag
fram någon ny variant. Den här tyckte jag var så himla god att jag måste dela
med mig.

Kokosgröt
NÖTTER & DADLAR
15 MIN

GRÖT:

NÖTMÜSLI:

1 dl havregryn

2 dl blandade nötter, t ex pekan, hasselnöt,

3 dl drickfärdig kokosmjölk
ELLER

2 dl kokosmjölk + 1 dl vatten

½ krm salt

mandel och valnöt
1 msk sesamfrön
1 msk kornflingor
1 msk quinoapuffar
1 msk pumpafrön
4 skivade dadlar
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1 MÜSLI: Om du inte dubblar receptet är
det lättast att göra müslin i en stekpanna. Rosta nötter, sesamfrön, kornflingor,
quinoa, pumpafrön och dadlar i en torr
panna på medelhög värme. När det har
fått lite fin färg tillsätt då dadelsirapen.
Blanda runt och låt sirapen karamellisera i ca 30 sekunder så att den fäster på
müslin.
2 GRÖT: Blanda havregryn, havremjölk
och salt i en kastrull och låt det koka
upp på hög värme. Dra sedan ner till lägsta värmen låt koka i 3 minuter samtidigt
som du vispar runt gröten med en gaffel.
Då blir den luftig och lätt.

3 Toppa gröten med müslin och servera
direkt. Den här gröten är menad att vara
ganska lös så jag tycker inte att man
behöver servera med någon ytterligare
mjölk.
TIPS: Om du inte har bråttom…
Havre innehåller en massa nyttigheter,
exempelvis betaglukaner som är bra för
bland annat kolesterolet och blodsockret.
Blötläggning eller fermentering av havren gör det lättare för tarmen att ta upp
näringen. För att få ut maximalt kan du
blötlägga havregrynen från 8 timmar upp
till 2 veckor i förväg.
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1 msk dadelsirap

BIRCHERMÜSLI
2.0
GRANATÄPPLE, KOKOS & ÄPPLE

Birchermüsli togs fram av den schweiziska läkaren Maximillian Bircher i början
av 1900-talet som en hälsosam frukost till hans patienter. Ni kanske har hört
talas om overnight oats? Det här är själva originalet. Man låter müsli ligga i
blöt i lite mjölk över natten för att det ska bli mer lättsmält.
Den här uppdaterade varianten innehåller enbart växtbaserade ingredienser.
Den känns lite mer i tiden och ännu mer hälsosam. Och det är en fantastiskt
god frulle. Dessutom har jag toppat den med massor av C-vitamin och antioxidanter. Så man kan säga att det är en förbättrad version – birchermüsli 2.0!

2 dl god müsli med nötter i

1 dl hyvlad kokos

3 dl mandelmjölk

1 krm malen kanel

1 rivet äpple

2 urkärnade granatäpplen

1 Blanda müsli, mandelmjölk, äpple,
kokos och kanel och lägg upp i portionsformar, exempelvis glas. Låt det stå minst
2 timmar i kylen. Lättast är att låta det
stå över natten så har du en färdig frukost på morgonen när du har ont om tid.
2 Ta ut birchermüslin och toppa med granatäpple innan du serverar.

TIPS: Att kärna ur granatäpplen är
krångligt … Jag brukar rulla det mot
diskbänken samtidigt som jag trycker med
båda händerna. Då kan man känna hur
kärnorna lossnar inuti. Sedan delar jag
granatäpplet i hälften och bankar med en
träslev på ovansidan av skalet. Då ramlar
de söta små kornen ut utan problem och
utan en massa vitt tjafs som annars brukar vara svårt att undvika..
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10 MIN

INGREDIENSER
Om man äter veganskt kan det vara bra att använda
olika smakförstärkare för att inte tappa framför allt
umami-dimensionen i matlagningen, som många animalier på ett naturligt sätt ger. Här är en lista med
det jag tycker behövs för att få till en bra frunch.
Avokado
B-jäst
Bröd
Chiafrön
Dadlar och torkad frukt
Färsk gurkmeja
Havregryn
Kikärtor
Kokosolja
Linser
Mynta /örter
Nötter av alla dess slag
Svart salt, så kallat kala namak
Tofu i olika varianter
Växtbaserad mjölk t ex av havre, mandel,
hasselnötter, kokos, soja eller cashew

Bröd

Burritos torde vara den perfekta brunchen: allt i ett tortillabröd som bara är
att äta rakt av utan bestick. Det är ju förbannat gott dessutom.
Breakfast burritos brukar traditionellt sett innehålla ägg. Här har jag istället gjort scrambled tofu som är användbar också till många andra rätter där du
skulle vilja ha något som liknar ägg. Jag använder ofta kala namak som också
går under namnet svart salt. Det innehåller naturligt sulfit, vilket luktar och
smakar som ägg. B-jäst har samma effekt och det innehåller dessutom även
vitaminen B12 som normalt sett saknas i växtkost.

Breakfast
burrito
TOFU, KORIANDER & AVOKADO
30 MIN

8 vete- ELLER majstortillabröd

SALSA:

2 dl kokt ris

2 tärnad tomat

2 skivade avokador

1 tärnad grön paprika
1 skivad salladslök

200 g silkestofu

100 g tärnad gurka

1 krm riven färsk gurkmeja

1 kruka koriander (repade blad)

1 msk B-jäst

1 pressad lime

1 ½ tsk svart salt/kala namak

½ hackad färsk jalapeño

1 msk jordnötsolja ELLER solrosolja

salt och svartpeppar

grovmalen svartpeppar

1 SCRAMBLED TOFU: Värm tofun med
gurkmeja, B-jäst och kala namak på låg
värme i en stekpanna med jordnötsolja.
Rör runt med en trägaffel så att tofun
blir krämig. Smaka av med svartpeppar.
2 SALSA: Blanda helt enkelt ihop alla
ingredienser i en skål. Smaka av med salt
och svartpeppar.
3 Stek bara ena sidan av tortillabröden
i en torr stekpanna annars blir de svåra
att rulla. Fyll bröden med först ris sedan
scrambled tofu, avokado och till sist
salsa. Servera direkt.

TIPS: Växtbaserad mat behöver man
krydda lite mer distinkt, tycker jag,
eftersom vi sällan får tag på solmogna
grönsaker i Sverige. Enligt mig blir allt
lite godare med koriander, lime och chili.
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100 g tärnad mango
SCRAMBLED TOFU:

Under 2016–2017 var jag så trött på att se varenda hipster lägga ut bilder på
shakshuka i sina sociala medier. Inte för att det på något sätt skulle vara dålig
mat (tvärtom!), men för att vissa saker ibland blir så trendiga att alla plötsligt
ska göra samma sak. Då kan man få nog. Genialiteten i denna rätt är att allt
tillagas i en och samma panna. Dessutom är det mustiga och härliga smaker
och väldigt mättande. Med ett gott bröd till så är man liksom hemma.
Shakshuka är en traditionell frukost/brunch i framför allt Israel men också i
Nordafrika. Det här är min version utan animalier.

SHAKSHUKA

1 hackad gul lök

1 tsk torkad oregano

1 hackad vitlöksklyfta

400 g krossade tomater

300 g tärnad paprika i olika färger

1 ½ dl scrambled tofu (se s. xx)

1 tsk torkad chipotle

1/3 tärnad aubergine (ca 100 g)

1 tsk malen spiskummin

riven bladpersilja

1 krm hel kummin

olivolja att steka i

1 krm torkad timjan

salt och svartpeppar

1 Använd en stekpanna med höga kanter.
Stek lök och vitlök på medelhög värme i
olivolja tills löken blir mjuk och glansig.
2 Tillsätt paprikan och fortsätt steka
tills den blir mjuk och söt i smaken.
3 Tillsätt de torra kryddorna och stek i
ytterligare 1 minut.
4 Häll över de krossade tomaterna och låt
det puttra på låg värme i ca 30 minuter
tills tomaterna förlorat sin skarpa syra.
5 Under tiden som det småputtrar gör
du scrambled tofu (se s. xx) och steker
auberginetärningarna på medelhög värme
i en separat panna med olivolja, salt och
peppar.

6 Vrid av värmen och gör 3–4 små gropar i
shakshukan. Fördela tofun i groparna.
7 Strö över auberginen och toppa med
några blad persilja för att få lite fräsch
smak. Servera gärna med ett vitt surdegsbröd som kan suga upp den goda såsen.
TIPS: Gör dina hungriga kompisar avundsjuka: fota shakshukan och lägg ut
den på sociala medier med hashtaggen
#veganshakshuka2.0 ;)

40 MIN
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TOMAT, PAPRIKA & TOFU

Frunchigare än så här blir det inte. Stekt bröd med en fettdrypande hollandaise
och smarriga grönsaker och så lite rökig och krispig aubergine för det där lilla
extra. Den här håller dig mätt fram till sena kvällen.
Svårighetsgraden på den här rätten ligger på den övre halvan eftersom det
kan vara lite knepigt att göra hollandaisen. Emulsionssåser spricker nämligen
rätt lätt. Men det är värt ett försök, för jag kan inte tänka mig någon bättre
bakismat än den här anrättningen.

1 knippe grön sparris (ca 20 st)

HOLLANDAISE:

12 cocktailkvisttomater

1 dl aquafaba (kikärtsspad som följer med i

4 skivor levainbröd

SPARRIS, AUBERGINE, TOMAT & LIQUID SMOKE
30 MIN, UGN 200°C

konserven)
12 kokta kikärtor

1 krm liquid smoke

1 tsk riven färsk gurkmeja ELLER 1 tsk malen

1 msk lönnsirap el liknande

1 msk B-jäst

olivolja att steka i

2 tsk svart salt/kala namak

salt och vitpeppar

1 citron, rivet skal (endast det gula) och saften
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8 tunna skivor aubergine

Hollandaisetoast

1 msk vitt vin
4 dl rapsolja

1 HOLLANDAISE: Den lättaste och snabbaste metoden är att använda en mixerstav och en smal, hög behållare. För
att lyckas är det också viktigt att följa
instruktionen och ordningen som ingredienserna läggs i. Börja med att lägga
aquafaba och kikärtor i botten på behållaren, sedan gurkmeja, B-jäst, kala namak,
citronskal, citronsaft och vin. Toppa
försiktigt med oljan så att den lägger sig
ovanpå alla ingredienser.
2 Stick försiktigt ner mixerstaven så att
knivbladet hamnar i botten. Starta mixern
och dra den nu långsamt uppåt (räkna
långsamt till 15 och se till att du inte nått
toppen av behållaren innan dess) tills att
allt mixas till en slät gul sås.

3 Sätt ugnen på 200°C. Lägg aubergineskivorna på en ugnsplåt med både bakplåtspapper och olivolja så att de inte fastnar.
4 Blanda liquid smoke och lönnsirap och
pensla ett jämnt lager på augerginen.
Salta och peppra. Lägg tomaterna på
samma plåt. Salta och peppra även dem.
5 Sätt in plåten i övre delen av ugnen och
grädda tills auberginen blivit krispig. Det tar
ca 10 minuter. Vänd då på aubergineskivorna
och grädda den andra sidan på samma sätt.
6 Koka upp en kastrull med vatten. Grilla
eller rosta brödskivorna. Släng ner sparrisarna i det kokande vattnet 1–2 minuter.
7 Plocka upp sparrisen och torka av dem i
en ren handduk. Lägg dem på toasten och
toppa med hollandaise, aubergine och tomat.

TIPS: Den här rökiga auberginen använder jag ofta i veganska rätter där jag
vill ha med något som liknar bacon.

Caezarsallad

Exakt var originalreceptet på caesarsallad uppkommit har diskuterats flitigt
genom åren. Den sägs ha kommit till på Caesar’s Palace i Las Vegas. Men min
teori är att det ursprungligen är från Rom och rätten insalata di puntarelle alla
Romana – ett recept som går flera hundra år tillbaka i tiden.
Nu äntligen kommer CAEZARSALLAD – en ny 100 % växtbaserad uppdatering.

RÖKT TOFU & TOMAT
30 MIN, UGN 200°C

100 g fint tärnad rökt tofu

CAEZARDRESSING:

1 tsk lönnsirap

½ dl aquafaba (kikärtsspad som följer med i

1 msk tamari ELLER glutenfri japansk ljus soja

5 kokta kikärtor

4 huvuden hjärtsallad ELLER 2 huvuden

10 cashewnötter

romansallad
20 g finriven vegansk rökt cheddarost (kan
uteslutas)

5 kaprisbär
2 tsk dijonsenap
2 msk vitvinsvinäger

olivolja

1 msk B-jäst

salt och svartpeppar

1 tsk svart salt/kala namak
3 dl rapsolja

TIPS: Den här salladen
är ett bra komplement till
egentligen vilken måltid
som helst där du känner att
det saknas något.

1 Sätt ugnen på 200°C. Lägg tofun på en
ugnsplåt med bakplåtspapper, häll på
lönnsirap och tamari och blanda väl.
2 Rosta i mitten av ugnen i 10 minuter,
rör om allt och rosta ytterligare 10 minuter. Ta ut plåten och låt tofun svalna.
3 Om du har en varmluftsugn kan du rosta
tomaterna samtidigt som tofun. Lägg
halvorna på en plåt med bakplåtspapper,
ringla över olivolja och strö på salt och
peppar. Rosta i mitten av ugnen 20 minuter. Låt svalna lite före servering.
4 CAEZARDRESSING: Dressingen gör du
lättast med en mixerstav i en hög smal,
behållare. För att lyckas är det viktigt att
följa instruktionen och ordningen som
ingredienserna läggs i. Lägg aquafaba och
kikärtor i botten på behållaren, sedan cas-

hewnötter, kapris, dijon, vinäger, B-jäst
och kala namak. Toppa försiktigt med oljan
så att den lägger sig ovanpå allt.
5 Stick försiktigt ner mixerstaven så att
knivbladet hamnar i botten. Starta mixern
och dra den nu långsamt uppåt (räkna
långsamt till 15 och se till att du inte
nått toppen av behållaren innan dess)
tills att allt mixas till en slät gul sås.
6 Riv av salladsbladen från huvudena.
Behåll dem gärna hela. Lägg dem i en skål
och ringla över dressingen så att varje
blad får smak. Strö över rökt tofu och
tomater. Ringla över lite mer dressing och
riv över vegansk ost.
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konserven)

8 delade cocktailtomater

Bruschetta
GRANATÄPPLE, TOMAT & CHILI
10 MIN

4 skivor vitt bröd

1 kruka koriander, hackad

1 vitlöksklyfta

1 skivad salladslök

olivolja

½ skivad jalapeño
½ skivad röd chili

SALLAD:

½ hackad rödlök

2 tärnade tomater

4 msk olivolja

1 urkärnat granatäpple

salt och svartpeppar

1 Ringla lite olivolja över brödskivorna
och grilla dem eller stek dem i en stekpanna.
2 Dela vitlöksklyftan och gnugga den på
brödskivorna så att de får en lätt smak av
vitlök.
3 SALLAD: Blanda tomater, granatäpple,
koriander, salladslök, jalapeño, chili,
rödlök och olivolja i en skål. Smaka av
med salt och peppar.
4 Fördela salladen på brödskivorna och
servera.

TIPS: Vi människor tycker att en perfekt
blandning av sött, surt och salt är väldigt
gott. Men jag är inte så förtjust att sockra
mat i onödan, istället jag brukar blanda
söta grönsaker, frukter eller bär med det
syrliga så det blir en skön balans. Det här
receptet är ett bra exempel på det. En stor
del av året är tomaterna sura och tråkiga
så jag har lagt till granatäpple för att få
sötma.
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Jag är väldigt bekväm av mig. Det är en av mina stora svagheter, men ibland kan
det faktiskt vara en tillgång! Jag tänker hela tiden på hur jag ska göra för att
kunna laga något gott på så kort tid som möjligt – helt enkelt för att det ska bli
mer tid över till att njuta. Det här receptet är ett bra exempel på en sådan rätt.

Frittata
POTATIS & LÖK
40 MIN, UGN 200°C

Potatis är enligt mig nummer 1 bland alla grönsaker. Fantastiskt god och mättande, för att inte tala
om lättodlad. Man sätter ner en gammal potatis i
jorden och får ut det tiodubbla. Jag kan inte tänka
mig eller ett liv – en frunch – utan potatis på matbordet.

8 medelstora skivade potatisar
1 skivad gul lök
1 hackad vitlöksklyfta
1 krm svartpeppar
1 tsk svart salt/kala namak
2 dl havremjölk
50 g ruccola
olivolja

1 Sätt ugnen på 200°C. Lägg ut potatisskivor, lök och
vitlök på en ugnsplåt med bakplåtspapper och olivolja.
Peppra och salta med kala namak. Sätt in plåten i mitten av ugnen och grädda i 20 minuter.
2 Blanda kikärtsmjöl och havremjölk till en jämn smet.
3 Lägg över potatis, lök och vitlök i en ugnsfast form
när potatisen har blivit lite mjuk. Häll över kikärtsmeten. Ställ formen på nedersta hyllan i ugnen och grädda
i ytterligare 20 minuter.
4 Ta ut och servera med ruccola.
TIPS: Pressa aldrig vitlök, den har en tendens att få
en skarp, lite bitter smak när man misshandlar den på
det sättet. Det är bättre att hacka, skiva eller riva den.
För övrigt är potatis och vitlök en väldigt bra kombination – den slår aldrig fel.
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½ dl kikärtsmjöl

3 dl sköljda och kokta röda linser

ev vatten

1 riven vitlöksklyfta

1 skivad salladslök

1 tsk malen spiskummin

1 skivad röd chili

1 tsk malen koriander

klippt smörgåskrasse

2 msk tahini/sesamfröpasta

paprikapulver

1 pressad citron

stora brödkrutonger

1 dl olivolja + att steka i

salt och svartpeppar

1 Stek vitlöken tillsammans med spis
kummin och koriander i olivolja på svag
värme tills vitlöken blir mjuk och glansig.
2 Tillsätt linser, sedan tahini och citronsaft. Rör ner oljan och späd eventuellt
med vatten tills du får rätt konsistens.
Hummusen ska vara tjock och krämig.
Smaka av med salt och peppar.
3 Lägg upp i en skål. Garnera med salladslök, chili, smörgåskrasse och slutligen lite paprikapulver. Ringla över lite
god olivolja och servera med stekta brödkrutonger.

TIPS: Tänk på att sura ingredienser,
som vinäger, citron och tomat gör bönor,
linser och ärtor hårdare. Om receptet
innehåller något surt kan du förlänga
baljväxternas koktid lite grann. Tänk
också på att aldrig koka dem i sura vätskor.
Tahini reagerar också på sura ämnen
och blir tjockare när de blandas i. Hummus kan kännas lös ända tills den sekund
du tillsätter citron – då kan den bli som
cement. Späd med vatten om den blir för
hård.

LINSHUMMUS
CHILI & KUMMIN
30 MIN
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En oro hos växtätare – i synnerhet i början – är att inte få i sig tillräckligt
mycket protein. Men med medvetet ätande där man blandar olika proteinrika
grödor så är det inga problem. Linser innehåller faktiskt mer protein än kyckling. Dessutom är det otroligt gott. De har den där umamismaken som många
saknar när de går över till helt växtbaserad kost.
Hummus – den världsberömda kikärtsröran – är ett bra tillbehör som är gott
till i princip allt. Den här varianten gör jag på röda linser. Billigt och otroligt
snabblagat, den kokas på bara 5–10 minuter.

MANGOSALLAD
ANANAS, KIKÄRTOR & CHILI

1 skalad och skivad mango

1 hackad röd chili

1 dl kokta kikärtor

1 pressad lime

½ skalad och skivad ananas

rapsolja att steka i

10 g strimlad mynta

flingsalt

1 Stek kikärtorna i en panna med mycket
olja på hög värme tills de blir gyllene och
krispiga.
2 Blanda kikärtorna med mango, ananas,
mynta, chili och limesaft. Strö till sist
över lite flingsalt.

TIPS: Om mangon är hård och omogen
kan man påskynda mognadsprocessen
genom att lägga den i en papperspåse
eller vira in den i lite tidningspapper i ett
par dagar.
Skalet på frukten är hårt och äts inte.
Det innehåller dessutom ett toxin som
kan orsaka mild allergi. Lättast skalar
du den med en potatisskalare. Ställ den
sedan på den smala långsidan och skär
längs med kärnan för att få fina bitar.
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10 MIN

Mango är nog den frukt jag använder mest i min matlagning. Smaken passar bra
till både söta och salta rätter. Den har också en parfymerad ton som ger en extra dimension till maten. Att äta den rakt upp och ner med lite salt på är också
väldigt gott. Lime förbättrar också smaken.
Mango är rik på karoten som är bra för synen, huden och skelettet. Den
innehåller också enzymer som underlättar matsmältningen så att äta en bit efter
middagen är ett bra tips.
Den här salladen kom jag faktiskt på medan vi fotade andra rätter för boken. Jag brukar köpa lite extra ingredienser och se om det dyker upp något nytt
recept på vägen när vi jobbar. När jag provlagade kände jag att den definitivt
skulle vara med.

HEL
A

I det här kapitlet har jag samlat snabblagade rätter som du kan äta som lunch eller
middag, mellanmål eller nattamat. Som du
kommer att märka har jag hämtat mycket inspiration från framför allt Asien. Där är kött
relativt dyrt vilket gör att grönsaker och andra vegetabilier är en naturlig del i matlagningen på ett helt annat sätt än vad det är
hos oss här i Norden. Här finns också recept
på såser, inläggningar, sallader och andra
tillbehör som du – precis som de asiatiska
gatumatskockarna – kan förbereda och servera till eller kombinera med varandra för att
få till en komplett och lite lyxigare måltid.

KALL A SÅSER
Såser är enligt mig en hörnsten i all
matlagning. De ger maten en ytterligare
dimension. Jag brukar köpa små flaskor
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i mjukplast som jag fyller med såser och
har i kylen. Om du alltid har dina favoriter hemma så kan du lätt ge lite extra
schwung till egentligen vilken rätt som
helst. Här har jag samlat några av mina
favoriter som gör livet lite bättre. Såserna
kan hålla upp till 2 veckor i kylen.

Avokadosås

CA 6 DL

CA 6 DL

Det här är en kall emulsionssås som har många användningsområden. Den är god att äta bara som den är, men
också att blanda ut med ja, faktiskt vad som helst.

Fungerar som en mild sås till stark mat eller när du vill
ha något krämigt. Jag använder den ofta som ersättning för gräddfil eller crème fraiche.

1 dl aquafaba (kikärtsspad som följer med i konserven)

200 g tärnad avokado

5 kokta kikärtor

½ dl havregryn + 3 dl vatten

1 tsk dijonsenap

1 dl rapsolja

2 msk vitvinsvinäger

2 msk pressad lime

4 dl rapsolja

1 krm tabasco

salt och vitpeppar

salt och vitpeppar

1 Den lättaste och snabbaste metoden är att använda en
mixerstav och en smal, hög behållare. För att lyckas är det
också viktigt att följa instruktionen och ordningen som
ingredienserna läggs i. Börja med att lägga aquafaba och
kikärtor i botten på behållaren, sedan senap och vinäger.
Toppa försiktigt med oljan så att den lägger sig ovanpå alla
ingredienser.
2 Stick försiktigt ner mixerstaven så att knivbladet hamnar i
botten. Starta mixern och kör den på högsta effekt samtidigt
som du drar den långsamt uppåt (räkna långsamt till 15 och
se till att du inte nått toppen av behållaren innan dess) tills
att allt mixats till en slät sås.

1 Sätt på en kastrull med havregryn och vatten och låt det
koka upp. Låt koka i 5 minuter under omrörning. Smaka av
med salt och peppar.
2 Kör havregröten i en mixer så att den blir slät. Tillsätt
avokado och mixa slätt.
3 Droppa i oljan samtidigt som du mixar. Avsluta med limesaft och smaka av med tabasco.
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Majo

Mangoketchup

Koriandersriracha

CA 4 DL

CA 4 DL

I Asien äter man ofta chutney till sina rätter för att bryta av med
något sötsyrligt.
En gång mixade jag mangochutneyn – av praktiska skäl och för att
göra något annorlunda – och det påminde mig om ketchup. Jag älskar dessutom curryketchup så jag slängde i lite curry också. Det
blev en hit.

Jag älskar srirachasås och koriander, så att kombinera de båda
känns helt naturligt.

50 g koriander (ca 2 ½ kruka)
2 skivade jalapeño
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1 dl vatten
200 g tärnad mango

3 kaffirlimeblad

1 hackad gul lök

1 tsk strösocker

1 hackad vitlöksklyfta

3 msk maizena + 1 msk vatten

1 tsk currypulver

3 msk pressad lime

4 msk strösocker

1 msk rapsolja

½ dl vatten

salt

1 tsk salt

ev vatten att späda med

2 pressade lime
4 msk rapsolja + att steka i
ev vatten att späda med

1 Stek lök, vitlök och currypulver i lite olja på svag värme i en kastrull
tills löken är mjuk.
2 Tillsätt mango, socker, vatten och salt och låt det småputtra i 20 minuter.
3 Häll över allt i en blender och mixa det slätt tillsammans med limesaften.
4 Tillsätt rapsoljan lite i taget samtidigt som du mixar så att den inkorporeras i ketchupen. Späd ketchupen med vatten om den är för tjock.

1 Lägg jalapeño, lök, 1 dl vatten, limeblad och socker i en kastrull. Låt det
koka upp.
2 Lös upp maizenan i 1 msk vatten. Tillsätt blandningen i kastrullen och
låt koka i 5 minuter under omrörning.
3 Häll över allt i en mixer och tillsätt koriander, limesaft och olja. Mixa
till en slät sås. Smaka av med salt. Späd såsen eventuellt med vatten tills
du får önskad konsistens.
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1 skivad gul lök

Sweet
sesame-sås

CA 5 DL

CA 4DL

Det här egentligen en smak som jag gillar i mexikanska refried beans som jag gjort om till en sås. Djupet i
smaken gör det mesta lite godare. En given kompis till
tacos eller burgare.

Det här är en väldigt uppskattad sås med inspiration
från bortre Asien. Den nötiga tonen av rostade sesamfrön tillsammans med den salta sojan och sirapens
sötma blir en väldigt bra kombination som jag gillar –
isynnerhet på kokta eller rostade grönsaker.

1 dl svarta bönor, blötlagda i minst 12 timmar
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Black beansås

1 skivad vitlöksklyfta

1 msk sesamfrön

1 hackad gul lök

2 dl ljus soja

1 skivad jalapeño

3 msk tahini

1 tsk mörk sirap

2 msk ljummet vatten

1 msk malen spiskummin

1 msk ljus sirap

1 msk malen koriander

1 pressad citron

1 msk kaffepulver

1 riven vitlöksklyfta

1 tsk kakao
1 msk ljus soja
5 dl vatten
1 msk vitvinsvinäger
2 msk rapsolja + att steka i
salt

1 Stek lök och vitlök i en panna med olja på hög
värme så allt blir ordentligt brunt. Släng i resten
av ingredienserna utom vinägern och oljan. Låt det
koka på svag värme tills bönorna kokat sönder.
2 Mixa allt till en slät sås i en matberedare eller
blender. Smaka av med vinäger, olja och salt.

1 Rosta sesamfröna i en torr stekpanna på medelvärme.
Passa så att de inte bränns, rör runt då och då. Låt dem
rosta tills de börjar få lite färg och börjar dofta. Häll över
dem på en tallrik och låt dem svalna.
2 Lägg alla ingredienser i en bunke och vispa ihop dem till
en jämn sås.

So hot-sås

Ssämsås

CA 4DL

CA 4 DL

Det här är en riktigt stark sås för de som vill ha något
som täpper till truten på dem som skryter att de gillar
starkt. En håll käften-sås helt enkelt.

Det här är en variant på en koreansk barbecue-sås som
jag har gjort om för att passa min matlagning. Den är
baserad på den fermenterade chilipastan guchujang
som är grunden i många koreanska recept. Namnet
kommer från att jag ofta använder såsen till de koreanska salladswrapsen ssäm/ssam. Men den passar till det
mesta där man vill ha lite schwung.

100 g skivad habaneropeppar
2 msk chipotlepasta
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2 msk rapsolja
2 msk strösocker
1 tsk salt

1 dl gochujangpasta

½ dl vitvinsvinäger

3 msk ljus sirap

2 dl vatten

2 msk sesamolja
1 dl kallt vatten
2 msk risvinäger

1 Lägg alla ingredienser i en kastrull och låt koka i 5 minuter.
2 Häll över allt i en mixer eller matberedare och mixa till en
slät sås.

2 msk mörk misopasta
1 msk ljus soja

Rör ihop alla ingredienser i en skål till en slät sås.

Sweet chilisås

54

CA 6 DL
Den här såsen känner de flesta till och du köper säkert
hem den då och då. Den är faktiskt väldigt enkel att
göra själv och den fungerar fint både att servera till
maten och att använda som smakförstärkare i andra
såser eller när du steker grönsaker. Jag tror man kan
ha det till nästan allt eftersom det är en perfekt kombo
av sött, surt och hett.

INL ÄGGNINGAR/PICKLES
Jag älskar pickles och inläggningar. I alla
matkulturer tar man hand om överflödet
av färska råvaror på det här sättet och
behandlar dem så att de håller lite längre. Att ha små burkar i kylen med goda
tillbehör som man bara plockar fram och
kompletterar en rätt med gör det hela genast lite lyxigare. Det här är lite ovanliga

1 hackad kingsolo-vitlök
2 hackade röda chilifrukter
3 msk vitvinsvinäger
2 dl vatten
2 dl strösocker
1 tsk ljus soja
1 msk maizena + 2 msk vatten
frityrolja

1 Lägg vitlök, chili, vinäger, 1 dl vatten, socker och soja i en
kastrull och låt det koka i 5 minuter.
2 Lös upp maizenan i 2 msk vatten. Tillsätt blandningen i
kastrullen och koka lätt i ca 3 minuter till. Ta av kastrullen
från värmen och låt såsen svalna lite före servering.

inläggningar från Japan, Korea, Kina, Sydafrika och Mexiko som passar bra till alla
recept i den här boken – ja, till i princip
all annan slags mat också. Hitta dina favoriter och använd dem ofta.
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Daikon

Kimchi

CA 700 G

CA 800 G

Det här är en av mina favoritinläggningar. Den kom till
för att jag kände att jag behövde hitta på en lite billigare variant till gari, den japanska inlagda ingefäran.
Jag älskar gari, men det blir ju ganska dyrt om man är
en extrem storkonsument, eller om man som jag ska
servera den i mängder. Så jag spädde ut inläggningen
med rättika och också lite rödbetor för färgens skull. I
min mening blev det en hit!

Kimchi är Koreas stolthet nummer 1. Och jag förstår
varför. Det här är en snabbvariant. Originalet är lite
mer komplicerat och tar flera dagar att göra. Det serveras ofta som ett tillbehör till risrätter men passar
till det mesta.

1 skivat salladskålhuvud
1 riven morot
50 g ingefära

1 tunt skivad rödbeta

1 tsk hela korianderfrön

ca 75 g tunt skivad ingefära

10 g hackad koriander (ca ½ kruka)

2 msk ättika

2 msk ljus soja

2 msk strösocker

1 msk sesamolja

1 dl vatten

2 vitlöksklyftor

1 tsk salt

1 msk råsocker
2 msk gochugaru flakes (koreanska chili flakes)

1 Låt ättika, socker, vatten och salt koka upp till en inläggningslag i en kastrull.
2 Lägg i ingefära och rödbetor och dra kastrullen av spisen
för att svalna.
3 Lägg i rättikan när lagen svalnat och låt den picklas över
natten i kylen. Dagen efter är rättikan, ingefäran och rödbetan klara att ätas. Den håller säkert i ett par månader om
man förvarar den i en tättslutande burk i kylen, men så länge
har den aldrig räckt hemma hos mig.

1 Lägg salladskål och morot i en bunke och strö över salt.
Blanda runt ordentligt.
2 Lägg resten av ingredienserna i en matberedare och mixa
det till en slät pasta.
3 Massera in pastan i salladskålen och moroten. Låt blandningen stå i rumstemperatur i 1 dygn innan du lägger över
den i en tättslutande burk (gärna med gummiring och metallhake) och ställer in den i kylen. Den kan ätas direkt men
kommer att smaka bäst efter 1 vecka och framåt. Efter ungefär en månad byter den karaktär och blir lite surare. Då kan
man ha den i soppor eller grytor – det ger en fin smak.
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1 msk salt
1 skalad och tunt skivad rättika

Nametake
CA 300 G

En japansk inläggning som man äter som tillbehör till
olika risrätter. Den är också jättegod till nudlar.

200 g enokisvamp ELLER champinjoner
½ dl ljus soja
2 msk mirin

1 tsk strösocker

1 Skär av botten på enokisvamparna. De är lite träiga. Eftersom
svamparna är små och sitter ihop kan du låta dem vara hela. Om
du använder champinjoner så skiva dem.
2 Lägg samtliga ingredienser i en kastrull och låt det koka upp.
3 Dra kastrullen åt sidan och låt allt svalna innan du lägger
över det i en tättslutande burk. Nametake kan ätas direkt men
håller ca 2–3 veckor i kylen.
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2 msk sake
1 msk risvinäger

Svamppickles

Sotad
avokado

300 G

8 BITAR

Det här är typiskt kinesiska smaker och svampen är
följaktligen god till asiatiska risrätter.

När man sotar avokado tillförs en lite bränd ton som
ger karaktär. Att lägga in den gör både att den får en
härlig smak och att den inte blir brun direkt.

1 stjärnanis

2 skalade, halverade och urkärnade avokador

1 kanelstång

3 msk vatten

1 hel bird eye-chili

1 tsk salt

3 msk ljus soja

1 krm svartpeppar

1 msk ljus sirap

1 msk strösocker

1 msk risvinäger

1 delad jalapeño

1 cm skivad ingefära (ca 20 g)

2 pressade lime

1 Lägg alla ingredienser i en kastrull. Låt det koka upp och
koka i 1 minut.
2 Ta kastrullen av värmen och låt allt svalna innan du lägger
över det i en tättslutande burk. Förvara svampen i kylen i
upp till ett par månader.

1 Sota ovansidan/utsidan på den skalade avokadon med en
gasolbrännare eller på en av gaslågorna om du har gasspis.
Om du inte har tillgång till något av detta blir avokadon ändå
nästan lika god utan bränna. Dela dem sedan i kvartar.
2 Låt vatten, salt, peppar och socker koka upp till en inläggningslag i en kastrull.
3 Lägg i jalapeñon och ta kastrullen av värmen. Låt allt svalna.
4 Häll i limesaften och häll lagen över avokadon. Lägg över
allt i en tättslutande burk. Avokadon håller sig fräsch i 1–2
veckor i kylen och är god till allt.
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200 g skivad king oyster-svamp

Oi-muchim

Gai-namul

CA 350 G

CA 400 G

Det här är en klassisk koreansk inläggning som
passar fint som tillbehör till asiatiska rätter,
men även till burgare och annan mer västerländsk mat.

Aubergine inlagd på koreanskt vis. Såklart gott
till ris och nudlar.

1 aubergine
1 skivad salladslök

1 urkärnad och skivad gurka

2 msk koreansk soja ELLER ljus soja

1 tsk strösocker

1 riven vitlöksklyfta

1 tsk gochugaru flakes (koreanska chili flakes)

1 tsk gochugaru flakes (koreanska chili flakes)

1 msk ljus soja

1 tsk sesamolja

1 pressad citron ELLER lime
1 skivad salladslök
1 riven vitlöksklyfta
1 tsk sesamolja

1. Rosta sesamfröna i en torr stekpanna på medelvärme. Passa så att de inte bränns, rör runt då och då.
Låt dem rosta tills de börjar få lite färg och börjar
dofta. Häll över dem på en tallrik och låt dem svalna.
2. Lägg samtliga ingredienser i en bunke och massera
in kryddorna i gurkan och salladslöken med händerna.
Inläggningen kan serveras direkt och håller ca 1 vecka
i kylen.

1 Sätt ugnen på 200°C. Lägg auberginen i en ugnsform
och baka den i mitten av ugnen 20 minuter som den
är, inget fett behövs.
2 Rosta sesamfröna i en torr stekpanna på medelvärme. Passa så att de inte bränns, rör runt då och då.
Låt dem rosta tills de börjar få lite färg och börjar
dofta. Häll över dem på en tallrik och låt dem svalna.
3 Ta ut auberginen och riv den i mindre bitar. Blanda
med resten av ingredienserna i en bunke.
4 Låt det hela stå och dra åt sig smakerna i ca 20
minuter innan du serverar. Den håller fint en vecka i
kylen om du inte skulle äta upp allt.
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1 tsk sesamfrön
1 tsk sesamfrön

Piccalilli
CA 400 G
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Den här röran upptäckte jag genom min ex-kompanjon som är från Sydafrika. Man ser den ofta
där och även i England. Den är god att äta till
rätter där man spontat vill ha senap, exemeplvis
en burgare, och till mer klassiska rätter med
potatis. Men den fungerar såklart även bra till
annat.

200 g blomkål med blast
1 skivad röd chili
1 dl vatten
2 msk ljus sirap
2 msk vitvinsvinäger
2 msk grov dijonsenap

1 Plocka isär blomkålen i små huvuden. Plocka även
med de späda blastbladen. De grova kan bli lite träiga
och passar bättre att koka eller att slänga med i en
kimchi.
2 Lägg blomkål och chili i en bunke.
3 Låt vatten, sirap och vinäger koka upp till en inläggningslag i en kastrull.
4 Häll lagen över blomkålen och chilin. Rör sedan ner
senapen. Senap kan man inte koka då blir den bitter
och trist. Låt allt svalna innan du lägger över det i
en tättslutande burk. Röran håller i ett par månader i
kylen.

SALL ADER
& TILLBEHÖR
När jag lagar mat till min familj och mina
vänner serverar jag den väldigt sällan upplagd på tallrikar. Jag brukar istället duka
fram en huvudrätt, någon sallad och några
enkla tillbehör, så att alla kan ta det de
gillar – det känns lyxigare, tycker jag.
Här är några av mina favorittillbehör
som du kan komplettera varmrätterna med
om du vill ha en lite finare eller matigare
måltid. Släng in några pickles och några
hemgjorda såser också, så är du hemma!

Sum tam
PAPAYA, CHILI, LIME, JORDNÖTTER & THAIBASILIKA

Den här salladen är helt rå och görs på lite olika sätt beroende på var i världen
du är. Den har sitt ursprung i trakterna kring Laos och Kambodja och många har
säkert stött på den om de varit i Thailand, där den har blivit en nationalrätt.
Dressingen brukar traditionellt sett mortlas ihop och bestå av mycket lime och
chili och själva salladen görs alltid på en omogen grön papaya som mjuknar av
limesaften och saltet. Sum tam kan också serveras för sig själv som en förrätt.

½ skalad och finstrimlad grön omogen papaya

DRESSING:

1 strimlad morot

3 bird eye-chilifrukter

2 skivade salladslökar

2 pressade lime

50 g long beans ELLER haricots verts

1 riven vitlöksklyfta

4 delade cocktailtomater

1 msk ljus soja

1 kruka koriander, hackad

1 tsk råsocker

25 g riven thai basilika

30 g rostade naturella jordnötter

salt

1 DRESSING: Mortla chili, limesaft, vitlök, soja, socker och jordnötter till en
grov dressing.
2 Blanda papaya, morot, salladslök,
bönor, tomat, koriander och basilika i en
skål.

3 Häll över dressingen och smaka av med
salt. Låt det stå och dra några minuter
före servering.
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20 MIN

Ra w-s a l l a d
FÄNKÅL, RÄDISA & BLEKSELLERI
10 MIN

Enklare än så här blir det inte. Förutom att servera den
till middagen eller lunchen är den supergod att äta
med ett rostat surdegsbröd som en liten aptitretare.
Den passar också bra som smakrensare i en måltid med
många rätter där man vill kunna känna nya smaker gång
på gång.

1 tunt skivad fänkål
4 tunt skivade rädisor
2 tunt skivade blekselleristjälkar
3 msk olivolja
2 msk vitvinsvinäger

1 Blanda fänkål, rädisor och blekselleri i en skål.
2 Rör ihop olivolja och vinäger i en annan skål och smaka av
med salt och peppar.
3 Ringla dressingen över salladen, blanda runt och låt det
dra några minuter så att smakerna kommer fram ordentligt.
TIPS: Jag får ofta frågan vad jag gjort för god dressing till
salladen och då är det just denna jag har gjort. Det är den
enklast tänkbara och passar till alla slags grönsaker.
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salt och svartpeppar

1 näve valnötter

3 dl iskallt vatten + 2 skivor citron

1 grapefrukt

20 oliver med kärna

3 msk olivolja

salt och svartpeppar

1 tunt skivad fänkål

färsk oregano

1 Rosta nötterna i en torr stekpanna på
medelhög värme tills de får fin färg.
2 Skala grapen med en vass kniv så att du
får bort allt det vita. Skär sedan ut klyftorna så att de blir som små filéer.
3 Häll olivoljan i en skål och krama ur
fruktsaften som finns i grapeskruttet
däri. Smaka av med salt och peppar och
lägg i grapefruktsfiléerna.
4 Lägg fänkålen i en skål med iskallt citronvatten i några minuter. Se till att all
fänkål täcks.
5 Ta upp fänkålen, skaka av den och
blanda i den, citronskivor, valnötter och
oliver i skålen med grape och dressing.
6 Lägg upp allt på ett fat, strö över oregano och servera.

TIPS: För att förhindra grönsaker som
oxiderar att bli bruna kan du lägga dem
i isvatten med citron. Man kan också få
slappa grönsaker att bli krispiga igen
genom att lägga dem i kallt vatten. Utöver
fänkål fungerar det väldigt bra med bland
annat salladsblad, rädisor och morötter.

Grape&
valnötssallad
OLIVER, FÄNKÅL & OREGANO
10 MIN
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Den här salladen kan du antingen servera som ett komplement till en annan rätt
eller som en aptitretare där de bittra smakerna kommer väl till pass.

KÅLSALLAD
MED
»NO FRITTERS«

8 halverade cocktailtomater

1 msk sesamfrön

100 g kokta kikärtor

2 avokador

200 g savojkål

100 g blomkålsbuketter

200 g spetskål

100 g haricots verts

1 msk vallmofrön

caezardressing (se s. xx)

1 msk solrosfrön

olivolja

1 msk hampafrön

salt

1 Sätt på ugnen på 200°C. Lägg tomaterna
på en plåt. Ringla över lite olivolja och
strö på lite salt. Rosta dem i mitten av
ugnen i 15 minuter och ta sedan ut dem
för att svalna.
2 Rosta kikärtorna på samma sätt: 15
minuter i mitten av ugnen på en plåt med
olivolja och salt.
3 Koka upp en stor kastrull med vatten.
Riv isär savoj- och spetskålen och blanchera dem (koka dem hastigt) i 1 minut.
Häll av kålen i ett durkslag och spola i
kallt vatten så att kokprocessen avstannar.
4 Rosta fröna i en torr stekpanna på hög
värme i några minuter under omrörning.
Häll på ca 1 msk vatten och strö sedan
på salt efter smak. Då fastnar saltet på
fröna.

5 Halvera, kärna ur och skala avokadon.
Dela varje halva i tre klyftor och rulla dem
i fröna. Eftersom avokadon är lite kletig i
sig själv behövs inte någon smet för att få
fröna att fastna.
6 Blanda savojkål, spetskål, blomkål,
kikärtor, haricots verts och tomat i en
bunke med caezardressing. Lägg upp salladen på fat och toppa med avokadon.
TIPS: Hemligheten med en god sallad
är att dressa den innan den serveras. Att
istället ställa fram dressingen vid sidan
om är ett rent otyg och känns trist.
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KÅL, TOMATER, FRÖN & KIKÄRTOR
40 MIN, UGN 200°C

Jag älskar allt som är friterat men inser också att det inte alltid är så nyttigt.
Så jag ville skapa något lite hälsosammare, men som ändå kunde bjuda på ungefär samma känsla i de konsistensmässiga kontrasterna. Om man panerar avokado med rostade frön så får man just en liknande effekt. Frasigt och krämigt
på samma gång!

Butternut- & black
garlic-sallad
FIKON, CASHEW & GRÖNKÅL
60 MIN, UGN 200°C
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Ända sedan jag smakade butternutpumpa för första gången har det varit en
favorit. Den är vanlig i Sydafrika och när min sydafrikanske ex-kompanjon Guy
i slutet på 90-talet propsade på att vi skulle ha den på menyn stod våra grönsaksleverantörer som frågetecken. Numera är den vanlig i grönsaksdiskarna.
Den är som en blandning mellan pumpa och sötpotatis med sitt hårda skal som
mjuknar och ger en fin karaktär när man rostar pumpan hårt i ugnen.
Svart vitlök är lite som butternutpumpan var på 90-talet – inte en helt vanlig ingrediens. För några år sedan introducerades den på marknaden här i Norden, men den har funnits under väldigt lång tid i den koreanska och thailändska matlagningen. I korta drag låter man en vanlig vitlök ligga i en ugn på 60°C
under 30 dagar och sedan torkar man den någon vecka. Den blir då svart och får
en söt och mild smak som påminner om torkade plommon. Svart vitlök kan du
hitta i välsorterade butiker, delikatessbutiker och på nätet. Den är ganska dyr,
men har väldigt lång hållbarhet så passa ändå på att köpa upp ett lager om du
kan – för du kommer garanterat bli förtjust.

1 butternutpumpa

20 g hackad svart vitlök

4 färska fikon

3 msk olivolja + till rostning

1 näve rostade saltade cashewnötter

2 msk äppelcidervinäger

100 g grönkål

salt och svartpeppar

1 Sätt ugnen på 220°C. Släng in butternutpumpan på en plåt precis som den
är och rosta den tills den är mjuk som en
kokt potatis, använd gärna en potatissticka och känn efter. Det tar ca 45 minuter beroende på pumpans storlek.
2 Riv grönkålen i bitar och lägg den på en
ugnsplåt. Sprinkla över olivolja, salta och
peppra. Rosta kålen i ugnen i ca 5 minuter, tills den är krispig som chips. Antingen kan du ställa in grönkålen ovanför
plåten med pumpan eller så kan du rosta
kålen efter att du tagit ut pumpan.

3 Halvera fikonen och rosta dem på
samma sätt i 5 minuter med olivolja, salt
och peppar.
4 Gör en dressing på 3 msk olivolja, äppelcidervinäger, salt, peppar och svart
vitlök.
5 Ta ut pumpan ur ugnen och dela den på
längden. Gröp ur bitar med en sked och
lägg på ett fat. Fördela grönkål, fikon och
cashewnötter ovanpå och ringla till sist
över dressingen. Ät medan det är varmt.

TIPS: Butternut kan du behandla som potatis och det
går att variera den precis lika
mycket. Jag brukar skära den i
bitar och rosta i ugnen precis
som potatisklyftor. Skalet blir
mjukt och ger en bra karaktär.
Av den ugnsbakade pumpan
gör jag också ofta mos. Det
blir mycket bättre än om man
kokar den. Pumpan suger
nämligen gärna åt sig kokvattnet vilket gör att moset
blir blaskigt.

FAVAPURÉ
MED NÄSSLOR
HASSELNÖTTER & EDAMAME

Favabönor, eller bondbönor som de också kallas, är egentligen en ärta. De kan
antingen ätas färska – precis som gröna ärtor – eller torkas och sedan kokas. I
det här receptet använder jag torra och de behöver inte blötläggas.
Rätten kommer ursprungligen från Italien där man gör den med vilda örter
eller vild mangold. Här använder vi istället nässlor – det är också gratis och
väldigt gott. Och eftersom bönor dessutom är näringsrikt lagar jag ofta den här
purén hemma och serverar som ett tillbehör där jag annars kanske skulle äta
potatispuré eller potatismos.

30 MIN
500 g torkade favabönor/bondbönor

200 g nässelskott

½ dl olivolja eller efter smak + att steka i och

1 näve hasselnötter

att ringla över

1 Koka upp en kastrull med saltat vatten.
Släng i favabönorna och koka dem tills
de är mjuka rakt igenom. Det tar 15–25
minuter beroende på vattenhårdhet och
bönornas kvalitet.
2 Under tiden favabönorna står och puttrar steker du resten av ingredienserna.
Börja med att steka löken på hög värme i
en panna med olivolja i 1 minut.
3 Tillsätt nötterna och stek ca 1 minut
till.
4 Lägg i nässlorna och låt dem fräsa ca 2
minuter innan du häller i edamamebönorna och steker tills allt är varmt.
5 Häll av favabönorna i ett durkslag men
spara kokvattnet. Mixa dem med olivolja
till en slät puré. Behövs det mer vätska
häll i lite av kokvattnet för att få rätt
konsistens.
6 Lägg purén i en skål och toppa med det
frästa. Ringla lite olivolja på toppen för
att göra det extra smarrigt.

salt och svartpeppar

TIPS: Nässlor räknas som en av våra
bästa nordiska läkeörter och innehåller
vitamin A och C. Den är också rik på järn
och mineraler och sägs motverka inflammationer, håravfall och massor med andra
krämpor och sjukdomar.
Men framför allt är den god och gratis.
Använd handskar när du plockar dem och
ta endast skotten på våren eller de minsta
spädaste bladen på sommaren. Resten
av växten inte är lika bra för dig. Den
innehåller mer nitrat än bladen. Nitrat
omvandlas i kroppen till nitrit och kan
vara skadligt för små barn.
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½ skivad gul lök

100 g skalade edamamebönor

50 g stor kapris

1 skivad aubergine

1 burk krossade tomater à 400 g

1 skivad röd paprika

1 skivad gul lök

hackad persilja

1 riven vitlöksklyfta

olivolja att steka i

1 skivad stjälk blekselleri

salt och svartpeppar

1 Stek lök, vitlök och blekselleri i en
stekpanna med olivolja på låg värme tills
det blivit mjukt.
2 Lägg i aubergine och paprika. Salta och
peppra efter smak och stek tills de blivit
mjuka och lite söta.
3 Tillsätt krossade tomater och kapris. Låt
det småputtra i minst 10 minuter.
4 Strö på persilja och servera caponatan
till ett gott bröd eller pasta.

TIPS: Många recept, särskilt tomatsåser, startar med att man ska steka lök
och vitlök. Tänk på att alltid steka dem på
låg värme tills de blir glasiga och mjuka.
Blandningen blir då mild och söt lägger en
bra grund till rätten du ska laga. Om du
steker på hög värme kan löken brännas och
bli bitter.
Krossad tomat är syrligt till sin natur
och vinner på att kokas länge. Om du
kokar den för kort tid infinner sig inte den
där djupa smaken utan det finns istället
en skarp ton kvar. Helst ska man koka den
i minst 30 minuter, men ofta ser ju livet
till att vi inte riktigt har den tiden. Om du
kokar röran 10 minuter har ändå den skarpaste tonen mattats av. Om du vill korta
ner tiden ännu mer kan du runda av det
hela med lite socker.

Caponata
KAPRIS, TOMAT, PAPRIKA & AUBERGINE
20 MIN
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Caponata är en italiensk grönsaksröra som alltid innehåller kapris och tomat –
de övriga ingredienserna har jag sett många varianter på. Röran äts både kall
och varm och är ett bra tillbehör till både pasta och bröd. Jag gillar när grönsakerna är skurna i stora bitar, men det är inget måste.

Rostad
broccoli
& potatis
SESAM & SOJA

Ett sådant här recept kan te sig nästan banalt. Men det geniala ligger ofta i det enkla. Ibland kan det vara bra att påminna
sig själv om det. Experimentera gärna med andra grönsaker!

400 g skivad potatis
1 msk sesamolja
300 g sparrisbroccoli i bitar
1 msk sesamfrön
1 dl sweet sesame-sås (se s. xx)

1 Sätt ugnen på 200°C. Lägg potatisen på en ugnsplåt med sesamolja
och rosta dem i 20 minuter.
2 Släng in den delade broccolin fortsätt rosta i 10 minuter.
3 Ta ut plåten ur ugnen, strö över sesamfröna och rör om. På så sätt
blir de lätt rostade av eftervärmen.
4 Lägg upp grönsakerna på ett fat och ringla över sweet sesame-sås.
TIPS: Använd alltid bakplåtspapper på plåten när du rostar eller
gräddar saker i ugnen. Då blir rengöringen enklare.
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30 MIN, 200°C

VARMRÄT TER
Kanske syns inspirationen från kockarna
längs de koreanska, japanska, malaysiska och thailändska gatorna extra tydligt i
dessa rätter. Det är mat där man i de allra
flesta fall kan laga allt i en och samma
kastrull eller wok. Enkelheten kommer
är väldigt kul att det är så lätt men blir
så himla gott! Här finns recept på några
världsberömda klassiker, som exempelvis
pad thai och laksa, men jag bjuder också
på nya twister och skapelser! Genom att
lägga till sallader, såser och inläggningar
kan du själv skapa oändligt många varianter. Kör hårt, experimentera!
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just ur gatumatens förutsättningar och det

PAD
THAI
RISNUDLAR, JORDNÖTTER & RÖD CURRY

400 g kokta platta risnudlar

SÅS:

100 g long beans ELLER haricots verts

25 g rostade osaltade jordnötter

1 näve böngroddar

1 tsk röd currypasta

1 knippe skivade salladslökar (20–40 g)

1 msk tamarindpasta

1 strimlad röd paprika

1 msk ljus soja

50 g kai lan ELLER broccoli

3 msk kokosmjölk

25 g rostade osaltade jordnötter

1 pressad lime

50 g silkestofu
1 kruka koriander
10 g thaibasilika
sesamolja

1 SÅS: Här är det lättast att använda en
mixer. Släng i jordnötter, röd curry, tamarind, soja, kokosmjölk och limesaft. Mixa
allt slätt och ställ åt sidan på diskbänken
till senare.
2 Hetta upp sesamolja i en wok eller stekpanna. Släng i long beans, groddar, salladslök, paprika och kai lan. Häll i nudlarna
efter någon minut. Stek på hög värme under
omrörning tills allt är varmt.
3 Tillsätt såsen och de hela jordnötterna.
Avsluta med att blanda i tofu, koriander och
thaibasilika.
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20 MIN

Alla som varit i Thailand har säkert stött på nudelrätten pad thai och blivit förtjusta. Jag har ätit många varianter, men gemensamt för dem alla är att de varit
milda i smaken och innehållit jordnötter. Det här är min enkla version. Varmrätter

TIPS: Spola nudlarna i kallt vatten när de
har kokat klart. Då klibbar de inte ihop lika
lätt och det krävs inte så mycket olja för att
få isär dem.

Laksa är förmodligen Malaysias mest kända nudelrätt. Den är baserad på
en kokosmjölksbuljong och brukar serveras med fisk, skaldjur, kyckling
eller tofu. Här kör vi såklart med det sistnämnda!

300 g platta risnudlar

BULJONG:

2 delade små pak choi

1 riven vitlöksklyfta

4 skivade king oyster-svampar

2 hackade bird eye-chilifrukter

1 skivad salladslök

50 g skivad galanga ELLER ingefära

200 g crispy tofu ELLER friterad tofu (om du

2 cm färsk riven gurkmeja

inte hittar något av det kan du i värsta

1 skivat citrongräs

fall ta fast tofu)

2 dl grönsaksbuljong

50 g mungbönsgroddar

1 burk kokosmjölk à 400 ml

1 kruka koriander

rapsolja att steka i

Lak sa
RISNUDLAR, KING OYSTER-SVAMP, KOKOSMJÖLK & CHILI
20 MIN

1 BULJONG: Stek vitlök, chili, galanga, gurkmeja och citrongräs i en stor
stekpanna med olja på svag värme. Häll
på grönsaksbuljong och kokosmjölk
och låt det småputtra i 20 minuter.
2 Medan buljongen puttrar kokar du
nudlarna halva den tid som står på
förpackningen.
3 Stek svamp och kål i en stor stekpanna med olja på hög värme tills de
får fin färg.
4 Häll av nudlarna när de är halvklara.
Lägg dem i buljongen och låt dem koka
klart i den.
5 Tillsätt salladslök, tofu, groddar
och de stekta grönsakerna. Toppa med
koriander.

TIPS: Använd gärna crispy tofu och
du hittar det (ett tips är att kolla i
asiatiska livsmedelsbutiker). Det är en
liten fluffig tofukub som i soppa suger
åt sig vätska och blir lite seg och
krispig på samma gång, precis som en
krutong. Dessutom är tofu en bra källa
till protein.
I Asien använder man oftast jordnötsolja eller sesamolja i matlagningen. Sesamoljan används i många
rätter för smakens skull. Jordnötsolja
är i likhet med rapsolja mer neutral
och låter andra ingredineser ta större
plats.
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rapsolja att steka i

Japchae
SÖTPOTATISNUDLAR, MORÖTTER & SPENAT

Det här är en av Sydkoreas vanligaste rätter. Den görs på sötpotatisnudlar och
brukar ätas både kall och varm. Jag gillar den här rätten just för att nudlarna är
så tuggiga och goda, dessutom är de glutenfria.
I det här receptet har jag lagt till tempeh, vilket inte är koreanskt utan ursprungligen indonesiskt och gjort på hela fermenterade sojabönor. Som sagt,
man behöver inte vara helt »koscher« i sin matlagning. Det är mycket roligare
att testa nya kombinationer och inte alltid följa alla regler för hur det ska vara.
Just det här testet blev riktigt, riktigt bra!

400 g kokta sötpotatisnudlar (dangmyeon)

100 g tempeh ELLER fast tofu

1 msk sesamfrön

50 g skivad shiitakesvamp

3 msk ljus soja

100 g färsk spenat ELLER morning glory

1 msk strösocker

1 skivad röd chili

2 msk sesamolja + att steka i

1 riven morot

2 rivna vitlöksklyftor

2 skivade salladslökar

½ pressad citron

1 Rosta sesamfröna i en torr stekpanna på
medelvärme. Passa så att de inte bränns,
rör runt då och då. Låt dem rosta tills de
börjar få lite färg och börjar dofta. Häll
över dem på en tallrik och låt dem svalna.
2 Gör en nudeldressing på soja, socker,
sesamolja, sesamfrön, vitlök och citronsaft. Häll den över de kokta nudlarna.
3 Stek tempeh och shiitake i lite olja på
hög värme tills de fått fin färg. Tillsätt
sedan spenat, chili och morötter och stek
1 minut till så att de blir lite mjuka.
4 Blanda allt med de dressade nudlarna
och toppa till sist med salladslök.
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20 MIN

TIPS: Sötpotatisnudlar är väldigt tåliga
och kan kokas redan dagen före. De passar
bra om du ska ha många gäster och vill
förbereda maten. Det är också en bra idé
att alltid laga extra mycket så att du får
rester över – japchae är nästan godare
kall dagen efter.

300 g kokta udonnudlar

150 g morning glory ELLER spenat

1 hackad vitlöksklyfta

1 tsk sesamfrön

1–5 hackade röda chilifrukter (beroende på

1 msk ljus soja

hur starkt du vill ha)
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JACKFRUIT, CHILI, PICKLES & SOBANUDLAR
60 MIN

1 msk pressad citron

1 msk jordnötsolja ELLER rapsolja

100 g skivad takuan

400 g omogen jackfruit

50 g smulad nori (torkat, rostat sjögräs)

1 msk strösocker

200 g namatake (se s. xx)

2 msk risvinäger

4 msk rostade, osaltade, hackade jordnötter

1 tsk tomatpuré

4 msk bananchips

1 dl grönsaksbuljong

salt och svartpeppar

1 tsk chili flakes

sesamolja att steka i

1 Stek vitlök och chili på medelhög värme
i en stekpanna eller kastrull med jordnötsolja tills den är mjuk.
2 Tillsätt jackfruit, socker, vinäger, tomatpuré och buljong. Smaka av med salt

Maze-soba
93

Ramen är en tusenårig rätt som de senaste åren blivit omåttligt populär världen
över. Det förstår jag. Den består av få och relativt billiga ingredienser som med
lite skills blir en väldigt god och snabblagad rätt som går att tillaga när eventuella gäster väl kommer. Det »svåra« är att få till en god buljong och att koka
nudlarna så att de får rätt tuggmotstånd. När man väl har de bitarna på plats
kan man tillsätta i princip vilka ingredienser man vill och har tillgång till.
Maze-soba brukar också kallas Dry ramen och uppfanns för några år sedan av
en tysk kock i Japan som saknade den europeiska pastan. De två rätterna pasta
och ramen slogs helt enkelt ihop till en. Framgången var till en början rätt begränsad till närområdet, men sedan en taiwanesisk kock tog till sig rätten, la
till mer chili och började servera den hemma i Taiwan började det hända grejer.
Rätten blev snabbt populär i Taiwan, tog sig vidare till Malaysia och Hong-Kong
och sedan tillbaka till Japan. Den här gången blev det en nationell hit och nu
kan man hitta maze-soba-ställen överallt i de japanska storstäderna.
När man bygger en vanlig ramen är som sagt nudlarna och buljongen basen.
Här är det istället nudlarna och proteinkällan. Någon buljong finns inte. Men i
likhet med vanlig ramen lägger man till sina favoritpickles eller andra tillbehör
när basen väl är spikad. Det finns också en o-japansk twist: jordnötterna och
bananchipsen. De kom till under rättens resa runt Asien.

och peppar. Tänk på att buljongen är salt,
så att du inte översaltar. Låt det puttra på
svag värme i 30 minuter tills jackfruiten
faller isär som om det vore pulled pork.

3 Stek morning glory hastigt på hög
värme i en stekpanna med sesamolja.
Tillsätt sesamfrön, soja och till sist citronsaft.

4 Servera nudlarna med jackfruit, morning
glory, takuan, nori och namatake. Toppa
med jordnötter och bananchips.

Phở

KRYDDOR, SHIITAKE & MUNGBÖNSGRODDAR

˛
Pho‘, pho, phö, phō. Namnet kan stavas lite olika men uttalas
fuh och är en vietnamesisk nudelsoppa rik på smak från både
kryddor och buljong. Det klassiska sättet är att äta den med
risnudlar, men du kan hoppa över det om du vill göra soppan
lite lättare. Man brukar garnera med en massa färska örter av
olika slag. I min variant har jag dill, som kompletterar stjärnanisen väldigt bra. Andra varianter kan ha basilika, mynta
eller koriander – ibland allihop. Och för att få till den där
djupa umamismaken så sotar jag grönsakerna hårt i en gjutjärnspanna. Kolla på bilderna så förstår ni hur jag menar.

100 g kokta risnudlar (om du vill)

3 kardemummakärnor

1 gul lök i kvartar

6 dl grönsaksbuljong

1 morot i grova bitar

1 tsk råsocker

200 g shiitakesvamp

50 g mungbönsgroddar

2 hackade vitlöksklyftor

50 g ärtaubergine (om du inte

1 röd chili

hittar det: öka mängden vanlig

30 g finhackad ingefära

aubergine med 50 g)

½ aubergine i grova bitar

dill

2 stjärnanisar

1 msk sesamolja

3 kryddnejlikor

ev pressad lime

2 kanelstänger

ev tamari ELLER ljus soja

1 Rosta lök, morot, ca 40 g av shiitaken, vitlök, chili, ingefära och aubergine i en torr gjutjärnspanna på hög värme tills
de har blivit svarta.
2 Lägg i stjärnanis, kryddnejlika, kanel och kardemumma och
låt dem rosta med i ca 3 minuter.
3 Häll på grönsaksbuljong och socker. Låt det sjuda i minst
20 minuter. Om du har tid kan du låta det sjuda upp till ett
par timmar för att få en ännu djupare arom.
4 Sila av buljongen i en kastrull och lägg ner ärtauberginen
och resten av shiitaken. Sjud på svag värme tills de blivit
mjuka. Tillsätt lite sesamolja för smakens skull.
5 Fördela munggroddar och eventuellt kokta nudlar i fyra
soppskålar och slå över soppan. Garnera med dill och smaka
eventuellt av med lite pressad lime och tamari eller ljus
soja.
TIPS: När jag gör soppor och buljonger så brukar jag låta
dem koka upp men aldrig stormkoka, då försvinner mycket av
smakerna. Jag låter det alltid småsjuda, helst ska det inte
synas några bubblor efter uppkoket. Då behåller du både
färg och smak.
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50 MIN
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Kimchi har länge varit trendigt hos matnördarna och på senare tid har nog även
inte matintresserade börjat veta vad det är. Koreansk fermenterad salladskål
kan vara det mest kända från Korea – alla kategorier. Där serveras det till nästan alla måltider och den härliga smaken tillför något till varje rätt.
Kimchi jjigae, eller kimchigryta som man skulle kunna säga på svenska, görs
helst på övermogen kimchi eftersom den har en syrligare karaktär som passar
väldigt bra i det här sammanhanget. Jag kör ibland med köpt färdig kimchi. Men
sådana innehåller ofta fisksås, så om du inte är allätare som jag gäller det är
läsa noga på innehållsförteckningen. Tidigare i det här kapitlet finns det ett
recept på en vegetarisk variant som fungerar fint här (se s. xx). För att ge soppan lite mer must har jag också i alger – kelp och wakame.

Kimchi
jjigae
KIMCHI GRYTA MED ALGER

400 g vegetarisk kimchi

20 g torkade kelpalger

6 dl vatten

120 g fast tofu i tärningar

1 skivad salladslök

guchogaru (koreansk peppar) ELLER chili flakes

20 g torkade wakamealger

Lägg alla ingredienser i en kastrull.
Smaka av med gochugaru. Låt det koka
upp och sedan småputtra i ca 20 minuter.
Svårare än så är det inte.
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30 MIN

TIPS: Om du vill ha mer salt eller mustighet kan du ha i en skvätt soja. Du kan
också – om du liksom jag är helt frälst –
toppa soppan med lite färsk koriander.
Gochugaru finns som både som pulver
och som flakes. Om man inte hittar det
kan man ta vanliga chili flakes. Tänk på
att gochugaru är en väldigt mild peppar,
chili flakes kan vara upp till tio gånger
starkare.

TOM YUM

Den thailändska soppan tom yum kan göras med eller utan kokosmjölk, men jag
tycker nog att med är godast. Historiskt sett har den här soppan tillskrivits
nästintill helande egenskaper, men jag äter den mest för att den är förbaskat
god. I soppbasen kan du egentligen slänga i vilka grönsaker du vill. De jag har
valt här är mina favoriter, men gör gärna om receptet till ditt eget och stoppa
det vad du tycker om.

KOKOSMJÖLK, CITRONGRÄS, LIMEBLAD & GALANGA
2 skivade vitlöksklyftor

25 g enokisvamp

1–2 hackade röda chilifrukter

30 g bambuskott

30 g skivad galanga

1 halverad vit aubergine

2 bankade citrongräs

50 g broccoli i bitar

2 dl grönsaksbuljong

3 delade cocktailtomater

1 burk kokosmjölk à 400 ml

50 g pak choi

1 msk tamarindpasta (kan uteslutas)

50 g sojaböngroddar ELLER mungbönsgroddar

20 g kelpalger

färsk koriander

3 kaffirlimeblad

jordnötsolja ELLER sesamolja att steka i

50 g ostronmussling

1 Stek vitlök, chili, galanga och citrongräs på hög värme i olja i 5 minuter
så att smakerna kommer fram. Använd en
wok, en stor stekpanna eller en kastrull.
2 Tillsätt buljong och kokosmjölk. Lägg i
tamarind, kelp och limeblad och låt allt
koka upp på medelvärme.
3 Släng sedan ner svamp, aubergine,
broccoli, tomat, pak choi och groddar och
låt det sjuda tills grönsakerna är mjuka.
Toppa med koriander vid serveringen.

TIPS: I många asiatiska recept används
fisksås. Om du vill få till den där speciella smaken kan du slänga ner alger istället. Kelp och wakame är de vanligaste och
de ger båda bra resultat. Wakame har en
lite rökigare ton, medan kelp drar mer åt
fiskhållet, så det är egentligen en smaksak vilken du väljer.
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20 MIN

Gazpacho kan man inte annat än älska en varm sommardag – svalkande och mättande på samma gång. Dessutom går den extremt fort att göra. Som så många
andra rätter finns det fler varianter än vad jag kan komma på och varje kock har
sin egen. Den gemensamma nämnaren – förutom att tomat är grunden – är att
den serveras kall och oftast slätmixad. Det vanligaste är att man har i dagsgammalt brödd. Dels för att få en krämig konsistens, dels för att ta vara på alla
rester eftersom det här från början var fattigmansmat. Här är en variant med
kidneybönor istället. Det ger protein och en rund och krämig smak till den kalla
soppan. Använd gärna kidneybönor på burk, då får du också med det värdefulla
spadet som också bidrar till konsistensen.

100 g vattenmelon i bitar

1 msk rödvinsvinäger

3 tomater i bitar

1 pressad citron

1 burk kokta kidneybönor à 400 g (använd

8 blad basilika
1 näve is

½ vitlöksklyfta

salt och svartpeppar

1 röd paprika i bitar

TIPS: Att använda kokta bönor på burk
är toppen. Dels är de oftast perfekt
kokta, dels kan man använda spadet de
ligger i till mycket. När jag exempelvis
lagar grytor eller soppor med bönor i
brukar jag också hälla i lite spad för att
reda lite grann och gör det hela lite krämigare. Man kan också använda bönspad
som vegansk bas i emulsionssåser istället
för ägg.

10 MIN

2 dl olivolja

½ skalad gurka i bitar

Släng ner allt i en mixer och kör i ca 1
minut tills soppan är slät. Smaka av med
salt och peppar.

TOMAT, MELON, BASILIKA & KIDNEYBÖNOR

Om du kokar bönorna själv ska de generellt sett blötläggas länge för att du
ska få ut maximalt med näring och för
att de inte ska bilda så mycket gaser
i magen. Jag rekommenderar att blötlägga dem minst 12 timmar – helst 48
timmar – men ibland har jag inte så stor
framförhållning och då kan det bli bara
några timmar. Vissa tycker att bönorna
smakar bättre om man inte blötlägger dem
i förväg. Och visst går det att koka torra
bönor, men det tar lång tid och är inte
hälsosamt i längden. Någon gång kan ju
gå an, men jag undviker det.
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även spadet)

Gazpacho

Suppa
di fagioli
VITA BÖNOR, TOMAT & OREGANO
40 MIN

Jag är i Italien så ofta jag kan. Förutom sommarsemester så försöker jag hänga
på min fru som tillverkar skor därnere när hon ska dit. Om jag har tur är jag
alltså där 3–4 gånger om året och jag fullkomligt älskar all italiensk mat. Enkelheten och fokuset på råvarorna är det som tilltalar mig mest. Jag vet inga
andra än italienare som pratar om vad de ska äta till middag medan de äter
lunch. Gamla som unga, alla har en passion för mat. Den här soppan beställer
jag på restaurang varje gång jag får tillfälle.

1 hackad gul lök
1 hackad vitlöksklyfta

50 g pasta, helst orecchiette + 2 dl
pastavatten

1 morot i små tärningar

10 g oregano (ca ½ kruka) ELLER 5 g torkad

2 stjälkar blekselleri i små tärningar

olivolja att steka i + att ringla på

½ röd paprika i små tärningar

salt och svartpeppar

3 dl passerade tomater

bröd

200 g kokta vita bönor
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1 Fräs lök, vitlök, morot, blekselleri och
paprika i en kastrull med olja på svag
värme i ca 10 minuter så de blir mjuka och
glansiga. Salta och peppra under tiden
det fräser så mjuknar grönsakerna fortare.
2 Tillsätt passerade tomater och vita
bönor och låt soppan småputtra på svag
värme under tiden du kokar pastan.
3 Sätt på en kastrull med saltat pasta
vatten. Släng ner pastan när vattnet kokat
upp och koka endast halva tiden av vad
som står på förpackningen.
4 Plocka upp pastan med en hålslev och
lägg den i soppan tillsammans med ca
2 dl av pastavattnet. Riv ner den färska
oreganon (eller lägg i den torkade) och
låt soppan puttra tills pastan är mjuk och
god.

5 Smaka av med salt och peppar. Ringla
gärna också lite extra olivolja på soppan
vid servering och servera med gott vitt
bröd så att du kan suga upp det sista i
tallriken.
TIPS: När italienare kokar pasta brukar
många av dem inte hälla av den utan istället lyfta upp den med en hålslev och
lägga ner i såsen eller soppan. På så sätt
följer lite av vattnet med. Det reder av lite
och ger en god krämig smak. Hur länge
pasta ska koka är väldigt individuellt. Jag
föredrar den al dente, medan många andra
– även italienare – vill ha den mer mjuk.
Det finns inget rätt eller fel här, det är
bara en smaksak.
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Bao med
bulgogi
PULLED OATS, SHIITAKE & SOJA

Bao är kinesiska ångade bröd gjorda av ljus vetedeg. De går att hitta i frysdisken och sanningen är att skillnaden i jämförelse egenbakade inte är särskilt
stor. Men tillfredsställelsen i att baka dem själv är så pass stor att det ändå är
värt det (se receptet på s. xx i sådana fall). Tillagningstiden i det här receptet
är räknad efter att bröden är klara.
Bulgogi – eller koreansk barbecue – är normalt sett en rätt med marinerat
kött som sedan grillas över kol. När koreanska immigranter introducerade rätten i Japan tog japanerna till sig den, men ändrade namn till yakiniku. Bulgogin
här innehåller pulled oats, ett relativt nytt veganskt protein på marknaden. Det
består av havre, bondbönor och gula ärtor och har ett högre proteininnehåll än
kyckling. Dessutom innehåller det enbart nordiska råvaror och inga tillsatser.
För att få till extra umamismak har jag i shiitake, och just i det här receptet
rekommenderar jag den torkade varianten. Den har kraftigare smak och tuggigare konsistens än den färska, men den behöver blötläggas ca 3 timmar innan du
börjar med resten av matlagningen. Bulgogin fungerar också att äta som bowl,
ssäm eller taco om du hellre vill det. Den är också god att servera till ris.

250 g pulled oats (ej smaksatt) ELLER 250 g
fast tofu
100 g torkad shiitakesvamp + 3 dl varmt
vatten

1 msk ljus sirap
½ dl ljus soja
1 tsk gochugaru (torkad koreansk peppar)
ELLER

chili flakes

2 skivade gula lökar

1 msk risvinäger

1 hackad vitlöksklyfta

2 msk maizena + 2 dl shiitakespad

2 msk + 1 msk sesamolja

3 skivade salladslökar

150 g skivade champinjoner

1 tsk–1 msk rostade sesamfrön

bao-bröd (yum-buns), se s. xx ELLER köp
färdiga och förbered enligt förpackningen
sås, t ex koriander-sriracha eller ssämsås (se
s. xx och xx)

1 Blötlägg shiitaken i 3 dl varmt vatten
3 timmar innan du börjar laga resten av
maten.
2 Rosta sesamfröna i en torr stekpanna på medelvärme. Passa så att de inte
bränns, rör runt då och då. Låt dem rosta
tills de börjar få lite färg och börjar
dofta. Häll över dem på en tallrik och låt
dem svalna.
3 Plocka upp den blötlagda svampen och
skiva den. Spara spadet.
4 Stek lök och vitlök på medelhög värme i
en panna med 2 msk sesamolja tills de får
mörkbrun färg. Då kommer umamismaken
fram.
5 Lägg i pulled oats och höj värmen. Bryn
tills den får fin färg.
6 Kasta i shiitake, champinjoner och
ytterligare 1 msk sesamolja. Stek tills
svampen blivit mjuk.
7 Tillsätt sirap, sedan soja, koreansk
chili och vinäger.
8 Rör ut maizenan med 2 dl av shiitakespadet från blötläggningen. Häll ner
det i pannan och låt det hela puttra i ca
2 minuter så att redningen löses upp.
Avsluta med att blanda i salladslök och
sesamfrön.

tärnade grönsaker, t ex gurka, tomat eller
paprika
pickles, t ex kimchi eller picklad rödlök (se s.
xx och xx)
färsk koriander

TIPS: Umami – den riktigt djupa smaken
längst bak i gommen som får saliven att
vattnas – är svår att få till utan animalier.
Kött innehåller den smaken mer än vad
grönsaker gör. Torkad svamp smakar mer
umami än färsk och spadet från blötläggningen brukar jag ta tillvara och använda
som smaksättning i grytor och buljonger.
Andra umamirika ingredienser är stekt lök
och vitlök. Smaken blir djupare ju längre
tid den steks och ju brunare den blir. Om
det blir lite bränt kan det till och med
hjälpa till, så var inte rädd att fräsa på.
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20 MIN (+ 3 TIM BLÖTLÄGGNING)

TILL SERVERING:

LINSER, CHILI & SPISKUMMIN
40 MIN
Inspirationen till den här rätten kommer från New York och ett ställe som heter
Goa Tacos som serverar en indisk variant av tortillas. I Sverige kändes namnet
Goa Tacos lite för mycket Göteborgshumor så jag kallar dem Bhangra-tacos istället. Bhangra är en musikstil som utvecklats ur indisk och pakistansk kultur
av unga musiker från främst London. De blandar västerländsk elektrisk musik
med sin egen folkmusik från Punjabi. Det blandas med andra ord hejvilt – precis
som i den här rätten. Allt är ju gott i tacos!
Den här chilin är en av mina absoluta favoriter. I ett blindtest skulle jag
smakmässigt inte kunna avgöra om den innehåller kött eller inte. Så mycket
umamismak har den! Dessutom har linssorterna i receptet olika koktid så när
man slänger i dem samtidigt blir det automatiskt olika texturer som ger det där
lilla extra – enkelt och genialt, tycker jag själv! Du kan också servera den som
bowl, bao eller ssäm om du hellre vill det. Och självklart fungerar det att äta
den som en »vanlig« gryta till ris.

1 hackad grön paprika

1 dl belugalinser

2 msk vitvinsvinäger

1 dl röda linser

salt och svartpeppar

1 liter vatten + 2 msk salt

olivolja att steka i

2 msk chilipulver
1 msk spiskummin

TILL SERVERING:

1 tsk kummin

12 tortillabröd

1 tsk torkad chipotle

tärnade grönsaker, t ex gurka, tomat eller lök

2 lagerblad

sås, t ex black bean-sås eller avokadosås (se

2 kryddpepparkorn
100 g hackad vitkål
2 skivade gula lökar
1 hackad vitlöksklyfta

s. xx)
pickles, t ex picklad rödlök eller kimchi (se s.
xx och xx)
färsk koriander

1 hackad röd paprika
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Bhangratacos
med chili

1 dl gröna linser

1 Skölj linserna ordentligt i ett durkslag.
2 Koka upp vattnet och saltet i en kastrull. Släng i linser, chilipulver, spiskummin, kummin, chipotle, lagerblad och
kryddpepparkorn och låt koka 20 minuter
på svag värme. Dra sedan kastrullen från
värmen och låt linserna mysa vid sidan av
spisen.
3 Under tiden linserna kokar steker du
kål, lök och vitlök i en stor stekpanna
med olivolja på medelhög värme kålen
blivit brun och mjuk. Det här tar en stund
– ha tålamod och röra ofta.
4 Tillsätt paprikan och fortsätt steka på
hög värme tills den blivit mjuk.
5 Häll över de kokta linserna inklusive
kokvattnet i pannan och låt det småsjuda
på lägsta värmen i 10 minuter. Tillsätt
eventuellt mer vatten om det är för torrt.

6 Smaka av med salt och peppar och avsluta med att blanda i vinägern för att få
rätt syra. Servera i tortillabröd med grönsaker, sås, pickles och koriander.
TIPS: För att få den där riktigt djupa
smaken på vegetariska grytor brukar jag
rosta några av grönsakerna riktigt hårt,
nästan så att de blir brända. Det ger den
där extra smaken och djupa aromen som
man annars bara kan få av animalier.
Lämpliga grönsaker att göra det här med
är paprika, lök och alla sorters kål.

Ssäm med
pulled egg plant
vindaloo
AUBERGINE, SVARTA BÖNOR, CHILI & KOKOS

Ssäm betyder »wrap« eller »inslaget« på koreanska och det man slår in i är salladsblad av olika slag. Jag tycker det här är ett fantastiskt sätt att äta mat och
det passar väldigt bra om man vill ha ett glutenfritt eller ett lite hälsosammare
alternativ till tacos.
Vindaloo är en indisk rätt gjord på chili och typisk för i synnerhet trakterna
kring Goa. Rätten introducerades av portugiserna som kom dit under 1400–talet,
men twistades sedan till på indiskt vis. Självklart fungerar den att servera som
bowl, bao eller taco om du hellre vill det. Den är också god att äta till ris.

2 auberginer

1 tsk ättika

2 tsk salt

1 dl kokta svarta bönor

1 msk chiafrön

sesamolja ELLER rapsolja att steka i

2 skivade lökar
2 hackad piri piri

TILL SERVERING:

1 tsk korianderfrön

salladsblad av roman- ELLER hjärtsallad

1 msk vindaloo-pasta

sås, t ex ssämsås, black bean-sås, mango

1 msk tomatpuré

ketchup eller avokadosås (se s. xx–xx)

2 dl auberginespad och ev vatten

tärnade grönsaker, t ex gurka och tomat

1 dl kokosgrädde

pickles, t ex picklad rödlök eller kimchi (se s.

2 kaffirlimeblad
1 lime, rivet skal och saft

xx och ss)
färsk koriander

TIPS: Tänk på att koka bönorna riktigt
mjuka innan du blandar dem med något
syrligt som tomat, ättika, vinäger eller
citron. Syran gör att bönorna hårdnar. Om
du kokar dem i något av ovanstående tar
det därför evigheter innan de är färdiga.
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50 MIN

1 Sätt ugnen på 230°C. När ugnen har
uppnått rätt temperatur släng in auberginerna på en plåt med bakplåtspapper
precis som de är i 30 minuter.
2 Ta ut plåten och låt auberginerna svalna lite innan du river isär dem i mindre
bitar, ta även med skalet.
3 Lägg bitarna i ett durkslag och ställ
det i en bunke så att spadet som droppar
ner tas tillvara. Salta auberginen och strö
över chiafröna. De kommer att svälla och
binda vätskan lite.
4 Stek lök och piri piri i en stekpanna
med olja på hög värme tills de fått fin
färg. Tillsätt korianderfröna och stek i 1
minut. Klicka i vindaloo-pastan och bryn
den så att smakerna utvecklas ordentligt.
Lägg sedan i tomatpurén.
5 Mät upp auberginespadet som droppat ner i bunken under durkslaget. Fyll
på med vatten så att det totalt blir 2 dl
vätska. Häll det i stekpannan.
6 Tillsätt kokosgrädde, limeblad, lime
skal och limesaft. Låt det småputtra i 10
minuter. Tillsätt ättika och smaka av med
salt.
7 Häll i bönorna och auberginen. Låt allt
bli varmt och servera sedan i salladsblad
med sås, pickles, tärnade grönsaker och
koriander.

BLOMKÅL, KIKÄRTOR & CASHEW
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1 msk malen koriander

300 g grovhackad blomkål

1 msk malen spiskummin

200 g kokta kikärtor

1 tsk malen muskot

1 hackad gul lök

1 tsk malen kardemumma

2 hackade vitlöksklyftor

1 tsk malen kanel

3 msk tikka masala-krydda, se nedan

1 tsk senapsfrön

1 msk tomatpuré

1 krm chilipulver

1 msk vitvinsvinäger
3 dl vatten

TILL SERVERING:

2 msk mangochutney ELLER 2 msk mangoketchup

kokt quinoa

(se s. xx)

kokta gula linser

salt och svartpeppar

färsk spenat

rapsolja att steka i

tärnade grönsaker, t ex gurka
daikon, se s. xx

TIKKA MASALA-KRYDDA:

kimchi, se s. xx

3 msk paprikapulver

picklad rödlök, se s. xx

1 msk malen ingefära

sås, t ex mangoketchup eller koriander-

1 msk malen gurkmeja

sriracha (se s. xx och xx)

40 MIN (+ 2 TIM BLÖTLÄGGNING)
Bowls av alla de slag har dykt upp som en stark mattrend de senaste åren. Det
är egentligen ett gammalt fenomen som finns över i stort sett hela världen: en
skål med ris eller nudlar, något slags protein och grönsaker eller annat gillar. Den hawaiianska varianten poke bowl är kanske den flest känner till. Den
innehåller ris, rå fisk och en variation av grönsaker. Temple bowl är min variant.
Kroppen är ditt tempel och det här är en nyttig hyllning till det.
Tikka masala är nog Indiens mest kända rätt och det finns många varianter
med alla möjliga slags proteinkällor. Min favorit är absolut den med kikärtor
och blomkål, som passar väldigt bra med den milda kryddblandningen. Tikka ska
nämligen inte vara stark men om du gillar hetta så ser jag inget hinder i att du
tillsätter lite chili eller liknande om du vill. Man brukar runda av såsen med
yoghurt, men i det här receptet kör jag istället med en egen cashewkräm. Den
ger den där krämiga rundheten som gör tikka masala så populär. Om du inte vill
äta tikkan i en bowl kan du servera den som ssäm, bao eller taco. Den fungerar
också att serveras med ris.

1 Blötlägg cashewnötterna i vattnet i minst 2

6 Tillsätt tomatpuré, vinäger, vatten och mang-

timmar innan du börjar med resten av matlag-

ochutney. Låt det puttra på svag värme medan

ningen.

du mixar cashewnötterna i blötläggningsvattnet

2 TIKKA MASALA: Blanda ihop alla ingre-

till en slät kräm. Blanda i cashewkrämen och

dienser i en skål. Häll över allt i en tätslutande

låt det hela koka upp. Servera med quinoa, lin-

burk. Kryddblandningen håller i flera år.

ser, spenat, grönsaker, daikon, kimchi och sås.

3 Stek lök och vitlök i en stekpanna eller kastrull med rapsolja på medelhög värme tills löken

TIPS: När du använder malda kryddor så se

är mjuk.

till att steka eller rosta dem i lite olja innan du

4 Höj temperaturen till den högsta och släng i

blandar i resten av ingredienserna. Då kommer

blomkålen. Stek den hårt i ca 5 minuter så att

alla goda smaker verkligen fram och det gör

den får lite färg. Salta och peppra.

stor skillnad i jämförelse med att bara hälla

5 Tillsätt 3 msk av tikka-kryddblandningen och

dem direkt i såsen eller grytan.

rosta kryddorna väl så att alla smaker utvecklas, men se till att du inte bränner dem.
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TEMPLE BOWL
MED
TIKKA MASALA

50 g osaltade cashewnötter + 1 dl vatten

Yum-buns

Picklad rödlök

2 ½ TIMMAR INKLUSIVE JÄSNING

5 MIN

Till det här receptet behöver du en ångkorg eller en ångugn. Det här är min veganska variant av ångade bao buns och frågan är om det inte rent av fungerar
bättre än det vanliga som innehåller mjölk. För att få bröden riktigt vita har jag
ingen olja i degen, det brukar annars förekomma i många recept.

Att fermentera eller lägga in grönsaker är ett bra sätt att minska avfall och att
få maten att hålla längre. De passar dessutom ofta väldigt bra som smakförhöjare till i princip alla slags maträtter. Det är med andra ord ett bra tillbehör att
alltid ha på lut i kylen, men om du inte skulle ha det går det oerhört fort att
slänga ihop. Till råga på allt behövs ytterst få ingredienser. Det är helt enkelt
genialiskt.

TILL 12 BUNS:

300 g vetemjöl, malning 0.0 om du hittar det
(ca 5 dl)

5 g torrjäst (ca 1 ½ tsk)

2 g bakpulver (ca 1 krm)

1 skivad rödlök

1 krm salt

10 g strösocker (ca 2 tsk)

2 g bikarbonat (ca 1 krm)

1 msk äppelcidervinäger

1 krm svartpeppar

5 g salt (ca 1 tsk)

neutral olja för pensling

1 Värm vattnet till 37°C och häll det i en
degblandare. Tillsätt jäst, socker och salt
och rör tills det blir lite skummigt.
2 Häll i mjöl, bakpulver och bikarbonat
och arbeta degen i 10 minuter på låg
växel. Den ska bli smidig och blank.
3 Låt degen jäsa i bunken under duk i 1
timme.
4 Ta upp degen på ett bord och dela den
i 12 lika stora bullar. Låt dem sedan jäsa
under en ren bakduk i 30 minuter.
5 Kavla ut varje bulle till en 10 cm stor
ellipsformad platta. Pensla ovansidan med
lite olja och vik sedan över ena kortändan
så att det blir som en halvmåne.
6 Lägg över bunsen på ett bakplåtspapper
som passar i ångkorgen eller på plåten
till ångugnen. Om du använder ångugn är

det egentligen bättre att lägga bunsen på
en bakduk eller silduk för att de ska lossna från plåten lättare och för att ångan
tränger igenom bättre.
7 Jäs i ytterligare 30–45 minuter under
duk i korgen eller på plåten och ånga
sedan i 10–12 minuter.
TIPS: Oftast gör jag bunsen i en ångkorg
i bambu, men när jag gör dem i ångugn
brukar jag tänka på att dra plastfolie över
plåten och låta dem ånga under den. Jag
låter också bunsen vila under plasten i 10
minuter efter att plåten tagit ut. Då blir
de väldigt jämna och inte lika bubbliga
som de annars brukar bli när man bakar
dem i ugn.

Blanda alla ingredienser och låt det stå
och dra i ca 20 minuter före servering.

TIPS: Jag brukar ofta rimma grönsaker
och servera som ett jättegott tillbehör.
De blir mjuka och liksom lite tillagade av
salt eller vinäger. Många brukar använda
socker när de picklar lök men jag tycker
att sötman i vinägern räcker. Löken får
dessutom en ganska söt och rund smak
av saltet och syran så att tillsätta extra
sötma känns helt onödigt.
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175 g vatten (ca 1 ¾ dl)

Tonkatsu
FRITERAD TOFU, MUNGBÖNSGRODDAR & SPENAT
30 MIN
Tonkatsu är en av Japans mest populära snabbmatsrätter. Det är pankofriterade
råvaror – alltifrån fläsk och kyckling till grönsaker och tofu – serverade med en
fruktig sås. Här kör vi en matigare variant och bjuder på ris, spenat och groddar.

400 g fast tofu i 5 mm tjocka skivor

salt

2 msk ljus soja

citron

1 dl potatismjöl

T O N K AT S U S Å S :

5 msk vatten

2 dl ketchup

2 dl panko ELLER vanligt ströbröd

3 msk ljus soja

100 g spenat

1 fint riven vitlöksklyfta

1 msk sesamolja

20 g riven ingefära

1 msk ljus soja

1 msk tamarindpasta ELLER tamarindsås

1 tsk sesamfrön

2 msk äppelmos

1 tsk pressad citron

2 msk mirin
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1 tsk sesamolja

frityrolja

1 Låt tofuskivorna marinera i soja och
sesamolja i några minuter.
2 Blanda ihop potatismjöl och vatten till
en smet. Häll pankon i en djup tallrik.
Vänd tofun först i smeten, sedan i pankon. Lägg på en tallrik.
3 TONKATSUSÅS: Blanda ihop alla ingredienser i en skål och ställ åt sidan.
4 Häll 5 cm frityrolja i en hög kastrull och
sätt på den på högsta värme. Mät oljans
temperatur med en termometer och vänta
tills den når 180–190°C innan du slänger i
tofun. Då blir friteringen perfekt.

5 Fritera tofun tills den fått fin färg.
Plocka sedan upp den med en pincett
eller hålslev och lägg den på en tallrik
med hushållspapper så att oljan får rinna
av. Strö över salt.
6 Vänd runt spenaten i en skål med sesamolja, soja, sesamfrön och citronsaft.
7 Servera tofun med japanskt ris, tonkatsusås, mungbönsgroddar och spenat. Det
är också gott att droppa lite citron över
det hela.

TIPS: Jag har friterat i mitt hemmakök
i 30 års tid och aldrig varit med om en
olycka, men jag har väldig respekt för den
varma oljan och är noggrann med att följa
nedanstående regler. Och du, låt oljan
svalna när du har friterat klart. Sila sedan
av den och spara den till nästa gång. Frityrolja håller sig fräsch i månader och kan
användas flera gånger innan den kastas.
Använd alltid en kastrull med höga kanter
och fyll den bara till 15–20 % med olja.

Ha alltid ett tätslutande lock till hands.
Om olyckan skulle vara framme och det
skulle börja brinna kan du då kväva elden.
Häll absolut inte vatten på varm eller
brinnande olja! Det har motsatt effekt och
gör istället att det kan slå upp lågor eller
kokhet olja.
Fritera inte för mycket på en och samma
gång. Dels kan det koka över, dels kan
oljan bli för kall. Då blir maten bara fet
och osmaklig.

1 sats yum-buns (se s. xx) ELLER köpta bao

1 krm malen kryddnejlika

20 g torkad svamp, t ex shiitake

4 tunt skivade gula lökar

1 burk svarta bönor à 400 g (spara spadet)

1 dl vegan-majo (se s. xx)

1 msk vit miso

2 msk srirachasås

1 dl linsmjöl ELLER rismjöl ELLER maizena

valfri sallad

1 riven vitlöksklyfta

skivad tomat

1 msk chiafrön

salt

1 tsk malen spiskummin

rapsolja att steja i

BAOZI
BURGER
SVARTA BÖNOR, MAJO & KARAMELLISERAD LÖK
40 MIN (+ 3 TIM BRÖD)
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Det ångade kinesiska brödet baozi – eller bao som det också kallas – är ett uråldrigt recept som finns i många varianter och som numera går att hitta i hela
Asien. På sista tiden har det även hittat till västvärldens street food-scen på
allvar. När en klassiker från en annan världsdel kommer hit uppstår det nästan
alltid en fusion med vår egen matkultur. Och det här var ju en självklar kombo!
Allt blir ju gott i en burgare och de ångade fluffiga bröden gör sig utmärkt i
det här sammanhanget. För att accentuera den kinesiska känslan är burgaren
smaksatt med massor av asiatiska umamirika kryddor.
Självklart kan du baka egna bröd, men det går såklart fortare om du köper
färdiga. De går att hitta frysta i asiatiska butiker eller i välsorterade affärer.

1 krm malen szechuanpeppar

1 Börja med degen om du inte köpt färdiga bröd. Istället för att kavla ut halvmånar så formar du runda bullar av degen (ta
ungefär 35 g deg i varje boll). Receptet är
i övrigt på samma sätt.
2 Mixa den torkade svampen i en matberedare så att det blir ett mjöl och häll över
det i en bunke.
3 Tillsätt bönor, miso, linsmjöl, vitlök,
chiafrön, spiskummin, szechuanpeppar
och kryddnejlika. Mosa och rör runt allt
med en gaffel tills smeten går ihop.
Smaka av med salt och ställ smeten i
kylen för att vila och svälla lite.
4 Under tiden smeten står i kylen kara-

melliserar du löken. Stek löken på medelvärme i en panna med olja tills den blir
mjuk och fått fin gyllenbrun färg.
5 Blanda majo och sriracha i en skål till
en smarrig burgardressing.
6 Ta ut smeten och forma den till 8 små
burgare (jag tycker det är godast när de är
lite mindre). Stek dem på medelhög värme
i en panna med olja tills de är genomstekta, det tar ca 5 minuter..
7 Om du använder köpta bröd, förbered
dem enligt förpackningen. Om du gör
egna bröd, ånga dem i 12–15 minuter.
8 Dela bröden och fyll med burgare, lök,
dressing, sallad och skivad tomat.

TIPS: Tillsätt mer
linsmjöl om smeten
är för lös och häll i
lite bönspad om den
är för fast.

Nem
wrap
MANGO, SALLAD & JORDNÖTTER
20 MIN

Vietnamesiska rispappersrullar, bánh tráng eller nem wrap är olika benämningar
på precis samma sak: ett uppblött rispapper som fyllts med allt möjligt gott.
De hittas både i gatumatstånd och i restauranger över hela världen.
Det här mellanstora tilltugget serveras alltid med någon god dipp till eller
inuti rullen, som du kan fylla med egentligen vad som helst. Ingredienserna
som jag har valt här är en svinbra kombo som blir extra god med jordsnötsdipp.

8 rispapper

JORDNÖTSDIPP:

1 strimlad omogen mango

4 msk jordnötssmör

¼ strimlat isbergsalladshuvud

2 msk ljus soja

100 g strimlad rödkål

4 msk sweet chili-sås (se s. xx eller köp

100 g strimlad tempeh ELLER fast tofu
1 strimlad röd paprika

färdig)
1 pressad lime

1 näve mungbönsgroddar
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10 g gräslök

1 JORDNÖTSDIPP: Blanda ihop alla ingredienser i en skål och ställ åt sidan.
2 Häll lite ljummet vatten på en tallrik
och doppa ett av rispappren. Skaka av
lite av vattnet och lägg pappret på en ren
bänk eller skärbräda.
3 Lägg grönsaker och tempeh i en avlång
hög någon centimeter in från den nedre
kanten av pappret. Se till att spara någon
centimeter vid högens »kortändar« också.
4 Vik den nedre kanten av pappret över
fyllningen och rulla in den försiktigt –
men ändå tight – ett varv eller två.

5 Vik sedan in kortändarna, lägg på några
strån gräslök (de får gärna sticka ut ur
rullen) och fortsätt rulla så att det blir
som ett litet paket. Lägg rullen med skarven nedåt på ett fat. Gör samma sak med
resten av ingredienserna.
6 Dela rullarna eller servera dem hela
tillsammans med dippen.

100 g sushiris

40 g gari (inlagd ingefära)

3 msk risvinäger

25 g koriander

2 msk strösocker

½ strimlad röd paprika

4 noriark

40 g gurka skuren i stavar

1 skivad avokado

malda sesamfrön

80 g skivad takuan ELLER rättika

ljus soja ELLER majo (se s. xx) att doppa i

1 Koka riset enligt anvisning på förpackningen och häll upp det på ett fat för att
svalna lite.
2 Blanda risvinäger med socker och häll
det över riset. Vänd om och lufta riset
med en träslev eller liknande.
3 Dela noriarken så att du får 8 rektangelformade bitar. Lägg ett av arken i vänsterhanden om du är högerhänt (tvärtom
om du är vänsterhänt). Lägg på lite ris,
avokado, takuan, gari, korianderblad,

paprika och gurka i en avlång hög från
det övre vänstra hörnet diagonalt ner åt
höger.
4 Rulla det nedre vänstra hörnet över
fyllningen med hjälp av vänsterhandens
tumme och fortsätt sedan rulla så att du
får en strut. Använd ett riskorn för att
»limma ihop« noriarket på slutet. Gör likadant med resten av ingredienserna.
5 Servera med soja eller majo.

Temak i
AVOKADO, SJÖGRÄS, RÄTTIKA, INGEFÄRA & SESAM
40 MIN
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Sushistrutar har varit en trend över hela världen de senaste åren. Det är god
och enkel hand-mat som ska ätas stående på direkten. I likhet med rispappersrullarna på s. xx kan du fylla dem med det du gillar – både tillagade och råa
grönsaker. Det här är en kombo som jag gillar. Testa gärna att doppa rullarna i
majo eller att ringla lite inuti strutarna.

Poutine

Poutine är en klassik kanadensisk snabbmatsrätt från det fransktalande Quebec
med pommes frites, brunsås och ostmassa. Typisk nattamat som är riktigt goffigt och slabbigt när man behöver det som bäst. Men det går ju såklart precis
lika bra att äta den här rätten dagtid.

SÖTPOTATIS, KIDNEYBÖNOR & MOZZARELLA
60 MIN, 200°C I UGN

800 g sötpotatis i stavar

5 kryddpepparkorn

1 msk maizena

100 g vegansk mozzarella i kuber

4 skivade gula lökar

strimlad persilja

250 g kokta kidneybönor + hälften av

salt

bönspadet
3 dl grönsaksbuljong

olivolja att steka i
frityrolja

1 Koka upp en stor kastrull med vatten
och blanchera sötpotatisen (koka den
hastigt) i 4 minuter. Häll av den i ett
durkslag och spola den under kallt vatten
för att avstanna processen.
2 Plocka upp potatisen och torka av den
försiktigt. Sikta sedan över maizenan.
Lägg upp potatisen på en plåt och ställ in
den i frysen tills det är dags att fritera.
3 Stek löken i en panna med olja på hög
värme under omrörning i 10 minuter, akta
så att den inte bränns. Salta och häll
sedan på bönor, spad, buljong, lagerblad
och kryddpepparkorn. Dra ner värmen till
lägsta och låt det mysputtra i 10 minuter.
Så här långt kan du förbereda maten i
förväg. Då är det bara att värma på ragun
och fritera pommesen när maten ska serveras.
4 Sätt ugnen på 200°C. Häll 5 cm frityr
olja i en hög kastrull och sätt på den
på högsta värme. När oljan är 180°C så
slänger du i sötpotatisen och låter den

fritera tills den fått fin färg (se tips om
fritering på s. xx).
5 Plocka upp potatisen med hålslev och
lägg den på ett hushållspapper så att
flottet får rinna av.
6 Lägg söt-pommesen på en ugnsplåt
med bakplåtspapper. Sprid ut mozzarellan
över potatisen och kör in plåten i ugnen i
5 minuter.
7 Ta ut plåten och skopa över ragun, strö
över lite persilja och ät direkt.
TIPS: Vissa delar i en maträtt kan med
fördel förberedas utan att det för den sakens skull blir dåligt, snarare underlättas
matlagningen och det går snabbare när
den väl ska serveras. Om du gör ragun och
förbereder sötpotatisen under dagen går
det väldigt fort sedan när du väl står där
hungrig mitt i natten.
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3 lagerblad

Alla jag har bjudit den här rätten på har blivit helt kära, och jag kan förstå
varför. Om man blandar allt gott man vet så kan ju det inte bli fel, eller hur?
Inspirationen kommer från två koreanska motsvarigheter: pajeon, en koreansk
pannkaka med mycket gräslök och en söt dippsås, och kimchijeon, en pannkaka
gjord på kimchi. De två ihop tillsammans med lite sötpotatis och kikärtsmjöl
(istället för ägg) blir helt enkelt krispiga och helt oemotståndliga fritters. Om
du vill göra det hela lite mer matigt kan du servera lite kokt ris, någon sallad
och någon pickles till (se s. xx–xx).

Kimchi
fritters

200 g riven sötpotatis

DIPP:

100 g hackad kimchi (se s. xx)

1 tsk sesamfrön

3 msk kikärtsmjöl

2 dl ssämsås (se s. xx)

2 tsk maizena

2 msk plommonsirap ELLER ljus sirap

1 tsk vit miso

1 msk ljus soja

2 + 2 skivade salladslökar

1 msk pressad citron

1 tsk sesamolja
salt
rapsolja att steka i

1 Sätt på ugnen 200°C. Blanda sötpotatis,
kimchi, kikärtsmjöl, maizena, miso, 2 av
salladslökarna och sesamolja i en bunke.
Smaka av med salt och låt smeten vila i 10
minuter innan du börjar steka.
2 Rosta sesamfröna i en torr stekpanna på medelvärme. Passa så att de inte
bränns, rör runt då och då. Låt dem rosta
tills de börjar få lite färg och börjar
dofta. Häll över dem på en tallrik och låt
dem svalna.
3 DIPP: Blanda frön med ssämsås, sirap,
soja och citronsaft i en skål.
4 Klicka ut smeten i matskedsstora högar
i en stekpanna med mycket olja på näst
högsta värmen. Forma snabbt smeten med
baksidan av skeden till önskad form. Vänd

20 MIN, 200°C I UGN
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KIMCHI, SALLADSLÖK, SÖTPOTATIS & SSÄMSÅS

frittersen när de fått en jämn och krispig
yta.
5 Lägg upp samtliga fritters på en plåt
med bakplåtspapper och pensla lite av
dippen på varje. Kör in plåten i ugnen i 5
minuter för att få en skön glaze på dem.
6 Ta ut, strö på resten av salladslöken
och servera med extra dipp.
TIPS: Du kan göra fritters av i princip
alla möjliga slags grönsaker – det blir
alltid gott. Riv eller hacka grönsakerna
och blanda med en mjölbaserad smet. Vilket mjöl du använder är upp till dig, men
kikärtsmjöl binder bra och ger dessutom
extra protein. Stek i rikligt med olja för att
få den där krispiga, nästan friterade, ytan.

SNA
CKS
SÖT T

Det är ju väldigt gott att avsluta måltiden
med något sött, men man ska inte glömma
att det också finns utrymme under dagen
för ett gott mellanmål eller en fikapaus.
Jag är som ni kanske har märkt inget hälsofreak, men bara för att något är nyttigt
är det inte per automatik tråkigt. Tvärtom
finns det en hel del goda grejer som dessutom är superfood. Några av mina enklaste
favoriter delar jag med mig av här – både
desserter och mellis.

Flapjacks
HAVRE & JORDNÖTTER
12 BITAR (CA 400 G)

2 ½ dl rostad steel cut-havre

2 msk riven kokos

2 msk jordnötssmör

2 msk gojibär ELLER russin

1 msk virgin kokosolja

1 msk krossade solrosfrön

1 msk lönnsirap

1 msk mandelmjöl

1 msk kallt vatten

1 tsk malen kanel

1 msk krossade linfrön

1 Rosta havren i en torr stekpanna
under omrörning. Du kan också rosta
den i ugnen på 200°C. Rosta då havren 5 minuter, ta sedan ut plåten, rör
om och rosta i 5 minuter till.
2 Klä en form (ca 30 × 20 cm) med smörpapper. Blanda jordnötssmör, kokosolja, lönnsirap och vatten till en jämn
smet i en bunke

3 Blanda havre, linfrön, kokos, gojibär, solrosfrön, mandelmjöl och kanel i en annan bunke. Rör ner det i
jordnötsblandningen och blanda ihop
till en homogen röra.
4 Pressa ut smeten i formen och ställ
in den i kylen i några timmar tills den
stelnar. Skär upp kakan i bitar..
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Det här är ett gott och enkelt snack med rostad havre. Vill du hellre göra en
raw-variant är det bara att hoppa över rostningen. Steel cut oats – eller krossad havre som det heter på svenska – är lite grövre än den havre man vanligtvis
hittar på butikshyllan. Till skillnad från den klipps nämligen den krossade havren istället för att kavlas ut till gryn.

Kokosdadlar
KOKOS, DADLAR & KAKAO

När man rostar dadlar blir de hårda på ytan och
sega i mitten, precis som en kola. Jag rostar dem
ofta i olivolja och blandar i sallader. Nu har jag
utvecklat det till ett snack också.

BANAN & KAKAO
CA 13 DL
Hampa innehåller mycket högvärdigt protein,
omega-3 och -6 samt massor av kostfibrer. Dessutom innehåller den bara naturligt socker. Så det
här är en jättebra och god shake som är perfekt
att dricka före eller efter träning. Den är så god
att man inte tror att den är nyttig.

24 Medjooldadlar
48 kakaonibs

2 skivade bananer

4 msk riven kokos

4 msk hampafrön

2 msk dadelsirap

4 msk jordnötssmör
1 msk kakao
4 Medjooldadlar

1 Sätt ugnen på 150°C. Pilla ur kärnorna i dadlarna
och stoppa in 2 kakaonibs istället.
2 Lägg alla dadlar i en bunke och blanda runt med
dadelsirap så att de blir lite kladdiga. Rulla sedan
dadlarna kokos.
3 Lägg dadlarna på en plåt med bakplåtspapper.
Rosta dem i mitten av ugnen i 8 minuter.
4 Vänd på dadlarna och rosta i ytterligare 5 minuter.
Ta ut och låt dem svalna.

6 dl havremjölk
6 isbitar

Mixa alla ingredienser till en slät smoothie.
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24 DADLAR

Hampasmoothie
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Raw matchacashew-boll

KAKAO & KAFFE

GRÖNT TE & KOKOS

CA 20–24 BITAR

10 BOLLAR (CA 300 G)

Basen till det här receptet har jag fått av Stella som
jobbar åt mig och sedan har jag lattjat lite med det. Medjooldadlar är extra stora och har en väldigt len smak och
innehåller väldigt mycket fibrer. Kakaonibs är små bitar av
krossad kakaoböna och innehåller inget socker. Det här
en väldigt mäktig kaka och en liten bit på ca 35 g räcker
bra som mellanmål.

I Asien och USA finns det en stark trend att använda
grönt te i bakverk. I samband med hälsotrenden som har
dragit in över Sverige har fenomenet nu också hittat hit.
Ofta används teet som smaksättare inom raw food och här
är ett enkelt recept som jag har testat mig fram till.

1 dl osaltade pistagenötter
1 dl osaltade cashewnötter
2 ½ dl valnötter

3 urkärnade dadlar (helst Medjooldadlar)

24 urkärnade Medjooldadlar

2 tsk kokosolja

1 krm salt

1 dl riven kokos

3 msk kakao

2 tsk matchapulver + 1 msk att rulla i

2 msk malda espressobönor
50 g kakaonibs
1 msk torkade tranbär

1 Klä en form (ca 30 × 20 cm) med smörpapper. Lägg valnötterna
i en matberedare och mixa dem grovt. Lägg sedan i resten av
ingredienserna och mixa allt till en slät massa.
2 Platta ut massan i formen och ställ in den i kylen i ett par
timmar, tills massan stelnat. Skär sedan kakan i lagom stora
bitar.

1 Mixa ihop alla ingredienser i en matberedare till en jämn
smet.
2 Rulla lagom stora bollar av smeten och rulla dem sedan i
matchapulver. Förvara dem i kylen om du inte äter upp alla på
en gång.
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No bake
coffee brownie

Strawberry
»no cheesecake«
chimichanga
MYNTA, KANEL & LIME

Det här var den absolut första veganska desserten jag kom på. Förmodligen är
det också min bästa – ur många aspekter, men framför allt för att den går så
fort att göra och för att så många gillar den!
Chimichanga är en friterad burrito som man kan fylla med vad som helst,
oftast klassiska texmex-ingrendienser. Det är inte lika vanligt att man gör söta.

8 msk havre-crème fraiche

strösocker och kanel att rulla i

1 msk råsocker

1 lime i klyftor

8 vetetortillabröd (ca 20 cm i diameter)

frityrolja

8 skivade jordgubbar

tandpetare

8 myntablad

1 Häll 5 cm frityrolja i en hög kastrull och
sätt på den på högsta värme. Mät oljans
temperatur med en termometer och vänta
tills den når 180–190°C innan du friterar
(se tips angående fritering på s. xx).
2 Blanda havrefraiche och råsocker och
smeta ut 1 msk av blandningen på varje
tortilla. Sprid också ut 1 skivad jordgubbe
och 1 myntablad på varje.
3 Vik in kanterna på tortillan och rulla
ihop den. Fäst änden med en tandpetare så
att rullen inte öppnar sig.
4 Blanda lika delar socker och kanel på
ett fat.
5 Fritera chimichangan tills den fått fin
färg, plocka upp den med en hålslev och
rulla den direkt i kanelsockret.
6 Låt chimichangan svalna lite så att du
inte bränner dig när du tar bort tandpetaren.
7 Dela varje rulle och servera med lite
pressad lime.

TIPS: Gör lite fler chimichanga än vad
som kommer att gå åt och frys in dem råa.
Då är det bara att ta fram dem senare och
fritera direkt från frysen. De blir då varma
på utsidan och nästan som glass inuti.
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10 MIN

Om du tycker att glass verkar krångligt att göra kommer det här receptet att få
dig på andra tankar. Men om du trots det inte vill göra din egen glass finns det
finns det många veganska sorter att välja på i matbutiken nu för tiden.
Det här receptet skrev jag ursprungligen till Ben & Jerry när de skulle lansera sin veganska glass i Sverige, och i likhet med deras produkter innehåller
det extra allt! Låt er inte skrämmas av den nyfriterade pommesen på toppen,
det är en oväntad kombo som fungerar över förväntan. Inspirationen kommer
från milkshake och pommes, som i min värld är en rätt oslagbar hit.

100 g sötpotatis-pommes frites, köpta frysta
ELLER

egengjorda (se s. XX)

4 vetetortillabröd

Monkey
taco
BANAN/JORDNÖTSGLASS MED CHOKLADSÅS
& AVOKADO-JORDGUBBSALSA

CHOKLADSÅS:

1 dl mandelmjölk
75 g mörk choklad, 70 % kakao

kokosolja att steka i
frityrolja

AVOKADO- OCH JORDGUBBSSALSA:

8 jordgubbar i bitar

2 skivade bananer

1 pressad lime

4 msk lönnsirap

10 g hackad koriander (ca ½ kruka)
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1 avokado i bitar
BANAN- OCH JORDNÖTSGLASS:

2 dl mandelmjölk
1 msk rostade, saltade jordnötter

1 Förbered pommesen om du gör egna.
2 GLASS: Klä en liten form med smörpapper. Fördela bananen i den, häll på
lönnsirap och 2 dl mandelmjölk. Låt stå i
frysen 2–4 timmar, tills smeten är fryst.
3 CHOKLADSÅS: Värm 1 dl mandelmjölk
till 60°C i en kastrull. Ta kastrullen av
värmen och bryt ner chokladen däri. Rör
försiktigt tills den smälter och det blivit
en jämn sås. Ställ kastrullen åt sidan till
senare.
4 SALSA: Blanda ihop avokado, jordgubbar, limesaft och koriander till en salsa.
5 Ta ut glassmeten när den är helt fryst.
Lyft glassen ur formen med hjälp av

pappret. Dela den frusna massan i mindre bitar och mixa dem i en matberedare.
Släng i jordnötterna när det blivit en jämn
smet och kör i ytterligare 5 sekunder.
Lägg över smeten i en bunke och låt stå i
frysen tills den ska serveras.
6 Fritera pommesen enligt instruktionerna på förpackningen eller enligt s. xx om
du gör egna.
7 Stek tortillabröden på båda sidorna i en
stekpanna med kokosolja på hög värme.
8 Montera nu tacosen genom att lägga
glass i mitten av bröden, toppa med salsa
och pommes. Ringla sist på chokladsåsen
och ät omedelbart med händerna.

TIPS: Om man inte har en glass
maskin men en stark matberedare
kan man göra glass så här »bakvänt«. Frys bara in smeten, ta ut
och dela den i mindre bitar och mixa
ihop till en jämn glass.

C hoklad
mousse
BJÖRNBÄR, HALLON & KARAMELLISERAT BOVETE

150 g mörk choklad, 70 % kakao
2 ½ dl aquafaba (kikärtsspad som följer med i
konserven)

2 dl vispbar plantgrädde, t ex soja- eller
havregrädde
100 g helt bovete

1 tsk pressad citron

3 msk lönnsirap

30 g vaniljsocker

hallon och björnbär

1 Bryt chokladen i mindre bitar och smält
den över ett vattenbad. Chokladen får
absolut inte koka, det bästa är om temperaturen inte går över 55°C.
2 Under tiden chokladen smälter gör du
marängen. Vispa upp aquafaba och citronsaft i en ren skål med elvisp. Vispa
tills det bildas styva toppar och du kan
vända upp och ner på bunken utan att
smeten rinner ut.
3 Sikta ner vaniljsockret under långsam
omrörning. Skulle marängen falla ihop är
det bara fortsätta vispa smeten länge tills
den blir hård igen.
4 Vänd ner hälften av marängen i chokladen med en slickepott. Fördela smeten
i portionsskålar eller glas och ställ in i
kylen.
5 Vispa grädden i en skål tills den blir
medelhård. Vänd ner resten av marängen
däri. Fördela fluffet ovanpå chokladmoussen och ställ tillbaka i kylen.

6 Under tiden desserten får sätta sig så
karamelliserar du bovetet. Rosta bovetet
i en torr stekpanna på hög värme. Häll på
sirapen när bovetet fått fin färg. Fortsätt
steka och röra runt tills sirapen reducerat
och det bildats klumpar av bovetet som
sitter ihop.
7 Lägg upp bovetet på ett smörpapper
för att svalna. När det är ljummet kan du
bryta isär det i lagom stora bitar.
8 Ta ut desserterna, garnera dem med bär
och bovete och servera.
TIPS: När man gör maräng är det viktigt att det absolut inte finns något fett
i bunken man vispar i – då går det åt
pipan.
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20 MIN

Superenkel fluffig chokladmousse med väldigt få ingredienser. Här använder jag
aquafaba (kikärtsspad) igen. Det blir perfekt marängsmet av den och man kan
också använda det som fluff istället för äggvita. Smaken är mycket mer neutral
och i min mening godare och lite lättare än ägg. En annan fördel är det inte går
att vispa den för länge, till skillnad mot äggvita som kan bli vattnig.

Kikärtsmjöl är en stapelvara hos mig och mångsidigheten är stor. Det kan ersätta vetemjöl i de flesta recept om du vill ha något glutenfritt och proteinrikt
substitut. Det går också att göra surdeg på kikärtsmjöl och om tiden finns brukar jag låta plättsmeten stå i rumstemperatur och självjäsa. Det här receptet är
en snabbvariant med bikarbonat istället. Men om du göra glassen själv så kan
du lika gärna låta smeten vildjäsa under tiden. Du kan såklart också köpa kokossorbet eller vegansk kokosglass. Om du gör det tar det bara 20 minuter att
slänga ihop den här desserten

2 ½ dl havremjölk
3 dl kikärtsmjöl

4 msk rostade frön, t ex pumpakärnor
och solrosfrön

BÄR COULIS & ROSTADE FRÖN

1 ½ tsk bikarbonat

KOKOSGLASS:

1 msk kokosolja + att steka i

5 dl kokosgrädde

2 dl färska bär, t ex jordgubbar, hallon

1 delad vaniljstång

och blåbär
2 msk agavesirap

1 GLASS: Klä en liten form i smörpapper.
Värm försiktigt upp kokosgrädde, vaniljstång, limesaft och florsocker i en kastrull. Låt det inte koka, då bränner det
lätt vid.
2 Häll smeten i formen och låt den stå i
frysen i minst 5 timmar.
3 Ta ut glassmeten när den är helt fryst.
Lyft glassen ur formen med hjälp av
pappret. Dela den frusna massan i mindre bitar och mixa dem i en matberedare.
Lägg över smeten i en bunke och låt stå i
frysen tills den ska serveras.
4 Häll havremjölken i en bunke. Rör ner
kikärtsmjöl, socker och bikarbonat så att
det blir en jämn smet. Blanda sedan i
kokosoljan.

1 pressad lime
1 ½ dl florsocker

5 Stek små plättar (ca 1 msk smet till
varje) på medelhög värme ungefär 1 minut
på varje sida i rikligt med olja så blir de
härligt frasiga.
6 Rör ihop bären med agavesirapen
medan du steker plättarna.
7 Lägg en kula glass ovanpå plättarna,
toppa med bär och rostade frön och servera.
TIPS: Hemma steker jag ofta pannkakor
eller plättar och jag gör alltid lite extra
smet så att det räcker till flera måltider.
Häll över smeten i en sprutflaska så kan
du smidigt spruta ut plättar eller pannkakor utan att det blir geggigt överallt.
Resten av smeten håller 2–5 dagar i kylen.

20 MIN
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1 tsk råsocker

KIKÄRTSPLÄTTAR
MED KOKOSGLASS
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När man äter en helt växtbaserad kost så ökar vanligtvis intresset för nya grönsaker. Jag blir i alla fall ständigt nyfiken på hur
de används och vad de heter.
Här är ett axplock av »konstigheter« som man kan hitta i
välsorterade affärer. De finns dessutom insmugna i recepten så
du kan se hur de kan användas rent praktiskt. Kan du inte hitta någon specifik ingrediens byt ut den mot någon annan eller
uteslut den helt. Det är väldigt sällan rätterna står och faller
på någon enstaka ingrediens – laborera gärna med vad som för
tillfället finns tillgängligt. På så sätt blir matlagningen inte
bara lättare utan också mer hållbar. Och jo, jag vet att det är
lite motsägelsefullt med ingredienser från andra sidan jordklotet, men en bok ska ju vara lite folkbildande också!

BAMBUSKOTT Kan ätas både råa eller
kokta i soppor och grytor.
BIRD EYE-CHILI Väldigt stark chili
som ofta används i det thailändska
köket.
CITRONGRÄS Används som smaksättare i mycket thaimat. Populär för sin
fina syrliga smak.
ENOKI-SVAMP Vanlig i det japanska
och kinesiska köket och är god att äta
hastigt stekt eller rå i sallader. Även
god att koka lätt i soppor eller grytor.

FRITERAD TOFU: Fast tofu som
stekts eller friterats och som passar
där du vill ha ett väldigt fast protein
som håller ihop bra, exempelvis i wokade rätter. Tofun kallas också fried
tofu och går att hitta i butiker som
säljer asiatiska livsmedel.
GALANGA Används på samma sätt som
ingefära, men är lite mer stickande
och aromatisk i smaken.
JACKFRUIT Har väldigt köttig konsistens och ganska neutral söt smak.
Används som veganskt köttalternativ
just på grund av konsistensens skull.
Använd den omogna och mindre söta

KAI LAN Kallas ofta kinesisk broccoli
och tillhör faktiskt samma familj som
vanlig broccoli. Väldigt god wokade
rätter eller att äta som stekt tillbehör.
KING OYSTER-SVAMP Används ofta
som »falska pilgrimsmusslor« på
grund av den härliga konsistensen.
LONG BEANS Påminner om haricots
verts men är väldigt långa. De används ofta i wokade rätter över hela
Asien och är rika på protein och Aoch C-vitamin.
MORNING GLORY En lättodlad vattenspenat som är god att steka med
vitlök, ingefära och soja.
OSTRON-MUSSLING Svamp som det
finns många varianter av och som är
god att steka eller att ha i soppor.
PAK CHOI: Kinesisk kål som förtjänar
en större spridning. Den är väldigt
god stekt med sesamolja och soja.
SHIITAKESVAMP Den asiatiska svamp
som är lättast att hitta här i Sverige.
Den odlas till och med på sina håll
här i landet. Den används ofta som
smaksättning i buljonger och grytor på
grund av sin fina runda umamismak.

SHISOKRASSE Väldigt dekorativ
japansk ört med lite smak av kummin.
God till soppor och buljonger eller
som ett gott garnityr.
TAKUAN Fermenterad rättika från
Korea, men även populär i Japan som
tillbehör till ris och sushi. Används
ofta i makirullar.
TEMPEH En produkt som kommer från
Indonesien och som är gjord på fermenterade hela sojabönor. Används på
samma sätt som tofu.
THAIBASILIKA Har en lite starkare
och mer parfymerad smak än vanlig
basilika och ger därför bra krydda till
många soppor och nudelrätter.
VIT AUBERGINE Små auberginer som
går under många namn och som är god
i soppor och grytor.
VITLÖKSBLOMMA Lite mildare smak
än vitlök, men används på samma
sätt.
ÄRTAUBERGINER Små gröna auberginer som är goda att ha i soppa eller
gryta.
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sorten om du vill göra till exempel
pulled jackfruit.
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