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”Den här julbilagan doftar av julens
alla kryddor och aromer.”

EN RIKTIGT GOD JUL
Den första mars 2015 kommer en helt ny digital tidning med enbart glutenfria recept, tidningen GF Glutenfri Matglädje.
Tidningen kommer att vara proppad med goda och inspirerande recept på
mat, bakverk och bröd som alla är glutenfria. Det kommer också att finnas
reportage och tips för dig som vill veta med om den glutenfria världen.
På GF tyckte vi att det var lite långt att vänta ända till den första mars för att få
njuta av en massa glutenfri god mat, så vi tänker helt enkelt tjuvstarta med en
liten julbilaga med några av våra godaste julrecept. Den här julbilagan doftar
av julens alla kryddor och aromer. Precis som du kommer att märka i våra
ordinarie nummer av tidningen GF så står god smak i centrum för alla recept
vi gör. Du ska kunna bjuda släkt och vänner på god mat och själv kunna vara
med och njuta av det goda. Något som är viktigt inte minst vid juletid, en tid
då maten, familjen och vännerna står i centrum.
Extra stolta är vi över att ha tagit fram ett recept på en riktigt bra pepparkaksdeg som ger spröda och goda pepparkakor som alla kan njuta av. Receptet
hittar du på sidan 10. I den här julbilagan har vi också med ett enkelt, saftigt
och väldoftande julbröd som flirtar lite med det klassiska vörtbrödet. Ett måste på julbordet.

Foto: Pia Kammeborn

Och du, om du redan nu känner dig nyfiken på tidningen GF Glutenfri Matglädje så går det bra att anmäla sitt intresse för
tidningen via vår hemsida www.gfglutenfri.se. Då kommer du få ett mejl som uppmärksammar dig på att tidningen kommit ut. Till dess hoppas vi att du ska njuta av den här
julbilagan.
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Saffransbiscotti till
glöggen
sidan 14.

UTMÄRKT
Om du vill köpa produkter som är glutenfria kan du leta efter symbolen med ett överkorsat ax. Det är Svenska
celiakiförbundet som ger tillstånd att använda det överkorsade axet. De glutenfria produkterna får inte innehålla
mer än 20 ppm gluten alltså 0,0020 %. I Europa märks glutenfria produkter på samma sätt med det överkorsade
axet.
Vad som menas med naturligt glutenfritt verkar skilja sig åt en del beroende på vem man pratar med. Här på GF
säger vi naturligt glutenfritt när vi pratar om livsmedel och maträtter som inte har sitt ursprung i vete, råg eller
korn. Vissa glutenfria mjölmixer eller glutenfria produkter kan vara baserade på vetestärkelse och är då alltså inte
naturligt glutenfria, så som vi ser det. Personer som är mycket känsliga för gluten kan vilja äta naturligt glutenfritt.
Ofta kan det också bli mycket billigare att välja mat som är naturligt glutenfri istället för att köpa specifika glutenfria produkter.
Se upp för spår. Tänk på att alltid läsa ingrediensförteckningen på produkter som du ska äta. Även om det är
produkter du är van vid kan ingrediensförteckningarna
ändras. Också saker som inte är traditionell mjölmat
Leta efter det
överkorsade axet när du
kan innehålla gluten.
köper glutenfritt.

ANPASSAT

Under varje recept i den här tidningen kan du
se om det förutom glutenfritt också är fritt från
andra saker som du kanske vill undvika.

>
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När Livsmedelsverket testade
glutenhalten i julmust såg man
att det innehöll mindre än 20
ppm gluten. läs mer på
www.slv.se
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VÄLDOFTANDE
JULBRÖD
AV MALIN RANDENIYE

Det här brödet ser mer avancerat ut än det är. Det behöver varken knådas eller jäsa, bara att blanda ihop och
baka av i ugnen så har du ett saftigt bröd som är ett måste på julbordet och som hela familjen kommer att älska.

INGREDIENSER

Ugn 175 °C
1 limpa
TORRA INGREDIENSER
360 g grov glutenfri/mjölkfri mjölmix (t.ex. Finax grov mjölmix)
1 dl havregryn (glutenfria)
1 tsk mald kryddnejlika
1 tsk mald pomerans
2 ½ tsk bikarbonat
½ tsk salt
1 dl russin
VÅTA INGREDIENSER
1 dl lingonsylt
4,5 dl julmust
Värm ugnen till 175 °C. Klä en brödform (1,5 liter) med bakplåtspapper. Blanda torra och våta ingredienser för
sig och blanda sedan ihop dem med varandra till en jämn smet. Fyll smeten i formen och grädda i nedre delen av
ugnen i 60 minuter. Ta upp brödet och låt det svalna helt på galler under bakduk.
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JULBORDETS FÄRGKLICK

INLAGD RÖDLÖK

Nog för att det är gott att äta julbord men det kan ibland bli en enda lång
radda av mer eller mindre bruna rätter. Den här inlagda rödlöken ger
onekligen en färginjektion till julbordet.
AV MALIN RANDENIYE
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INLAGD RÖDLÖK
3-4 rödlökar
0,5 dl ättiksprit (12 %)
1 dl socker
1,5 dl vatten
4 lagerblad
5 kryddnejlikor
Skala och skiva rödlöken tunt. Koka upp
ättika, socker, vatten och kryddor i en
kastrull. Tillsätt löken och fyll upp på
steriliserade burkar och låt dem svalna.
Låt gärna smakerna mogna minst en dag
innan servering.

Den här löken är ett perfekt
alternativ för den som inte
äter sill.
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TILL
PEPPARKAKELAND
Dina mardrömmars pepparkaksbak är ett
minne blott. GF ger dig det bästa och godaste
pepparkakereceptet den här julen.
AV MALIN RANDENIYE

Så mycket kan gå tokigt i det glutenfria pepparkaksbaket. Degen måste hålla ihop, den ska
gå och kavla, pepparkaksgubbarna ska gå att
lyfta upp utan att de tappar huvudet. Ha man
kommit så långt återstår prövningen att grädda
pepparkakorna utan att de smälter ihop till ett
enda flarn på plåten. Har man nu lyckas åstadkomma allt detta är det inte ovanligt att ens
pepparkakor mest smakar som en bit kartong (i
bästa fall). GF har mixtrat och laborerat för att
få fram en pepparkaka som klarar av allt som
en pepparkaka ska klara av och som är spröd
och smakar som en god jul. När väl pepparkaksreceptet satt på plats lekte vi även fram en
vit pepparkaka med smak av pomerans och
kardemumma, för dig som vill komma med
något nytt till glöggfesten.
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Kavla ut pepparkaksdegen mellan två
bakplåtspapper, stansa ut figurer och plocka
bort överflödig deg. Färdigt att grädda på en
gång!

KLASSISKA PEPPARKAKOR
INGREDIENSER

Ugn 250 °C
Ca 60 st.
50 g mjölkfritt margarin
1 tsk kanel
1 tsk nejlikor
1 tsk ingefära
½ tsk kardemumma
½ dl ljus sirap
½ dl strösocker
1 ägg
¾ tsk bikarbonat
2 msk pofiber
½ msk psylliumfröskalspulver (t.ex. Husk)
2 dl potatismjöl
2 dl havregryn (glutenfria)
Mixa alla ingredienser till en slät deg i en matberedare med knivsatsen i. Låt degen svälla i kylskåp i minst ett dygn
men gärna längre.
Värm ugnen till 250 °C. Om degen, känns lös kan man arbeta in ytterligare lite mjöl, Kavla ut degen på lätt mjölat
bakbord och stansa ut figurer. Lägg pepparkakorna på en bakplåtspappersklädd plåt och grädda dem i mitten av
ugnen tills de blir gyllenbruna ca 5 minuter. Håll koll på ugnen, pepparkakor bränns lätt. Låt pepparkakorna svalna något på plåten och sedan helt på galler.
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VITA PEPPARKAKOR
INGREDIENSER

Ugn 250 °C
ca 60 st.
2 dl havregryn
1 dl kokosmjöl
½ msk psylliumfröskalspulver (t.ex. Husk)
½ dl vit sirap
½ dl strösocker
1 tsk pommerans
1 tsk ingefära
1 tsk kardemumma
¾ tsk bikarbonat
1 ägg
100 g smör
Mixa alla ingredienser till en slät deg i en matberedare med knivsatsen i. Låt degen svälla i kylskåp i minst ett dygn
men gärna längre.
Värm ugnen till 250 °C. Om degen, känns lös kan man arbeta in ytterligare lite mjöl, Kavla ut degen på lätt mjölat
bakbord och stansa ut figurer. Lägg pepparkakorna på en bakplåtspappersklädd plåt och grädda dem i mitten av
ugnen tills de blir gyllenbruna ca 5 minuter. Håll koll på ugnen, pepparkakor bränns lätt och dessa ska vara ljusa i
färgen när de är färdiga. Låt pepparkakorna svalna något på plåten och sedan helt på galler.
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NYFIKEN PÅ
SAFFRAN

AV MALIN RANDENIYE

Saffran är en av våra mest klassiska julkryddor och i Sverige är vi ganska ensamma om att använda saffran till bakverk. Runt medelhavet och i mellanöstern används den snarare i matlagning till risrätter och fiskgrytor. Det är kanske ändå inte så konstigt att vi här har valt att göra
saffranet till julens krydda nummer ett, för den är också världens dyraste krydda och vad passar
väl bättre än att låta den glänsa under vår största högtid, julen.
Saffran i bakverk är inte en helt lätt kombination att få till. Saffran torkar nämligen ut brödet och för dig som vill
baka glutenfritt kan det straffa sig dubbelt eftersom glutenfritt bröd också torkar ut lätt. GF Glutenfri Matglädje
tittar lite närmare på hur man får ut det mesta av sitt saffran och hur man slipper torra saffransbröd.
Ett klassiskt bageriknep är att blötlägga saffran i lite cognac, en matsked cognac räcker till ett kuvert saffran. Blanda ihop i en liten burk och låt det hela stå över natten, då blommar saffransmaken ut och det torkar inte heller ut
bullarna lika lätt.
Att kalljäsa glutenfria degar med saffran i är ett annat bra knep för att få saftiga lussebullar. Använd ett vanligt
recept men låt degvätskan vara kall. När degen ska jäsas täcker du bunken med lite plast eller en fuktig handduk,
därefter låter du degen jäsa över natten i kylskåpet. På morgonen tar du fram degen, bakar ut den som vanligt och
låter bullarna jäsa till dubbel storlek innan du gräddar dem.
Ett annat bageriknep är att låta smöret i saffransdegen vara rumsvarmt istället för smält. Smällt smör suger nämligen upp mjölet i degen och ger till slut en
torrare deg. Vill man kan man också baka saffransbröd med kvarg (Kesella). Det ger också en
saftigare bulle som håller längre. Nu finns det
även laktosfri kvarg för den som inte tål laktos.
Ett annat tips för den som vill få ut mer smak
av sin saffran är att mortla saffran med lite
strösocker. Det fingerar bäst till småkakor med
saffranssmak som till exempel våra saffransbiscotti på sidan 14.
Saffransbiscotti håller sig i en kakburk hela
december men lussebullar gör man klokast i att
frysa in och sedan tina så många man vill ha i
mikron eller ugnen.
Lycka till med saffransbaket.
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SINNLIGA

SAFFRANSBISCOTTI
Doften av saffran hör verkligen julen till. Dessa spröda saffransbiscotti är ljuvliga till
en värmande glögg eller en kopp kaffe. Den enda svårigheten är att inte äta upp dem
innan jul.
AV MALIN RANDENIYE

Tillsätt russin, torkade tranbär,
hela hasselnötter eller lite grovhackad choklad till degen för
variation.
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SAFFRANSBISCOTTI
INGREDIENSER
Ugn 175 °C
30 st.
6 dl mandelmjöl
1 tsk bakpulver
50 g rumsvarmt smör
1 dl socker
1 paket ½ g saffran
2 ägg

Mortla saffran med 1 tsk av sockret. Blanda saffranssockret med mandelmjölet och bakpulvret i en bunke Vispa
ihop smör och socker i en separat bunke. Vispa i ett ägg i taget i smöret och sockret. Vänd ner mandelmjölblandningen och arbeta ihop till en jämn men lös smet. Lägg ett bakplåtspapper på en ugnsplåt dela smeten i två delar
och forma dem direkt på plåten, till två avlånga längder, lika långa som plåtens bredd Grädda i mitten av ugnen på
175 °C i 30 minuter. Ta ut och låt svalna något. Skär längderna i sneda bitar. Lägg bitarna med snittytan uppåt på
plåten och grädda vidare i 125°C i 15 minuter
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GLÖGGFESTENS

GOTTEBORD
AV MALIN RANDENIYE

Duka upp ett dignande
gottebord till glöggfesten. Dekorera med frostade äpplen som penslas
med äggvita och några
droppar vatten och sedan doppas i strösocker.
Servera kyld vit glögg i
sherryglas, tänd massor
av levande ljus och bjud
in till en mysig glöggfest.

MANDELMUSSLOR
MED SAFFRAN
INGREDIENSER

Ugn 225 °C
20 st.
1 sats av degen till saffransbiscotti
på sidan 14
Smör till formarna
Blanda degen enligt instruktionerna till saffransbiscotti
på sidan 14 men låt den gärna stå och svälla ett dygn i
kylskåp för en saftigare kaka. Värm ugnen till 225 °C.
Smörj formar för mandelmusslor eller engångsformar i
aluminium. Dela degen i 20 delar och fyll formarna med
degen. Gör en liten fördjupning i mitten av kakan. Ställ
in kakorna i kylskåpet i 15 minuter innan de ska gräddas. Grädda kakorna i mitten av ugnen i 8-10 minuter
tills kakorna fått fin gyllene färg på kanterna. Servera på
gottebordet eller som egen dessert tillsammans med lite
lättvispad grädde och drottningsylt.
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LINGONKNÄCK
INGREDIENSER
25 st.
1 dl strösocker
1 dl vispgrädde
1 dl ljus sirap
½ dl lingonsylt
½ msk smör

Placera knäckformar på en bricka. Koka upp socker,
grädde och sirap tills det når 122°C. Tillsätt lingonsylten och låt smeten koka upp ytterligare en gång till 122
°C. Tillsätt smöret och låt det smälta ner i smeten. Fyll
knäckformarna med smet och låt dem stå kallt tills de
stelnar. Förvara i kylskåp eller frys om de inte ska serveras direkt.

MJÖLKFRI
CHOKLADKOLA MED
FLINGSALT
INGREDIENSER

12 st
50 g mjölkfritt margarin
3 msk kakao
1 dl strösocker
½ dl sirap
1 tsk flingsalt
Klä en avlång sockerkaksform med bakplåtspapper.
Blanda alla ingredienser i en kastrull. Koka upp under
omrörning och lår det koka under omrörning i ytterligare 3 minuter. Häll blandningen i formen och toppa
med flingsaltet. Låt kolan svalna helt och skär upp den i
bitar, linda eventuellt in bitarna i en bit bakplåtspapper.

SÅ LYCKAS DU MED KNÄCKEN
Knäcken är ytterligare ett av julens måsten. Men vem
har inte bränt sig på skållhet knäcksmet och svurit över
knäckformar som ramlar åt höger och vänster bara för
att upptäcka att knäcken du kokat var alldeles för hård
eller på tok för mjuk. Här har du tipsen som tar dig från
kladdkatastrof till knäckmästare i ett nafs.
Smörj brickan som knäckformarna ska stå på. Då hålls
formarna på plats lite bättre.
Koka aldrig för stor sats av knäck och koka knäcken i en
stekpanna med höga kanter. På så sätt blir knäcken klar
snabbare.
Använd en termometer för att kolla när knäcken är klar
122-125 °C ger en bra konsistens på knäcken.
Häll över knäcksmeten i en rejäl kanna eller såssnipa så
kan du hälla knäcksmeten ner i formarna istället för att
kladda med skedar. Om knäcksmeten blir för seg efter ett
tag kan du köra den 5-10 sekunder i mikron så blir den
lös igen och du kan fortsätta fylla dina formar.
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TRINDA

KÖTTBULLAR
TILL JUL
AV MALIN RANDENIYE
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JULENS
KÖTTBULLAR
De här köttbullarna är riktiga delikatesser, havregrynen och grädden håller dem saftiga och goda och genom att steka fint hackad lök med kryddpeppar så får de här köttbullarna en underbart julig smak.

INGREDIENSER

4 portioner eller till julbord för 8-10 personer
400 g nötfärs 10 %
3/4 dl glutenfria havregryn
1 msk potatismjöl
1 dl vispgrädde
½ gul lök
1 tsk kryddpeppar
1 msk smör
1 ägg
1 tsk salt
1 krm nymald svartpeppar
Smör att steka i
Blanda havregryn och potatismjöl i en bunke. Blanda i grädden och låt grynen stå och svälla i 10 minuter. Finhacka löken och fräs den mjuk i smöret tillsammans med kryddpeppar. Blanda lök och köttfärs med havregrynen.
Tillsätt ägg, salt och peppar. Forma köttbullar med lätt fuktade händer och stek i omgångar i smör.
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Gräddstuvad

GRÖNKÅL

MED ÄPPLE OCH
BACON

AV MALIN RANDENIYE

INGREDIENSER
4 portioner
1 paket bacon
150 g grönkål
2 äpplen av sorten Ingrid Marie
1 röd lök
1 klick smör
1,5 dl grädde
Salt och peppar
Tärna bacon. Skölj kål och
äpplen och skala löken. Klyfta
löken och äpplena. Riv av
grönkålsbladen från den tjocka
nerven och riv bladen i mindre
bitar. Smält en klick smör i
pannan och lägg i bacon och lök.
Låt det fräsa i ett par minuter
tills löken börjar mjukna. Tillsätt
äppelklyftor och kål och låt det
fräsa ytterligare några minuter
tills äpplena blivit mjuka.
Slå på grädde och låt det
koka in smaka av med salt
och peppar.
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Grönkål kan man
ibland hitta på julbordet som skinkdekoration eller som
den halländska långkålen. Här har vi jazzat upp den en smula
och serverar den tillsammans med äpple,
rödlök och bacon.
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