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I de sociala medierna kan du följa
GF Glutenfri Matglädje varje dag

Caroline Brautigam har fotograferat de
fantastiska bilderna till reportaget med
Margareta Elding-Pontén.

Margareta Elding-Pontén har bidragit med
ett kanonrecept på pitabröd på sidan 21
samt en tänkvärd krönika på sidan 47 (foto
Caroline Brautigam)

Matilda Davidsson väljer ut den fantasifulla rekvisitan till många av våra
receptbilder.
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INSTAGRAM
gfglutenfri

Mekto Ganic’ har bidragit med ett underbart recept på nudelsallad med grape på sidan 48 (foto Kalle Sanner)
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”Råvarorna finns i överflöd och
smakar ljuvligt”

Visst ska väl alla njuta av sommaren!
Nu står den snart i full blom, sommaren med sina långa nätter och lata dagar på stranden. Kanske blir det en spontan
tur till någon liten gårdsbutik eller en loppis. Själv drömmer
jag om en egen sommarstuga med gångavstånd till badet, I
drömmen behöver jag förstås inte laga några hängrännor eller plocka undan mördarsniglar och sånt där som man måste göra om man har en riktig sommarstuga. Många av oss
vill väl att sommaren ska bli den där tiden för återhämtning,
en tid när matlagningen blir mer avslappnad. Råvaror finns
i överflöd och smakar ljuvligt nu under sommaren och det
gör matlagningen enklare. En sallad med späda grönsaker
från landet och lite rökt fisk från ett rökeri man just råkat
cykla förbi. Visst är det så man vill att sommaren ska vara.
Om du vill ha receptet på just en sådan sallad så finns det
på sidan 10, vi har dessutom toppat dem med lite blåbär
och några krispiga glutenfria krutonger. En annan ljuvlighet
med sommaren är ju grillen, denna underbara tillagningsmetod som så tydligt sätter sitt signum på sommaren. I det
här numret grillar vi hamburgare och bjuder på pulled pork
och har givetvis de rätta tillbehören till. Recepten hittar du
på sidan 38 och 40.
Kanske hör du till dem som styr kosan utomlands under
sommaren för att
vara riktigt säker på
att du ska få någon
sol på näsan under
semestern. I det här
Foto: Pia Kammeborn
numret längtar vi
till Italien. Vi har besökt Alexandra Almqvist en riktig Italien-fantast som
driver butiken Senza Glutine i Stockholm. Med henne pratar vi glutenfri
pasta och mycket annat. Hela intervjun med Alexandra kan du läsa på sidan 30. Vi har också en hel drös med Italien-inspirerade recept som cannelloni och gnocci med tomat och citron på sidorna 36 och 32.
För sommarens alla kalas har vi självklart en hel del söta recept bland annat
en maffig dubbeltårta som familj och vänner garanterat kommer att gilla.
Den hittar du på sidan 22. Ha en trevlig sommar!

Recept på hamburgare
och bröd på sidan 38.

MALIN RANDENIYE
CHEFREDAKTÖR
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FRIA FAVORITER

Bönpastan har fått ett stort
genomslag på kort tid. Vi
gillar de här fettuccine från
Risenta.

Vad vore livet utan en god cookie
ibland? Finax har precis kommit
med en ny cookie med havre och
blåbär som vi älskar.

Vi gillar att Superfruit har ett
risprotein som är perfekt för dem
som äter glutenfritt men som kan
behöva få i sig mer protein. Risproteinet går även bra att tillsätta
i bakningen.

Glassig sommar! I sommar
kommer både GB Glace och
Hemglass med varsina glutenfria glasstrutar. GB Glaces strut är också mjölk och
soja fri och Hemglass strut
är laktosfri.

Paolo Roberto satsar
på glutenfri färskpasta. Tortellini, ravioli
och tagliatelle finns
nu att köpa i butik.
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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 till livsmedelsföretag 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 som du är van vid kan ingrediensförteckningarna ändras. Även mat som inte är traditionell
mjölmat kan innehålla gluten.

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. På
sidan 60 hittar du också en förteckning med
tips om hur du kan anpassa recepten efter dina
behov.

Laktosfritt

Mjölkfritt

Nötfritt

Naturligt
glutenfritt

>

Osockrat

Sojafritt

Vegan

Äggfritt
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PESTOBRÖD
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

Ugn 200 °C
350 g (6 dl) mjölmix (vi använde Finax Mjölmix Gluten & Mjölkfri)
2 msk FiberHusk eller Psyllium
1 tsk salt
25 g jäst
3 ½ dl rumsvarmt vatten
2 msk olja
Till utbakning
1 msk olivolja
1 dl pesto utan spår av gluten

Blanda alla ingredienser utom peston och 1 msk olivolja i en bakassistent och arbeta degen i ca 5 minuter.
Täck bunken med plastfilm och låt brödet jäsa i ca 1 timme till dubbel storlek.
Smörj arbetsbänken och en kavel med 1 msk olivolja. Stjälp upp brödet och kavla ut det till en rektangel som är ca
1 cm tjock. Bred på peston över hela rektangeln och rulla ihop till en fast rulle.
Skär rullen på mitten på längden, dela på halvorna och tvinna dem försiktigt runt varandra.
Täck en brödform (ca 1 ½ -2 liter) med bakplåtspapper och stoppa försiktigt ner brödet. Täck brödet med
plastfilm och låt det jäsa i ca 1 timme.
Värm ugnen till 200 °C
Grädda brödet i mitten av ugnen i ca 1 timma och 15 minuter. Om brödet verkar få för mycket färg kan man täcka
det med lite aluminiumfolie.
Stjälp ur brödet och låt det svalna på galler under bakduk.
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SOMMARSALLADER
10

AV MALIN RANDENIYE

SALLAD MED BLÅBÄR
OCH BÖCKLING
2 portioner
1 böckling
2 skivor glutenfritt bröd
1 msk olivolja
65 g machesallad
1 dl färska blåbär

Filea böcklingen. Skär det glutenfria brödet i bitar och
hetta upp olivolja i en stekpanna på medelstark värme.
Stek brödbitarna gyllene runt om och lägg dem sedan
på en bit hushållspapper och låt fettet rinna av. Lägg
machesallad på ett fat strö över brödbitar, böckling och
blåbär och servera direkt

SALLAD MED
JORDGUBBAR OCH
BALSAMICOVINÄGRETT
4-6 portioner
Sallad
65 g babyspenat
1 salladshuvud romansallad
½ liter jordgubbar
1 dl pumpakärnor
Vinägrett
2 msk olivolja
1 msk balsamicovinäger
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
Skölj spenat och sallad och dela romansalladen i bitar.
Skölj och ansa jordgubbarna och dela dem på hälften
eller i kvartar om de är stora. Fördela sallad, spenat,
jordgubbar och pumpakärnor i fina koppar eller skålar.
Blanda alla ingredienser till vinägretten och häll den
över salladen precis innan servering.
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ROSTADE REGNBÅGSMORÖTTER
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

Ugn 225 °C
500 g morötter i olika färger
1 msk olivolja
Salt och svartpeppar
½ dl solroskärnor
1 kruka färsk salvia

Värm ugnen till 225 °C
Skrubba morötterna och dela dem på längden i klyftor.
Massera morötterna med olivolja och salta och peppra dem
Lägg ut morötterna på en plåt med bakplåtspapper och rosta dem i ugnen i ca 20-25 minuter.
Rosta under tiden solroskärnorna i en torr het stekpanna tills de blir gyllene och doftar gott.
Lägg upp morötterna på ett fat och strö över solroskärnor och salviablad.
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RABARBERSMULPAJ MED
HASSELNÖTTER OCH KARDEMUMMA
AV MALIN RANDENIYE

Ugn 200 °C
5 stjälkar rabarber
½ dl strösocker
2 krm mald kardemumma
Smuldegen
2 dl hasselnötsmjöl eller 100 g hasselnötter
½ dl strösocker
1 dl potatismjöl
50 g smör
2 krm flingsalt

Värm ugnen till 200 °C.
Skölj och ansa rabarbern. Skiva den i ca 2 cm tjocka skivor. Lägg rabarbern i en ugnsfast form och strö över socker
och kardemumma.
Smuldegen
Om du utgår ifrån hela hasselnötter kan du mixa dem först till ett fint mjöl i en matberedare då kan du sedan
blanda ned resten av ingredienserna, dela bara smöret i kuber först sedan kan du mixa allt till en smulig deg. Utgår
du ifrån hasselnötsmjöl så blandar du istället alla ingredienser i en bunke tills du får en smulig deg.
Strö smuldegen över rabarberna i formen och grädda i mitten av ugnen i ca 20 minuter tills pajen fått fin färg och
rabarberna är mjuka.
Servera gärna med en vaniljsås eller vaniljglass.
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SKINK OCH SPENATPAJ
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

4 portioner
Ugn 225 °C
Pajdeg
100 g smör
85 g (1 ½ dl) rismjöl
30 g (1 dl) sojamjöl
40 g (1 dl) mandelmjöl
Äggstanning
2 ägg
2 dl mjölk
½ tsk salt
Några drag med svartpepparkvarnen
Fyllning
100 g färsk spenat
1 klick smör
150 g skinka
75 g riven hårdost
Värm ugnen till 225°C. Blanda mjölksorterna och smöret till en jämn pajdeg. Tryck ut degen i en pajform (ca 2530 cm i diameter). Sätt in pajformen i kylskåpet i ca 15 minuter. Blanda ägg, mjölk, salt och peppar i en skål. Stek
spenaten i en klick smör. Dela skinkan i mindre bitar. Lägg skinka och spenat i pajformen, häll över äggstanningen
och strö över riven ost. Grädda i mitten av ugnen i ca 30 minuter tills pajen är gyllene.
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Margreta är den nyfikna
kemisten som inte låter sig
nedslås av ett misslyckat
brödbak. Istället sporras
hon lika mycket av när det
går snett vid bakningen
och hennes envishet har
gjort att hon uppfunnit en
massa recept som faktiskt
funkar.
AV MALIN RANDENIYE, FOTO
CAROLINE BRAUTIGAM, RECEPT
MARGARETA ELDING-PONTÉN,
RECEPTFOTO HANS BJÖRCK
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För ungefär tio år sedan fick Margareta sin celiakidiagnos. För Margareta som älskade hembakat och framförallt nybakat bröd var det självklart att sätta igång direkt
med det glutenfria bakandet.
Margareta beskriver hur hennes första glutenfria bröd
doftade ljuvligt och såg fantastiskt ut, men där slutar
den romantiska beskrivningen av Margaretas första
glutenfria bröd. När väl brödkniven sågade sig igenom
brödet föll det i smulor.
Nästa bröd blev stenhårt och så där fortsatte det. Många
hade förmodligen gett upp idén om att baka efter ett
otal misslyckade försök men inte Margareta. Man ska
kanske känna till att Margareta har en bakgrund inom
kemi och dessutom vill veta hur saker hänger ihop. Hon
började testa sig fram, göra små anteckningar, korrigera och ändra och innan hon viste ordet av började hon
göra sina egna recept.
Margareta som vuxit upp med sin mammas hembakta
bröd längtade efter barndomens klassiker och tog som
sin målsättning att hennes bröd skulle vara saftigt, gott

och hållbart. Margareta fortsatte under flera års tid att
experimentera fram recept och sakta men säkert började en tanke växa fram hos henne. Hon ville dela med
sig av sina goda recept, men hur? Skulle hon starta ett
bageri eller någon sorts informationstjänst.
Tillslut landade Margareta ändå i beslutet att skriva
en bakbok. Skrivandet är en viktig del av Margaretas
liv hon skriver gärna noveller och har vid sidan av sitt
arbete som kemist även läst vid en journalistskola i
Stockholm.
Margaretas bakbok Glutenfritt – gott och enkelt kom
ut 2014 och är egentligen mer än en bakbok, här finns
ett gediget avsnitt med fakta om celiaki, gluten och en
massa nyttig fakta för den som inte äter gluten. Här
finns tips på hur du gör glutenfri surdeg och en massa
annat matnyttigt. Här finns dessutom ett sjuttiotal recept som alla är väl genomprövade. På sidan 47 kan du
läsa en krönika från Margareta och på sidan 21 hittar
du recept på hennes pitabröd som passar perfekt till
grillat lammkött till exempel.
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”Jag vill nå ut med
min kunskap”
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Namn: Margareta
Elding-Pontén
Familj: Maken Fritiof och
sönerna Björn och Carl
Ålder 49 år
Aktuell med boken:
Glutenfritt - gott och
enkelt.

Recept från boken Glutenfritt- gott och enkelt

PITABRÖD

8 bröd
12 ½ g (ett kvarts paket) jäst
2 ½ dl vatten eller mjölk
2 tsk (7 g) fiberhusk

Pontén
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Pitabröd är väldigt enkla att
göra och härliga att äta alldeles
nybakade, fyllda med godsaker
såsom grönsallad, parmesanost,
tomat, kryddad köttfärs, fårost
eller kycklingbitar. Tänk på att
de kräver hög ugnsvärme för att
blåsa upp sig och bilda hålrummet, som ska fyllas.

Margaretas tips på hönökakor

Här är ett riktigt enkelt tips för att ”göra” hönökakor eller tunnbröd utan att
behöva baka dem, vilket kan vara praktiskt till exempel när man är på resande
fot och varken har tillgång till ugn eller tid att baka. Tillvägagångssättet låter
underligt, men resultatet blir förvånansvärt bra. Det enda som krävs är ett gott
knäckebröd och några timmars väntetid.
På kvällen: ta så många knäckebröd, som kommer att gå åt nästa morgon. Håll
dem en kort stund under rinnande kallt vatten och lägg dem i en tät plastpåse
under natten. Det är viktigt att få på mycket vatten – mer ju tjockare knäckebrödet är – och att pressa ut luft ur påsen.
Morgonen därpå har knäckebröden sugit upp vattnet och blivit som hönökakor eller tunnbröd. Tjockare knäckebröd blir som hönökakor och tunnare
som tunnbröd.

Smula jästen i en liten bunke. Värm vätskan
till 37 ºC och häll den över jästen. Rör tills
jästen har löst sig. Vispa ner fiberhusk och låt
blandningen stå i 10 minuter så att fiberhusken hinner svälla. (Det går också bra att göra
pitabröden på kallt degspad, om man har tid
att låta degen jäsa i 1,5–2 timmar.)
cirka 300 g glutenfri mjölmix (vi använde
Finax Mjölmix)
¾ tsk salt
Tillsätt större delen av mjölet och bearbeta
med elvispens degkrokar en god stund. Tillsätt
salt och resterande mjöl till en ganska fast deg,
som bara är lite klibbig. Låt jäsa till dubbel
storlek under bakduk i 30–60 minuter (eller
1,5–2 timmar för kallt degspad).
Sätt ugnen på 250 ºC (helst med varmluft,
men det går bra utan). Sätt in en bakplåt, så att
den blir riktigt varm.
Dela degen i 8 lika stora bitar. Rulla dem till
runda bullar och platta därefter ut dem på
mjölat bakbord till runda kakor. Ta gärna
några tag med kaveln, så att de blir cirka 1 cm
tjocka med en diameter på cirka 10 cm. Täck
dem med en bakduk, medan ugnen blir varm.
Ta ut den heta bakplåten och lägg alla pitabröden på den. Grädda i 250 ºC helst med varmluft i cirka 5 minuter tills bröden har blåst upp
sig ordentligt.
Lägg pitabröden i en brödkorg med bakduk
över och under, så att de håller sig varma.
Servera genast.

21

Det här är en tårta som
räcker till väldigt många
och den är perfekt till
en stor bjudning som en
examensfest, student eller
midsommar.

SÖTA
SOCKERKAKAN
22

AV MALIN RANDENIYE

LYXTÅRTA
INGREDIENSER
24 bitar
Ugn 175 °C
Två satser sockerkaksmet (sid. 25)
5 dl vispgrädde
Färska bär
Citronmeliss
2 grillpinnar i trä

Här kan du välja att baka de två bottnarna samtidigt om du har två lika stora formar (springformar 23 cm i
diameter) Annars gör du en sats i taget och bakar klart den och använder samma form till nästa kaka. Gör i så fall
inte dubbel sats på en gång för då kommer bakpulvret aktiveras för tidigt och din kaka kan bli platt och tråkig.
Baka kakan
Värm ugnen till 175 °C.
Lägg bakplåtspapper i botten på två springformar (23 cm i diameter) och smörj och bröa dem. Fyll varje form
med en sats sockerkaksmet.
Grädda i mitten av ugnen i ca 45-50 minuter.
Gräddningstiden kan variera men kakan är klar när det går att sticka en provsticka i mitten av kakan utan att
stickan blir kladdig. Verkar kakan få för mycket färg kan man lägga över aluminiumfolie tills den gräddats klart
Ta ut kakorna och låt dem sitta i formen i ca 5 minuter innan du lossar formen.
Låt kakorna svalna på galler under bakduk.
Montering
Vispa grädden och skölj av bären. Ta ca 1 dl av bären och skiva dem.
Lägg första tårtbotten på ett tårtfat, toppa med ca 1/3 av grädden och de skivade bären.
Placera den andra tårtbotten ovanpå och stick igenom 2 grillpinnar med ca 10 cm mellanrum i mitten de behövs
för tårtans stabilitet. Knipsa av pinnarna om du inte vill att de ska synas annars är det fint att hänga ett snöre med
små pappersvimplar mellan dem.
Lägg på ytterligare ett lager med grädde och toppa med frukt och citronmeliss.
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Med en och samma sockerkaksmet
kan du göra allt från tårtor till desserter

GRILLAD SOCKERKAKA

Har du fått några sockerkakskivor över så kan du slänga
dem på grillen tillsammans med några persikohalvor
och sedan avnjuta det tillsammans med en klick lättvispad grädde.
4 portioner
4 skivor glutenfri sockerkaka
2-4 persikor
1 dl vispgrädde
Skölj och dela persikorna på mitten och ta ut kärnan.
Grilla sockerkakskivorna och persikorna på en het grill
eller i grillpanna.
Vispa grädden lätt och servera allt direkt.
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SOCKERKAKA
INGREDIENSER
Ugn 175 °C
Torra ingredienser
4 dl rismjöl
2 dl majsstärkelse
4 msk FiberHusk eller Psyllium
4 tsk bakpulver
1 krm vaniljpulver eller 1 ½ tsk vaniljsocker
Våta ingredienser
150 g smör
4 ägg
4 dl strösocker
1 dl mjölk
Smör och glutenfritt ströbröd till formen

Sätt ugnen på 175 °C.
Smörj och bröa en sockerkaksform som rymmer 2 liter.
Blanda de torra ingredienserna väl tills alla klumpar försvinner.
Smält smöret försiktigt i en kastrull och låt det svalna något.
Vispa ägg och socker fluffigt.
Blanda ner mjölk och smör i ägg och sockersmeten.
Vänd ner mjölblandningen i vätskan och rör om till en jämn smet.
Fyll formen och grädda i mitten av ugnen i ca 45-50 minuter. Gräddningstiden kan variera men kakan är klar när
det går att sticka en provsticka i mitten av kakan utan att stickan blir kladdig. Verkar kakan få för mycket färg kan
man lägga över aluminiumfolie tills den gräddats klart
Låt sockerkakan sätta sig 5 minuter i formen innan den stjälps upp.
Låt kakan svalna på galler under bakduk.
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BLOGG FAVORITEN
GRÖNT VARJE DAG

AV MALIN RANDENIYE, RECEPT OCH FOTO TINA MEJRI

I varje nummer av GF Glutenfri matglädje så lyfter vi fram en blogg som
vi gillar extra mycket. Nu när sommaren kommer letar vi oss också till
bloggar med lätta och fräscha recept med mycket grönt, därför är vår
bloggfavorit i det här numret bloggen Grönt Varje Dag som drivs av Tina
Mejri.
Bloggen Grönt Varje Dag hittar du på
www.grontvarjedag.se

Grönt Varje Dag är en blogg med recept som är vegetariska, vegan och raw och framförallt glutenfria. Bloggen inspirerar till hälsosammare alternativ utan att moralisera i kring det. Tina som skriver bloggen lever i en familj med
man och tre barn och skriver på bloggen att i deras familj försöker man att tillgodose allas behov och önskningar.
På bloggen bakar hon visserligen glutenfria sötsaker men hon undviker vitt socker och berättar också att hon själv
mår bäst av växtbaserad mat och att det är därför det gröna har en så stor plats på hennes blogg.
Det vi framförallt gillar med Grönt Varje Dag är att det är en blogg fylld av härliga matrecept. Många glutenfria
bloggar har ju av förklarliga skäl bakning som inriktning men ibland behövs lika mycket inspiration när det gäller
matlagningen, kanske mer till och med. Då är den här bloggen perfekt. Bloggen uppdateras också ofta så det är väl
vart att följa den.
Ytterligare en sak som vi gillar med den här bloggen är dess fantastiska bilder. Allt ser oerhört gott ut och Tina är
en mycket skicklig fotograf och matstylist så
se till att inte vara för hungrig när du läser
bloggen.
På sidan 25 bjuder Tina på ett av sina recept
på zucchinipasta från bloggen.
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Recept från bloggen bloggen Grönt Varje Dag

ZUCCHINIPASTA

1 zucchini (svarva till pasta)
1/2 eller 1 avokado
1 tsk ume pasta (Terrasana) Går att utesluta eller
byta ut mot 1/2 tsk agave
1 tsk vit miso
kallpressad ekologisk rapsolja eller olivolja
1 vitlöksklyfta
1 lime + skal rivet
färsk koriander
chiliflingor
1 tsk äppelcidervinäger
Furikake

Mixa ihop avokado med alla ingredienser förutom koriander,
furikake & olja. Häll sen droppvis i oljan medan mixen går.
Det ska vara lagom med olja så att det blir en slät röra. Hacka
färsk koriander och blanda i. Blanda röran med zucchini
pasta och strö furikake över och blanda runt.
Vit miso och ume pasta kan man hitta i hälsokostbutiker
Furikake är en saltsmakande fröblnadning som även den
finns i hälsokostbutiker
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GLUTENFRI
PÅ NÄTET
ONLINE FAVORITER

APPAR OCH ANNAT
FÖLJ OSS

I de sociala medierna kan du följa
GF Glutenfri Matglädje varje dag
FACEBOOK
facebook.com/gfglutenfri
INSTAGRAM
gfglutenfri

SANDT.NU

www.sandt.nu
SandT.nu drivs av kostrådgivarna Sofia och
Therése som själva äter
gluten och mjölkfritt. På
deras sida finns mycket
bra information och här svarar näringsfysiologer på frågor om kost och
hälsa. På SandT finns också en
hel del inspirerande recept och
en blogg som blandar informerande och inspirerande texter
med härliga recept. Förutom
hemsidan kan man även boka
personlig kortrådgivning, föreläsningar och mycket annat
från tjejerna bakom SandT.

RENÉE VOLTAIRE
WEBSHOP

shop.reneevoltaire.se
Renée Voltaire är ett företag med hälsosamma produkter. I deras webbutik kan
man köpa alla deras produkter, allt från
chiasylt till ekologiska kryddor. Här finns
massor av glutenfritt att shoppa.

KLINA SPECIALKOST

www.klinaspecialkost.se
Klina specialkost är en ganska ny webbutik som säljer en hel del glutenfria
och mjölkfria produkter så som flingor, mjölsorter och godis. Butiken startades av Annie Sjöblom när hon upptäckte hur klurigt det var att hitta goda
frukostflingor till hennes dotter.

På Facebook följer vi just nu Finax Glutenfritt som förutom sina egna produkter ofta länkar till andras recept.

INSTAGRAM
Just nu följer vi
@uteutangluten på Instagram som
recenserar restauranger utifrån hur
bra de sköter sig när det gäller glutenfri mat.

GF Club är tidningen GF:s medlemsklubb. En gång i månaden får du som
är medlem i GF Club ett mejl med
unika recept och erbjudanden. Du får
även chansen att köpa nya nummer
av tidningen GF före alla andra.
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GLUTENFRIA
BOKHYLLAN
KOKBÖCKER, BAKBÖCKER
OCH ANDRA FAVORITBÖCKER

GOTT UTAN GLUTEN

Författare: Frédérique Jules, Jennifer Lepoutre och Mitsuru Yanase
Förlag: Pagina Förlag

Boken Gott Utan Gluten är skriven av tre franska glutenfria eldsjälar. De driver
en restaurang och en butik i Paris som heter NOGLU som är helt glutenfri och i
boken delar de med sig av sina bästa recept på allt från aptitretare till huvudrätter
och förstås härliga desserter och kakor. Huvudförfattaren Frédérique Jules är själv
glutenintolerant och boken, restaurangen och butiken har hon skapat för att hon vet
vilket utanförskap det kan innebära att ha allergier och intoleranser.

BAKA UTAN GLUTEN : KAKOR, TÅRTOR, PAJER OCH
BRÖD

Författare: Michael McCamley
Förlag: Love food

Boken Baka Utan Gluten är skriven av den brittiska och glutenintoleranta författaren
Michael McCamley som har blivit utsedd till årets glutenfria kock i England. Han
driver också en glutenfri matlagningsskola och en cateringfirma så man kan lugnt
säga att han är erfaren i det glutenfria köket. I boken delar han med sig av recept på
såväl matbröd som kakor

BAKA GLUTENFRITT : MATBRÖD, KAKOR, TÅRTOR OCH
DESSERTER

Författare: Nilla Gunnarsson och Susanne Hovenäs
Förlag: Bokförlaget Semic

Baka Glutenfritt heter den här boken som hade premiär nu i maj. Det är författarna
Nilla Gunnarsson och Susanne Hovenäs som skrivit boken. Bägge två har valt
att äta glutenfritt eftersom de upplever att de mår bättre av det. Nilla driver den
hälsoorienterade bloggen Nillas Kitchen och Susanne arbetar som hälsojournalist
och i denna bok finns det även många recept utan vitt socker.
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Namn: Alexandra
Almquist
Ålder: 24 år
Familj: Två storebröder,
mamma, pappa och två
katter
Gör: Driver butiken och
e-butiken Senza
Glutine

Jakten
på
den perfekta
PASTAN
30

AV MALIN RANDENIYE

”rörde
Den italienska pastan
mig till tårar
”
Tänk dig att du är van vid att det mesta du äter är
torrt, tråkigt och oaptitligt, att du alltid måste vara på din vakt när
du är på restaurang, för att inte bli sjuk av maten behöver du först
utbilda personalen i hur de ska hantera din mat. Tänk dig sedan
att du kommer till ett land där maten smakar ljuvligt, där det finns
en mängd olika alternativ att välja på från restaurangernas menyer och där både serveringspersonalen och kockarna förstår precis
vad du behöver. Exakt så var det för Alexandra när hon reste till
Italien för första gången som glutenintolerant för ca 12 år sedan.
– Jag minns att jag var nära att skicka ut pastan till köket igen, berättar hon. Det här är inte glutenfritt sa jag, men personalen tog ut
paketet med den glutenfria pastan och visade Alexandra.
Det var startskottet för en livslång kärlek till det italienska glutenfria köket för Alexandra. När hon gick ut gymnasiet bestämde sig
Alexandra för att åka till Italien och studera Italienska i ett halvår. En dag strosade hon fram längs Genoas gator och fick syn på
en butik som verkade ha lite glutenfria produkter. Alexandra gick
in och upptäckte till sin förvåning att hela butiken var glutenfri.
Från golv till tak var butiken fylld med pasta, kakor och andra
glutenfria italienska delikatesser. Alexandra trodde knappt att det
var sant. Hon blev stående innanför dörren och tittade storögt på
allt i butiken. Personalen som såg att Alexandra nästan var rörd till
tårar undrade hur det var fatt med henne och om de kunde hjälpa
henne på något vis. Hon förklarade för dem att hon aldrig hade
upplevt något liknande och att det i Sverige inte fanns något som
motsvarade butiken hon just klivit in i.

formationer. Hon var van att bara kunna välja på spagetti, penne
och fusilli men här fanns alla möjliga sorters pasta, snäckor, risoni,
talligatelle, ja allt mellan himmel och jord. När Alexandras vistelse
i Italien började lida mot sitt slut tog hon kontakt med företag och
producenter eftersom hon ville kunna fortsätta att njuta av den
goda maten även när hon kom hem. Två veckor innan Alexandra skulle åka hem anordnades Italiens största glutenfria mässa i
staden där hon bodde. Alexandra som redan börjat samla på sig
kontaktuppgifter hade nu en chans att knyta ännu fler kontakter
och verkligen lära känna producenterna.
Tillbaka i Sverige började tanken gro att hon kanske skulle kunna
öppna en egen butik likt den som hon besökt i Genua. Varför skulle det inte gå? Inte skulle det väl vara så svårt och visst skulle väl vi
i Sverige också kunna få njuta av en god pasta med det berömda
italienska tuggmotståndet al dente. Alexandra hittade en lokal på
Kungsholmen i Stockholm men bestämde sig också för att starta
en e-butik. Om hon skulle ta bra pasta till Sverige så skulle hela
landet kunna få ta del av det inte bara huvudstadsborna. Alexandra började importera hem allt från canellonirör till Italienska kex
och snart var även hennes egen butik fylld med glutenfria produkter från golv till tak.

– För mig är det viktigt att lyssna in vad kunderna vill ha. Det är
ju inte säkert att det som är populärt i Italien fungerar här, men vi
tar hem olika produkter och ser vad folk tycker om, som savoiardikexen som Italienarna har i tiramisu det var en chansning att ta
in dem men dem gillar folk.
Alexandra bestämde sig för att hennes nya uppdrag i Italien skulle Idag kan Alexandra känna igen sig i sina kunder när de för första
bli att prova sig igenom alla glutenfria produkter som hon kun- gången besöker hennes butik och blir ståendes innanför dörren
de komma över. Det blev en ansenlig mängd pasta i alla möjliga och försöker begripa vad det är de ser.
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POTATISGNOCCHI MED TOMATER
OCH CITRON
AV MALIN RANDENIYE

4 portioner
500 g glutenfri potatisgnocchi
250 g körsbärstomater
1 citron
2 msk olivolja
1 vitlöksklyfta
1 msk honung eller socker
1 tsk oregano
Salt och svartpeppar

Koka upp rikligt med saltat vatten, sänk värmen så vattnet börjar sjuda. Dela tomaterna på mitten. Tvätta och riv
det yttersta gula skalet av citronen. Hetta upp olivolja i en stekpanna med höga kanter, finriv vitlöken och tillsätt
den tillsammans med citronjuicen, tomaterna, honung eller socker och oregano, låt allt småputtra någon minut
tills tomaterna börjar falla isär och släppa vätska. Släpp ner gnocchin i det sjudande vattnet. När de flyter upp är
de klara. Fiska upp gnocchin och lägg över dem i pannan med tomaterna. Tillsätt lite av pastavattnet och rör om
så att all pasta täcks av tomatsåsen. Toppa med citronzesten och servera direkt.
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PASTAGRATÄNG MED ÄDELOST OCH
BROCCOLI
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

2-3 portioner
Ugn 250 °C
200 g okokt glutenfri pasta
200 g fryst broccoli
5 dl mjölk
2 ½ msk majsstärkelse (Maizena)
1 knivsudd nyriven muskot
75 g gorgonzola eller annan ädelost
1 ½ tsk salt
½ krm svartpeppar
25 g riven hårdost.
Smör till formen

Värm ugnen till 250 °C. Koka pastan i rikligt med välsaltat vatten tills den är nästan helt klar men fortfarande har
lite tuggmotstånd. Tina den frysta broccolin.
Vispa ut majsstärkelsen i den kalla mjölken och låt koka upp på medelvärme under omrörning. Riv i muskot och
koka såsen i ca 3 minuter. Ta kastrullen från plattan och tillsätt gorgonzolan i bitar och rör om tills den smälter.
Smaka av med salt och peppar. Blanda pasta, broccoli och sås och lägg i en smord gratängform (1 ½ -2 liter). Riv
över hårdost och gratinera i mitten av ugnen i ca 25 minuter.
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CANNELLONI MED
SPENAT OCH RICOTTA

4 portioner
Ugn 180 °C
Tomatsås
1 burk krossade tomater
1 stor vitlöksklyfta
1 msk olivolja
1 tsk salt
1 msk torkad oregano
1 tsk honung
Salt och svartpeppar

Béchamelsås
4 dl mjölk
3 msk majsstärkelse (Maizena)
1 tsk salt
1 kvivsudd riven muskot
Fyllning
200 g spenat
1 msk olivolja
Skal från 1 citron och juice från 1/2 citron
250 g (1 burk) ricotta
1 tsk salt och svartpeppar
Montering
100-150 g glutenfri cannellonipasta
Ca 50 g ost gärna parmesan

AV MALIN RANDENIYE

Värm ugnen till 180 °C
Tomatsåsen
Blanda alla ingredienser utom honung salt och peppar i en kastrull. Rör om och låt tomaterna koka utan lock på
medelvärme i ca 15 minuter. Smaka upp såsen med honung, salt och peppar.
Béchamelsås
Häll mjölken i en kastrull och vispa ner majsstärkelse i den kalla mjölken. Låt mjölken koka upp under omrörning
och kocka sedan under fortsatt omrörning i 2-3 minuter. Smaka av såsen med salt och muskotnöt.
Fyllningen
Stek spenaten i olivolja i en stekpanna på medelstark värme tills den tappat sin spänst. Lägg över spenaten på en talrik och låt den svalna något., Häll ricotta i en bunke. Tvätta citronen noga och riv skalet från den ner i ricottan. Dela
citronen och pressa juicen från halva frukten ner i riccotta blandningen även den. Blanda i spenaten i blandningen
och smaka av med salt och peppar
Monteringen
Fyll spenat och ricottablandingen i en spritspåse eller en plastpåse, då är det lättare att fylla cannellonirören. Har
man inte det till hands kan man använda sig av teskedar. Klipp ett hål i toppen av spritspåsen. Ställ cannellonirören
upprätt mot en skärbräda och spritsa ner fyllningen i rören.
Fyll hälften av béchamelsåsen i botten av en ugnsfast form, toppa med hälften av tomatsåsen och lägg över cannellonirören. Toppa med resten av tomatsåsen och sedan béchamelsåsen.
Riv över osten och grädda i ugnen i 45 min.
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Det är svårt att tro det, men det här
glutenfria hamburgerbrödet är på
riktigt!
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HAMBURGARE
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

HAMBURGERBRÖD
6 bröd
250 °C
25 g jäst
3 dl vatten
2 msk rapsolja
½ dl lätt crème fraiche

HAMBURGARE
6 hamburgare
600 g nötfärs med 10 % fetthalt
1 tsk olja
Salt och svartpeppar
1 tsk senap
4 rejäla ostskivor

5 dl mjölmix (vi använde Semper Mix)
1 msk FiberHusk eller Psyllium
½ tsk salt

TILLBEHÖR
1- 1 ½ dl färdig bearnaisesås utan spår av gluten
½ lök
6 salladsblad

1 msk olja till utbakningen
1 tsk sesamfrön
Värm vattnet till 37 °C. Lös upp jästen i en bunke i lite
av vattnet. Tillsätt resten av vattnet, oljan och crème
fraichen och blanda om ordentligt.
Blanda mjölmix, FiberHusk och salt i en annan bunke.
Tillsätt mjölblandningen till vätskan och bland om
ordentligt med en rejäl slev. Detta är en mycket lös deg
så tillsätt inte mer mjöl till den. Täck degbunken med
plastfilm och jäs i ca 1 timme.
Lägg ett bakplåtspapper på en plåt eller en bricka.
Klicka ut degen försiktigt på plåten i 6 lika stora högar.
Smörj en metallsked med lite olja och forma varje klick
till en jämn rundel. Täck över plåten med plastfilm och
jäs i ytterligare 1 timme. Ta bort plasten försiktigt från
bröden och strö över sesamfrön.
Värm ugnen till 250 °C och sätt in en plåt i ugnen så att
den blir helt varm. För över hela bakplåtspappersarket
till den heta plåten, låt ugnsluckan stå öppen så lite som
möjligt och grädda bröden i mitten av ugnen i ca 15-20
minuter. Bröden ska få rejält med färg och kännas lätta
när man lyfter på dem, ta inte ut dem för tidigt då kan
de sjunka ihop, verkar de få för mycket färg kan man
istället lägga över lite aluminiumfolie. De kan kännas
hårda på skorpan men den mjuknar när brödet svalnar.
Låt bröden svalna på galler utan bakduk. Det är viktigt
att brödet svalnar helt innan man skär i det så att brödet
hinner sätta sig.

Hetta upp en grill eller grillpanna.
Hantera färsen varsamt. Dela den i 6 lika stora bitar och
forma med lätt hand 6 biffar. Pensla varje biff med lite
olja. Salta och peppra dem direkt innan grillning.
Grilla burgarna så de får fin färg på ena sidan. Vänd dem
när de släpper från grillen. Pensla senap på den grillade
sidan av burgaren. Vänd burgaren när nästa sida är klar
och pensla även den med senap. Grilla några minuter på
varje sida och lägg på osten sista vändan så den smälter.
Servera med tillbehören
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SLOPPY JOE
-pulled pork i
hamburgerbröd
AV MALIN RANDENIYE
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GYLLENE
BURGARBRÖD

6 bröd
Ugn 250 °C
300 g (ca 5 dl) Jyttemjöl original
10 g xantangummi
½ tsk salt
½ tsk gurkmeja
25 g jäst
3 ½ dl vatten
3 msk olja + olja till utbakning
Grovmalen polenta eller sesamfrön
att strö på bröden.
Lägg ett bakplåtspapper på en ugnsplåt.
Bland alla torra ingredienser utom
polenta i en bunke.
Ljumma upp vattnet till 37 °C. Lös
upp jästen i en separat bunke i lite
av vattnet. Tillsätt resten av vattnet
och oljan. Blanda ned vätskan i de
torra ingredienserna och arbeta
ihop till en smidig deg med hjälp av
en rejäl slev.
Sörj in arbetsbänken och händerna
med olja. Dela upp degen i 6 bitar
och forma till dem till runda bullar.
Placera bullarna glest på en plåt och
täck över med plastfilm. Låt bullarna jäsa i ca 90 minuter.
Värm ugnen till 250 °C. Ta försiktigt
bort plastfilmen och strö över polenta eller sesamfrön över bröden.
Grädda i mitten av ugnen i ca 15- 25
minuter tills bröden fått fin färg och
verkar ha satt sig.
Låt bröden svalna helt innan de
skärs upp.

BBQ-SÅS

2 vitlöksklyftor
¼ röd chili
1 ½ msk rapsolja
1 msk rökt paprikapulver
1 tsk spiskummin
2-3 msk ljus sirap
400 g krossade tomater
1 tsk vinäger
½ tsk salt
Skala och grovhacka vitlöken och
skölj och finhacka chilin.
Hetta upp rapsolja i en kastrull på
medelvärme och tillsätt vitlök och
chili och låt dem svettas någon minut.
Tillsätt paprikapulver, spiskummin
och ca 2 msk sirap och låt det fräsa
med under omrörning i ytterligare
någon minut utan att bränna något.
Tillsätt tomaterna och rör om. Låt
såsen koka utan lock i minst 20
minuter.
Smaka av såsen med lite sirap, vinäger och salt.

PULLED PORK

Ugn 200 °C
1 kg fläskkarré i hel bit
1 ½ msk salt
1-2 tsk svartpeppar
1 msk rapsolja
1 sats BBQ-sås
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Värm ugnen till 200 °C.
Ta gärna fram köttet minst 1 timma innan det ska tillagas så att det
hinner bli rumsvarmt. Torka köttet

tort och salta och peppra rikligt runt
köttet.
Hetta upp olja i en stekpanna på hög
värme och bryn köttet runt om
Lägg köttet i en ugnsfast gryta, häll
över BBQ-såsen och sätt på locket.
Sätt in grytan i ugnen och låt köttet
tillagas i 3 timmar. Ta ut köttet och
dra isär det med två gafflar så att det
blir en trådig massa. Blanda köttet
med skyn i grytan så att allt kött får
smak.

COLESLAW

200 g vitkål
1 tsk salt
1 dl crème fraiche
½ tsk senapspulver (Coleman’s)
1 tsk flytande honung
1 tsk vinäger
½ äpple
Ev salt och peppar
Strimla vitkålen och lägg den i en
bunke tillsammans med saltet. Blanda om ordentligt och massera kålen
tills den börjar mjukna och vätska
sig. Häll bort vätskan som bildas.
Blanda i crème fraiche, senapspulver, honung och vinäger.
Skiva äpplet och blanda i salladen.
Smaka eventuellt av med salt och
peppar.

Grillad cammenbert och
pimientos de padron är
ett trevligt avslut på en
grillmiddag
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TEST

Glutenfritt öl
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ST
E
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TI

BÄS

Estrella Damm Daura (Lager)

Beskrivning från systembolaget: Maltig smak med inslag av
ljust bröd, citrus, honung och örter. Maltig doft med inslag av
knäckebröd, honung och citrus
Innehåller: Kornmalt, ris och humle.
Alkoholhalt: 5,4 %
Bedömning: En lättdrucken öl med lagom beska men ganska lite
skum.

4 av 5

Zatec (Lager)

Beskrivning från Systembolaget: Maltig smak med liten kryddig ton, inslag av ljust bröd, knäck, örter och citrus. Maltig doft
med liten kryddig ton, inslag av ljust bröd, knäck och citrus.
Innehåller: Kornmalt och humle
Alkoholhalt: 4,5 %
Bedömning: väldigt låg beska och ganska svårdrucken, viss
smak av julmust och trä.

1 av 5

Saxon (Lager)

Beskrivning från systembolaget: Saknas
Innehåller: kornmalt, stärkelse, humle, antioxidationsmedel
natriumsulfit
Alkoholhalt: 4,1
Bedömning: Doftar lätt av kattmat och smakar inte så mycket,
ganska låg beska och skummar lite.

2 av 5

Green’s Blond (Ale)

Beskrivning från Systembolaget: Nyanserad, fruktig smak med
inslag av ljust bröd, aprikos, honung, örter och citrus. Nyanserad,
fruktig doft med inslag av ljust bröd, citrus, honung och örter
Innehåller: Glutenfri kornmalt och humle.
Alkoholhalt: 5,8 %
Bedömning: Söt med bra beska, brödig och med smak av bittermandel och tropiska frukter.

3 av 5
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Citron Shandy

1 msk honung
1 tsk strösocker
1 dl vatten
Skal från ½ citron (yttersta gula skalet)
1 ½ msk citronjuice
33 cl glutenfri öl
Tvätta citronen och skala av det yttersta gula skalet
med en potatisskalare. Blanda socker, honung och vatten i en liten kastrull och sjud det på svag värme tills
honung och socker löst sig i vattnet. Ta blandningen
från plattan och tillsätt citronskal och juice och låt det
svalna i ca 10 minuter i kylskåp. Blanda citronlagen
med väl kyld öl och servera genast.
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Glutenfria salta kringlor
görs av bland annat Schär

Krönika
MARGARETA
ELDING-PONTÉN

”Trenden har en
baksida”

För elva år sedan rasade min värld.
Celiaki. Du tål inte gluten. Det var
innan glutenfritt blivit en hälsotrend,
och sjukdomen var relativt okänd.
För mig var ordet gluten bekant men
där slutade kunskapen. När innebörden av vad jag måste avstå från
klarnade, föll världen i bitar. Där,
bland spillrorna på marken, sopade
jag bort allt gott bröd som jag bakat
genom åren.
Men jag reste mig, beslutsam. Antog
beskedet som en positiv utmaning.
Läste på. Diskuterade med en dietist.
Informerade släkt och vänner. Började baka med nytt mjöl. Gott! Insåg
att vardagen hemma är lätt att klara
av. Och jag mådde bra.
Så kom trenden. Från USA i väster
och via England svepte den in över
landet. Först som en försiktig, knappt
märkbar bris. Sedan allt mer lik en
kuling för att ta Sverige med storm.
Glutenfritt är hälsosamt. Man blir
smal. Man lever längre. Man tänker
bättre. Sägs det. Tror folk. Och plötsligt verkar alla äta glutenfritt.
Med efterfrågan kom utbudet. Butikernas hyllor fylls nu av nya va-

FOTO CAROLINE BRAUTIGAM

ror. Pasta, bröd och kakor. Mjöl av
alla möjliga sorter. Restaurangerna
hänger på med glutenfria alternativ –
ibland med hembakat bröd. Glädjen
för oss med celiaki är stor.

glutenfritt gör det komplicerat att äta
rätt. Många undviker tyvärr goda,
bra och nyttiga produkter – av rädsla
och helt i onödan.Nu ökar dock kunskapen, sedan läkare, dietister och
organisationer har börjat bemöta
Men trenden har en baksida. Många trenden med sitt kunnande.
är beredda att betala mer för att leva
trendigt. Jag, som äter glutenfritt som
medicinsk behandling, undrar vem För elva år sedan började mitt nya liv.
som bakar matbröd på ett mjöl för De raserade spillrorna är uppbyggda
200 kr/kg. Missförstånd och förväx- – i en annan form och från grunden.
ling av begrepp är också vanligt. Råd Det blev bra. På elva år har det hänt
delas frikostigt på sociala medier och mycket. Forskningen går framåt. Fler
sprids oerhört snabbt. Det är svårt med celiaki får diagnosen och blir
att sovra bland rätt och fel informa- därmed hjälpta. Produktutbudet är
tion. Vi med celiaki blir osäkra. En så mycket större och det är inte längdel litar mer på sociala medier än på re konstigt att äta glutenfritt. Trots
expertis inom vården. Flera olika va- baksidan, drar jag tacksamt fördel av
rianter och tolkningar av vad som är trenden att äta glutenfritt.
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Mektos Chilidressing

4 urkärnade skivade chilifrukter
2 dl olivolja
Ett par kvistar rosmarin
½ msk riven ingefära
2 krossade vitlöksklyftor
Lägg chilifrukterna i en kastrull med olivolja,
rosmarin, ingefära och vitlök. Värm försiktigt upp allt, låt det sjuda i 10 minuter och
låt oljan därefter svalna. Häll dressingen i en
flaska. Förvara i rumstemperatur.
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NUDELSALLAD
MED GRAPE
INGREDIENSER

Recept från boken

RECEPT MEKTO GANIC’
FOTO KALLE SANNER

I varje nummer av GF Glutenfri Matglädje delar kokboksförfattaren Mekto Ganic
med sig av ett av sina recept. Så här skriver hon om detta recept:
Egentligen kallas dessa fantastiskt goda skapelser inte nudlar utan spaghetti, men
då de blir likt nudlar när de är färdigkokta är det så vi kallar dem hemma.
4 portioner
Sallad
200 g svarta bönspaghetti
1 tsk havssalt
2 skivade, gula lökar
300 g strimlad, kycklingfilé
2 msk olivolja
2 msk kallpressad olivolja
200 g grovhackad grönkål
1 dl saltade jordnötter
2 msk tamari
2 msk balsamvinäger
½ msk örtsalt
Topping
1 dl kokosflagor
1 röd grapefrukt, skalad i
bitar med endast fruktköttet
kvar
en nypa vaniljpulver
Till servering
Chilidressing (sid. 48)

Koka nudlarna i rikligt med kokande, lättsaltat vatten och låt dem sjuda i 7—8 minuter. Låt nudlarna rinna av i ett
durkslag. Skölj av dem med kallt vatten.
Fräs lök och kycklingfilé i olivolja i 5—7 minuter eller tills kycklingen fått lite färg. Tillsätt kallpressad olivolja
och lägg i grönkålen. Rör runt i pannan i några minuter tills grönkålen har mjuknat. Ta pannan åt sidan. Rör ner
jordnötter, tamari, balsamvinäger, örtsalt och blanda allt försiktigt men ordentligt. Rör till sist ner nudlarna och
toppa med kokosflagor, grapefrukt och vaniljpulver.
Servera gärna med chilidressing.
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FLAT BREAD PIZZA
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

2 pizzor
Ugn 250 °C
Torra ingredienser
1 msk FiberHusk eller Psyllium
½ tsk salt
2 tsk oregano
3 ½ - 4 dl glutenfri mjölmix (vi använde Finax Mjölmix Gluten och Mjölkfri)
Våta ingredienser
25 g jäst
2 dl vatten
½ dl olivolja
Olivolja till utbakning
Topping
Pesto
Parmaskinka
Rucolasallad
Flingsalt och svartpeppar
Blanda de torra ingredienserna väl.
Värm vattnet till fingervarmt. Lös upp jästen i vätskan och tillsätt olivoljan.
Blanda ner de våta ingredienserna i de torra.
Arbeta degen väl i ca 5 minuter gärna i maskin.
Låt degen jäsa övertäckt i cirka 30 minuter.
Sätt ugnen på 250 °C
Smörj in bordet och eventuella redskap med olja
Dela degen på 2 och kavla eller platta ut avlånga pizzor cirka 5 millimeter tjocka.
Lägg pizzorna på varsin plåt med bakplåtspapper och pensla dem med olivolja.
Grädda pizzan i mitten av ugnen tills den fått fin färg cirka 12-15 minuter.
Klicka ut pesto och lägg på parmaskinka och rucola och strö över lite flingsalt och nymald svartpeppar.
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Det här är ett väldigt
hållbart bröd, utan jäst
och bakpulver.
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FRÖBRÖD
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

175 °C
2 1/2 dl (135 g) solrosfrön
1 1/2 dl (90 g) hela linfrön
1 dl (65 g) pumpa kärmor
4 dl (145 g) glutenfria havregryn
2 msk chiafrön
3 msk FiberHusk eller Psyllium
1 msk flytande honung
3 msk smält kokosolja
3 1/2 dl vatten

Blanda alla torra ingredienser i en bunke
Blanda alla våta ingredienser i en annan bunke och blanda sedan ner vätskan i de torra ingredienserna och blanda
väl. Klä en brödform som rymmer ca 1 1/2 liter med bakplåtspapper och häll i degen. Blöt lite på fingrarna eller på
en slickepott och tryck ner degen i formen och jämna till ytan. Täck med plastfilm och låt brödet stå och vila i ca 2
timmar, men gärna över natten i kylskåp.
Värm ugnen till 175 °C.
Grädda först brödet i mitten av ugnen i ca 20 minuter. Ta därefter ut brödet och stjälp upp det ur formen. Grädda
brödet upp och ner i mitten av ugnen i ytterligare 30-40 minuter. Låt brödet svalna helt på galler under bakduk
innan det skärs upp.
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Sommarkalas

AV MALIN RANDENIYE
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Fyll smeten i formen och grädda i mitten av ugnen i ca
20-25 minuter.
Låt kakan svalna något innan den låssas från formen.

Kolasås

1 dl vispgrädde
1/2 dl sirap
2 msk strösocker
Blanda alla ingredienser i en stekpanna och koka ihop
under omrörning i ca 2-3 min tills såsen är segflytande
och gyllene.
Ringla såsen över chokladkakan och spara det som blir
över i en kanna vid sidan av. Om kolasåsen blir för seg
kan man värma den ca 15-30 sekunder i mikron så blir
den flytande igen.

Chokladtårta med kolasås

Ugn 175 °C
150 g Mörk choklad med 70 % kakaohalt och utan spår
av gluten.
100 g smör
3 ägg
150 g mandelmjöl
½ msk kakao
½ dl strösocker
Smör till kakformen
Värm ugnen till 175 °C.
Täck botten av en springform, ca 23 cm i diameter, med
bakplåtspapper och smörj kanterna med smör.
Hacka chokladen grovt och häll 100 g av chokladen i en
bunke och spara resten till senare.
Smält smöret i en kastrull och häll det över chokladen,
rör om så att all choklad smälter.
Separera äggvitor och äggulor i varsina bunkar
Häll ½ dl av chokladsmörsmeten i äggulorna och blanda om. Häll sedan hela äggulesmeten ner i chokladsmöret och blanda om. Blanda ner resten av den hackade
chokladen, mandelmjöl, kakao och strösocker i chokladsmeten och blanda väl.
Vispa äggvitorna med en ren visp till ett skum. Häll i
lite av skummet i chokladsmeten och blanda runt, vänd
sedan försiktigt ner resten av äggvitan i smeten.
55

56

BLÅBÄRSSORBET

Det här är en väldigt lätt sorbet att
göra och du kan variera med olika bär
och frukter i smeten. Finast färg blir
det på den här sorben om du använder
vanliga skogsblåbär eller blåbär som
varit frysta.
1/2 dl äggvita
1/2 dl strösocker
1 dl blåbär
1 msk strösocker
Vispa ägg och socker i en metall- eller glasskål över ett vattenbad tills allt
socker har löst upp sig helt och äggvitan har blivit lös. Ta lite äggsmet mellan fingrarna och känn så att det är en
slät smet utan sockerkristaller. Ta skålen från plattan och vispa smeten till
en kall och fluffig maräng. Mosa bär
och socker tillsammans och blanda
ner det i marängsmeten. Fyll en plastlåda med lock och frys in sorbeten i
minst 10-12 timmar.

MANDELKAKOR
MED
INGEFÄRA
Ca 15 st.
Ugn 175 ºC
100 g mandelmassa
1 ägg
2-3 cm färsk ingefära (1 tsk av juicen)
Värm ugnen till 175 ºC. Grovriv mandelmassan i en bunke och knäck i ägget. Blanda om tills all mandelmassa har
löst upp sig i ägget och du har en slät kräm. Skala och finriv ingefäran. Pressa ut ca 1 tsk juice från den rivna ingefäran och blanda i mandelsmeten. Klicka eller spritsa ut smeten på en bakplåstpappersklädd plåt. Grädda i mitten
av ugnen i ca 8 minuter.
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FIXA FRUKOSTEN:
HIRS OCH RÅRISGRÖT
AV MALIN RANDENIYE

4 portioner
1 dl rårisflingor
1 ½ msk linfrön
1 dl hirsflingor
3 ½ dl vatten
½ tsk salt
Frysta björnbär
Servera gärna med den typ av mjölkdryck du föredrar.

Blanda alla ingredienser utom björnbär i en kastrull och koka upp under omrörning och låt koka i ca 2-3 minuter
till en gröt. Servera med björnbär och den mjölkdryck du föredrar.
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SKRÄDDARSY DIN MAT

Det är ganska vanligt att personer som inte tål gluten även är allergiska eller överkänsliga mot
andra ämnen i maten. Här har vi sammanställt en lista med de vanligaste överkänsligheterna
och vad man kan använda för produkter istället. Tänk på att det du ersätter med även måste
vara glutenfritt. Läs alltid noga på ingrediensförteckningen. Ska du bjuda en person med allergi
eller överkänslighet på mat så brukar det vara uppskattat att spara förpackningarna på det man
lagat så att personen själv kan gå igenom ingredienserna.
NAT U R L I G T G L U T E N F R I T T
Naturligt glutenfritt innebär att man inte
äter något som kommer från vete, råg och
korn. Vissa personer utesluter även havre
fri från gluten, eftersom gränsvärdet för
gluten där är 20 ppm. I matbutikerna idag
finns många naturligt glutenfria mjöl så
som rismjöl, mandelmjöl och bovetemjöl.
Det finns även mjölsorter att köpa på nätet
som durramjöl till exempel. De naturligt
glutenfria mjölen behöver oftast kombineras ihop med varandra för att få ett bra
resultat. Jyttemjöl är exempel på färdiga
mjölmixer som är naturligt glutenfria och
som inte behöver kombineras med andra mjöl. Istället för havregryn kan man
använda bovetegryn, quinoagryn eller
hirsgryn, dessa gryn har dock mer smak
än havregryn. För den som vill baka naturligt glutenfritt är det lättast att följa ett
recept framtaget för just detta. Det finns
idag många bakböcker för detta.
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För den som vill eller måste äta äggfritt
finns det en del produkter man kan använda. Det finns bland annat ett äggersättningspulver som heter ”no egg” och som
även är glutenfritt. Det finns också äggfri
majonnäs att köpa. I mjuka kakor kan
det ibland räcka med att tillsätta bakpulver och lite extra vätska och helt utesluta
äggen. Även lite sojamjöl eller sojamjölk
kan ersätta ägg i mjuka kakor. På internet
finns det recept på allt från äggfria pannkakor till äggfria omeletter. Sidor med
veganrecept har ofta många bra tips på hur
man kan laga mat och baka utan ägg.
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Mjölkfritt innebär att man inte äter något
som kommer från komjölk. Allergiker tål
oftast inte mjölk från får och get heller.
Det finns många växtbaserade mjölkfria
drycker att använda i mat, bakning och
som dryck. Dessa kan t.ex. vara gjorda av
soja, ris, kokos eller nötter. De flesta havredrycker är inte glutenfria eftersom de
är gjorda på konventionell havre. Nu mer
finns det även glutenfri havredryck. Det
finns även en hel del mjölkfria mejeriprodukter t.ex. ersättning för grädde, matlagningsgrädde och mjölkfria stek- och
bordsmargariner. Man kan såklart även
använda olja att steka i. Kokosolja och
kokosfett kan i vissa fall användas istället
för smör. Det finns också alternativ till
hårdost och färskost som är baserade på
soja. Glass finns som sorbet eller sojabaserad glass.
L A K T O S F R I T T
Laktos är mjölksocker som finns naturligt
i mjölk. Det är lätt att framställa laktosfria
produkter och därför finns nästan alla
typer av mejeriprodukter som laktosfria
alternativ. Hårdost räknas som laktosfri
eftersom laktosen försvinner med vasslen
när man gör osten. Det finns vissa laktosfria glassar men man kan även använda
sorbet eller sojabaserad glass.
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Soja är en böna som används som tillsats
i många processade livsmedel. Det finns
även produkter som enbart är baserade
på soja så som sojamjöl och sojamjölk.
Många vegetariska produkter innehåller
också soja. Vanligtvis är det inga problem
med att ersätta sojaprodukter med sådant
som inte innehåller soja. Det finns till
exempel mjölkdrycker och produkter som
är baserade på ris, kokos eller nötter om
man inte dricker komjölk. Vill man ha ett
vegetariskt sojafritt alternativ kan man
t.ex. välja att laga maten från grunden
med råvaror man kan äta. Produkter som
tofu och sojaost går inte att använda men
det finns sojafria, mjölkfria ostalternativ
även om de kan vara lite svåra att få tag på.
Fråga i din matbutik. I bakning kan man
oftast ersätta sojamjöl med durramjöl,
majsmjöl (inte majsstärkelse) eller kokosmjöl.
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Nötter kan ersättas med fröer som sesamfrön, solrosfrön, pumpakärnor och melonkärnor som alla finns färdiga att köpa. Det
är mycket viktigt att den som är allergisk
inte får i sig nötter så läs noga på livsmedelsförpackningen så att den inte innehåller
nötter eller spår av nötter. Vissa nötallergiker tål mandel och många tål pinjenötter
men om du är osäker så fråga personen
det gäller.

RECEPTREGISTER

8 Pestobröd
11 Sallad med blåbär och böckling
11 Sallad med jordgubbar och balsamicovinägrett
12 Rostade regnbågsmorötter

14 Rabarbersmulpaj med hasselnötter och kardemumma
16 Skink och spenatpaj
23 Lyxtårta
24 Grillad sockerkaka
25 Sockerkaka
27 Zucchinipasta
32 Potatisgnocchi med tomater och citron
34 Pastagratäng med ädelost och broccoli
36 Cannelloni med spenat och ricotta
38 Hamburgare
40 Sloppy joe
43 Grillad cammenbert
46 Citron Shandy
47 Mektos Chilidressing
48 Mekto Ganic’s Nudelsallad med grape
50 Flat Bread Pizza
52 Fröbröd
55 Chokladtårta med kolasås
57 Blåbärssorbet
57 Mandelkakor med ingefära
58 Fixa frukosten: hirs och rårisgröt
63 Efterrätten: Persikotrifle
Nästa gång vi ses är börjar träden att gulna och vi kurar
inne med varma filtar och levande ljus.

61

EFTERRÄTTEN

PERSIKOTRIFLE
4 portioner
Persikokompott
4 persikor
2 dl vatten
3 msk honung
1 krm vaniljpulver eller fröna
från ½ vaniljstång
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Mascarponekräm
250 g (1 burk) mascarpone
1 ¼ dl grädde
1 msk citronjuice
8 st. glutenfria kakor
Ev. hallon och citronmeliss

AV MALIN RANDENIYE

Skölj och kärna ur persikorna och dela dem i ca 2x3 cm
stora bitar. Lägg persikor, vatten, honung och vanilj i en
kastrull, koka upp vätskan och sjud sedan på medelsvag
värme i ca 10 minuter och låt kompotten svalna något.
Blanda under tiden mascarpone med grädden till en slät
kräm, blanda sedan ner citronjuicen.
Smula glutenfria kakor till ett grovt smul.
Ta fram 4 serveringsglas och varva kompott, mascarponekräm och kaksmulor i glasen. Toppa med lite hallon
och citronmeliss och servera direkt.

NÄSTA NUMMER

GF

G L U T E N F R I
M A T G L Ä D J E

ÄLSKADE
ÄPPELKAKA

GLUTENFRIA
HÖSTKLASSIKER
1 september

SVAMPLYCKA
Bjud på
paj, pasta toast
pumpakaka

