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MEDARBETARE
Här är några av dem som bidragit till
innehållet i detta nummer av
GF Glutenfri Matglädje

G L U T E N F R I
M A T G L Ä D J E
KÖP TIDNINGEN
VIA VÅR HEMSIDA
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Anneli Holm
har fotat bilderna till reportaget
om Karin Moberg och bageriet Friends of
Adam på sidan
20.
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Chefredaktör
Malin Randeniye
Art Director
Malin Randeniye
Kontakt
redaktionen@gfglutenfri.se
Annonsera
redaktionen@gfglutenfri.se
070-6314892

Mekto Ganic’ har bidragit med det
mustiga receptet på lammgryta på sidan 46 (foto Kalle Sanner)

Malin Båtmästar
har bidragit med
underbara recept
med äpplen på
sidan 52.

FÖLJ OSS

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

Margareta Elding-Pontén har skrivit krönikan på sidan 44 och receptet på kavring på
sidan 42 (foto Caroline Brautigam).

Matilda Davidsson väljer ut den fantasifulla rekvisitan till många av våra
receptbilder.
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”Det känns plötsligt skönt att sätta på
sig en varm kofta, tända några ljus och
kura ihop vid middagsbordet kring en
mustig gryta”

Värmande soppor, äpplen och nystart
Hösten är här, kvällarna har blivit mörkare och luften högre,
nästan krispig. Löven börjar så smått att skifta i gyllene toner. Varje år i mitten av sommaren brukar jag önska att sommaren aldrig skulle ta slut och att hösten och vardagen aldrig
skulle komma. Men så i början av september känner jag mig
faktiskt ganska mätt på sommarens lite flottiga grillande och
strandsand överallt. Det känns plötsligt skönt att sätta på sig
en varm kofta, tända några ljus och kura ihop vid middagsbordet kring en mustig gryta eller en varm soppa. Maten blir
liksom mer rustik på hösten, rejäla rotfrukter och grönsaker
är på topp just nu. En av mina nya höstfavoriter är pumpa,
perfekt att ha i soppa och gryta eller bara ugnsrosta. På sidan
26 har vi tagit pumpans möjligheter till en ny nivå och bjuder på kakor, desserter och till och med en pumpaketchup.
Vi träffar också en hel rad driftiga kvinnor som berikar den
glutenfria världen. På sidan 20 kan du bland annat läsa vår
intervju med Karin Moberg, grundare till det glutenfria bageriet Friends of Adam, Karin berättar blad annat om sin
respekt för yrkesskickliga bagare. Vi träffar också Malin Båtmästar från Finland, aktuell med kokboken Malins Nya Mat.
På sidan 52 bjuder hon på underbara bakverk med äpplen.
Visst är hösten också en tid för nystart.
Efter sommarens lata
kanske väl söta dagar,
Foto: Pia Kammeborn
känns det skönt att få
tänka på sin hälsa igen, kanske ta den där extra höstpromenaden och komma
tillbaka i goda vanor igen. Vi har bett kokboksdrottningen Elisabeth Johansson att dela med sig av lite inspiration från hennes nya kokbok Cleen Cooking
en gluten- och mjölkfri kokbok med massor av hälsosamma recept. Elisabeths
vegoburgare hittar du på sidan 10. Jag hoppas att det här numret ska inspirera
dig till en massa mysig och sund matlagning i höst.

Recept på Svamppasta på
sidan 48.

MALIN RANDENIYE
CHEFREDAKTÖR
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FRIA FAVORITER

Just nu gillar vi den glutenfria naturella müslin från
Finax Glutenfritt utan tillsatt socker.

Foto Dafgård

Biofoods glutenfria buljonger finns som både grönsaksbuljong och lantbuljong.

Vi tycker att det är toppen att Familjen Dafgård
har lanserat ett sortiment av bake of bröd med
varianter som baguetter och vallmofranska i
sortimentet.

Saltåkvarns nya rismjöl fullkorn är en av
våra senaste favoriter. Massor av bra fibrer
och mineraler från fullkorn men med rismjölets bra bakegenskaper.

Urtekrams mörka bakmix
funkar till både bröd, bullar, knäckebröd och kex.
Tummen upp för det.
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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 58 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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KANELBULLAR
INGREDIENSER
Ca 20 st.

AV MALIN RANDENIYE
1 msk rapsolja till utbakning

Ugn 225 °C
Deg

Fyllning

Torra ingredienser

100 g rumsvarmt smör

150 g (2,5-3 dl) rismjöl

1 dl strösocker

200 g (3 dl) potatismjöl

3 msk kanel

20 g (2 msk) xantangummi

2 tsk vaniljsocker

6 g (2 msk) pofiber
100 g (1 dl) strösocker

Pensling och topping

1 tsk mald kardemumma

1 ägg

Våta ingredienser

Pärlsocker

12 g jäst
200 g (2 dl) rumsvarm mjölk
100 g (2 st.) ägg
75 g rumsvarmt smör
Mät upp alla torra ingredienser till degen och blanda väl i en bunke. Lös upp jästen i lite utav mjölken. Blanda med resten av mjölken
och äggen. Häll vätskan i de torra ingredienserna och tillsätt smöret i klickar. Arbeta ihop till en smidig deg, gärna i maskin.
Blanda alla ingredienser till fyllningen väl.
Smörj bakbordet, kavel och händer med rapsoljan. Kavla ut degen till en rektangel ca ½ cm tjock. Bred ut fyllningen på degrektangeln
och rulla försiktigt ihop rektangeln till en rulle. Skär rullen i skivor och lägg bullarna med snittytan upp på två plåtar klädda med bakplåtspapper. Täck plåtarna med plastfolie och låt dem jäsa på en dragfri plats i ca 3 timmar.
Värm ugnen till 225 °C.
Grädda bullarna i mitten av ugnen tills de fått fin färg, ca 10 minuter. Låt bullarna svalna helt på galler under en bakduk.
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RENA
RECEPT
Den första september kommer nya kokboken Clean Cooking av författaren Elisabeth Johansson ut.
Elisabeth som vi i vanliga fall känner igen som lakritsdrottningen som har skrivit flera böcker om
sötsaker, gör här en kokbok om den mat hon brukar äta till vardags. Det är mat på rena råvaror och
med mycket grönsaker men också utan mjölk och gluten. Kokboken går igenom det mesta från frukostar till desserter. Här finns ett helt kapitel om drycker med spännande mjölkdrycker och juicer,
men här finns också en hel del matiga recept som de här vegoburgarna med glutenfritt bröd. Recepten till dessa finns på sidan 12.
RECEPT ELISABETH JOHANSSON FOTO WOLFGANG KLEINSCHMIDT
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Tävling
Vi tävlar ut 2 ex av boken Cleen Cooking
Mejla oss på redaktionen@gfglutenfri.se
senast den 1 oktober och
beskriv vilket ditt bästa
nystarttips för hösten är.
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HAMBURGERBRÖD
UTAN GLUTEN

kladdig deg. Låt den

Helt klart de godaste och saftigaste hamburgerbröd jag vet. Dessutom är de väldigt
lättbakade. Toppa bröden med olika frön
och gryn så skiljer de sig i både utseende och
smak. Dela bröden och stek eller grilla dem
på snittytan, pensla på lite olja först eller stek
dem i lite smör. Det går jättebra att frysa in
bröden. Recept på bröden och tre sorters vegetariska burgare finns på nästa sida.

Skala och hacka lök och vitlök fint. Blanda
Vänd ut degen på lätt mjölat bakbord (med alla ingredienser till burgarna.
rismjöl). Skrapa ur
Forma till fyra burgare och stek dem på
bunken med en degskrapa eller slickepott. båda sidor på medelvärme
Forma degen till en
tills de har fått fin färg. Salta och peppra
längd utan att knåda ut luften.
eventuellt lite mer.

12 bröd
Ugn 200 °C
3 ½ dl havregryn
3 ½ dl rismjöl
1 ½ dl potatismjöl eller majsstärkelse
2 tsk salt
½ dl psylliumfrömjöl,
fiberhusk eller psyllium
½ dl pofiber
50 g jäst
2 ägg + 1 ägg till pensling
2 msk raps- eller olivolja

raps- eller olivolja till stekning

jäsa och svälla i 30 minuter under en kökshandduk.

Dela degen i 12 bitar och forma med ”lätta
händer” till runda bullar

Skala och kärna ur avokadorna. Gröp ur
dem och mosa tillsammans

så att luften stannar kvar i bullen (knåda
den alltså inte hårt).

med vitlök, salt och peppar.
Skala och skiva rödlöken.

Lägg bullarna på en plåt med bakplåtspapDela hamburgerbröden. Grilla eller stek
per och låt dem jäsa
dem i olja på snittytan.
i ytterligare 30 minuter under en köksLägg sallad på bröden, sedan rödbetsburhandduk.
gare, avokado, groddar
Pensla bröden med lätt uppvispat ägg och
och rödlök. Lägg ihop till en burgare.
strö över frön eller
gryn. Grädda bröden mitt i ugnen i cirka TILLBEHÖR
20 minuter.
RÖDBETSBURGARE
Ta ut bröden och låt dem svalna i ett par 4 hamburgerbröd
minuter, flytta sedan över
2 avokador
dem på ett galler och låt dem kallna under
en kökshandduk.
1 vitlöksklyfta

2 msk honung

salt och nymalen svartpeppar

7 dl ljummet vatten, 37 grader

1 rödlök
8 salladsblad, hjärtsallad

TILL GARNERING

(gemsallad) eller späda rödbetsblast

1 msk sesamfröm och 1 msk

RÖDBETSBURGARE

svarta sesamfrön att strö

Det är också gott att servera rödbetsburgarna med hummus i stället för avokado.

över eller ½ dl pumpakärnor
och 2 msk sesamfrön
eller ½ dl havregryn

4 portioner
1 silverlök eller gul lök
2 vitlöksklyftor
7 dl grovt rivna, skalade

2 dl havregryn
1 ½ dl bovetegryn

4 portioner

upp ägg, olja och honung i en skål. Häll det
1 ½ msk raps- eller olivolja
ljumma vattnet över
2 ägg
jästen och tillsätt äggblandningen. Vänd
ner alla torra ingredienser
½ tsk salt
och blanda ordentligt till en ganska lös och
12

SÖTPOTATISBURGARE
Om man vill kan man smaksätta sötpotatisburgarna med 2 msk hackade örter, som
timjan, basilika eller persilja. Blanda ner örterna i smeten.

Sätt ugnen på 200 grader. Mixa havregryrödbetor (ca 700 g)
nen. Blanda alla torra
ingredienser i en bunke. Smula ner jästen i
en annan bunke. Vispa

2 dl rödbetsgroddar eller alfaalfagroddar

2 krm nymalen svartpeppar

1 gul lök
2 vitlöksklyftor
7 dl skalad, grovt riven

sötpotatis (ca 700 g)

eller ½ tsk chiliflakes

3 ½ dl havregryn

4 msk majonnäs eller

1 ½ msk raps- eller olivolja

Cashewmajo*

2 ägg
½ tsk salt

* 2 ½ dl naturella cashewnötter

2 krm nymalen svartpeppar

½ dl olivolja

2 msk hackad basilika

2 msk vatten

eller persilja

2–3 msk pressad citron

raps- eller olivolja till stekning

¼ tsk salt
Mixa nötterna. Tillsätt olivolja,

Skala och finhacka vitlöken till majonnä- vatten, citronsaft och salt.
sen. Blanda chili, majonnäs
Mixa till en slät massa.
och vitlök.
Skala, kärna ur och skiva avokadorna på
längden. Skala och skiva
rödlöken.
Skala och finhacka löken och vitlöken till
burgarna. Blanda alla
ingredienser och forma till fyra burgare.
Stek dem på medelvärme

SVAMPBURGARE

Elisabeth Johansson är en av Sveriges
främsta matskribent. Hon är utbildad till
både kock och konditor och har skrivit ett
tiotal kok- och bakböcker. Elisabeth har
medverkat i TV flertalet gånger och har
suttit med i juryn för tävlingarna Årets
Kock och Årets Konditor.

Portobellosvamp brukar finnas i välsorterade matbutiker eller saluhallar. Den smakar
på båda sidor tills de har fin färg. Salta och som och liknar skogschampinjonen, fast den TILLBEHÖR
peppra ev. lite extra.
är mycket större.
SVAMPBURGARE
Dela och grilla hamburgerbröden på snit- 4 portioner
tytan eller stek dem i olja.
4 hamburgerbröd
4 portobellosvampar
Lägg sallad på bröden och sedan en burga8 padrones
salt
och
nymalen
svartpeppar
re. Toppa med avokado,
20 g rucola
rapseller
olivolja
till
stekning
skivad rödlök, ärtskott och lägg ihop till en
4 salladsblad
burgare.
Stek svamparna i olja. Salta och peppra.
1 bifftomat eller

TILLBEHÖR

Stek rödlöken i olja. Ringla över honungen
mot slutet och låt löken

SÖTPOTATISBURGARE

bli gyllenbrun.

4 hamburgerbröd

1 rödlök

Stek padrones i en stekpanna. Salta. Dela KARAMELLISERAD RÖDLÖK
dem på längden.
1 rödlök, skivad
Skala och finhacka vitlöken till majonnä1 tsk flytande honung
sen. Blanda chili, majonnäs

mâchesallad, spenat

och vitlök.

1 tomat, skivad

Dela och grilla hamburgerbröden på snit- VITLÖKSMAJONNÄS, se recept ovan
tytan eller stek dem i olja.

2 avokador

20 g solrosskott
VITLÖKSMAJONNÄS:
1 vitlöksklyfta
1 msk chipotlepasta

2 kvisttomater, i skivor
20 g ärtskott

Salt

Lägg rucola och sallad på bröden, sedan tomat, svamp, lök, padrones
och vitlöksmajo. Toppa med ärtskott och
lägg ihop till en burgare.
13
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GRÖNSAKSPYTT
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

2 portioner
115 g kidneybönor
1 röd paprika
4 champinjoner
½ squash
10 cm purjolök
3 dl gröna ärtor
1 msk olivolja
2 msk finhackad dill
Flingsalt och nymald svartpeppar

Skölj och ansa alla grönsaker
Skär paprika, svamp, squash och purjo i 1x1 cm stora kuber.
Hetta upp olivolja på medelvärme i en rymlig stekpanna. Tillsätt alla grönsaker utom kidneybönorna och stek allt
mjukt och tillsätt kidneybönorna samt salt och peppar och låt det bli varmt.
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Det här är muffins inspirerade av amerikanska cornbread
som är ett lite sött matbröd.
Man kan förstås utesluta
chilin, eller ersätta den med
lite grön paprika om man
hellre vill det.
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CORNBREAD MUFFINS
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

10 st
Ugn 200 °C
10-12 stora muffins
3 ½ dl potatismjöl
1 msk bakpulver
1 tsk salt
3 tsk strösocker
1 ¾ dl polentagryn
1 ägg
2 ½ dl mjölk
¾ dl neutral olja t.ex. raps
2 tsk hackad gul lök
1 ⅓ dl riven ost
Ev. ½ msk finhackad grön chili
Hetta upp ugnen till 200 °C. Blanda alla torra ingredienser. Blanda i en separat bunke de övriga ingredienserna.
Blada samman våta och torra ingredienser. Fyll muffinsformar till 2/3 och grädda dem i mitten av ugnen i ca 25-30
minuter använd gärna en muffinsplåt så reser sig bröden fint. Känn med en provsticka, när muffinsen är klara är
stickan inte längre kladdig. Låt muffinsen svalna något under bakduk på galler
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SYRLIGT BOVETEBRÖD
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

6 bröd
Ugn 250 °C - 175°C
10 g (1 ½ msk) glutenfritt surdegspulver
100 g (2 dl) boveteflingor
80 g (1 dl) nyponmjöl
200 g (3 ½ dl) bovetemjöl
5 g (1 tsk) salt
1 ½ tsk torrjäst
4 dl vatten

Blanda alla torra ingredienser väl och tillsätt vatten och blanda till en jämn och ganska fast smet. Låt degen jäsa i 3
timmar under plastfilm
Blöt händerna och arbetsbänken och forma med lätt hand brödkakor. Lägg bröden på en plåt med bakplåtspapper
och nagga dem med en stor nagg. Mjöla dem lätt med ytterligare lite bovetemjöl och låt dem jäsa i 30 minuter.
Värm ugnen till 250 °C.
Sätt in bröden i mitten av ugnen och sänk värmen till 175 °C. Grädda bröden i ca 15-20 minuter.
Låt bröden svalna på galler under bakduk.
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KARINS
BRÖD
AV MALIN RANDENIYE FOTO ANNELI HOLM
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Det doftar bröd och nygräddade kanelbullar i det lilla bageriet med tillhörande butik på
Söder i Stockholm. Kikar man över disken och in genom glasrutan till bageriet är det full
produktion. Stora stickvagnar står fullastade med mörkbruna rustika bröd, det doftar lätt
av surdeg och spiskummin, det är det danska surdegsbrödet som just blivit färdigt. På en
disk står några fat översållade med kanelbullar, muffins och kakor och på en griffeltavla
intill står sorterna prydligt uppradade. Karin tar emot oss med en svart bagerimössa på
huvudet och ett glatt leende på läpparna. Idén till bageriet kom då Karin lämnat sitt arbete som informationsdirektör på Telia. Det började som ett skämt i familjen om att Karin väl fick öppna ett glutenfritt bageri i garaget om hon inte skulle hitta något annat att
göra. I hennes familj måste två personer äta glutenfritt och Karin väljer även själv att äta
glutenfritt. Tillsammans med Adam som då var nio år bakade hon ofta glutenfritt bröd
till familjen så skämtet var inte helt utan grund, men Karin är inte den som gör saker
halvhjärtat och skulle det bli ett glutenfritt bageri på riktigt så var garaget inte ett alternativ. Istället började Karin undersöka möjligheterna att starta ett professionellt glutenfritt
bageri. Förberedelserna tog ett och ett halvt år av noggrant förberedande, men så år 2009
öppnade bageriet Friends of Adam portarna för första gången

22

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 3 2015

23

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 3 2015

Nej det är ingen slump att Karin Moberg och hennes
bageri har nått stora framgångar, utöver försäljningen
i bageriet och från den egna webbutiken, finns deras
bröd och bakverk att köpa i mataffärer och hälsokostbutiker från Boden i norr till Ystad i söder. De har
också fyra år i rad levererat glutenfritt bröd till Nobelmiddagen och när deras bok Friendly bread gavs ut
2013 så var försäljningssuccén ett faktum. Karin har
hela tiden haft som mål att Friends of Adam ska vara
ett premiumbageri och hon viste tidigt att hon ville arbeta med professionella bagare i bageriet.
- En utbildad bagare har ett enormt hantverkskunnande som jag som hemmabagare inte har,
deras kunnande har jag en enorm respekt för,
säger Karin.
Hon sökte upp bagerinestorn Jan Hedh och tillsammans med honom utvecklade de ett antal grundrecept,
därefter anställde Karin bagaren Oscar Målevik som
fick i uppgift att vidareutveckla alla grundrecept.
- Vi la väldigt mycket tid och resurser på att vidareutbilda Oscar inom glutenfri bakning innan vi
ens hade öppnat bageriet, berättar Karin.
Karin hade också en tydlig bild av vilken typ av bröd
man skulle göra i bageriet
- Det är viktigt att vi gör goda bröd, bröd som
man vill bjuda på och som ens vänner vill äta.
Att bryta bröd med varandra är en av våra äldsta symboler för gemenskap, en gemenskap den
som äter glutenfritt inte kan delta i. Hela syftet
med vårt bröd är att det ska vara så gott och
vackert att alla ska vilja äta av det inte bara de
som måste.
24

Förutom hantverksskickliga bagare så är en nyckel till
Friends of Adams populära bröd och bakverk också
att man lägger största vikt vid bra råvaror. Karin letade
genom hela världen efter bra glutenfria mjöl som också var goda och fungerade att baka med. Hon fastnade
för teff och durra två afrikanska grässorter vars mjöl
hade väldigt goda bakegenskaper. Framförallt durra
blev en favorit i bageriet och idag säljer man även durramjölet direkt till kunderna.
- För mig är det viktigt att de bröd vi gör är näringsrika och durra innehåller en hel del mineraler som dem som äter glutenfritt oftast inte
får i sig om de äter bröd baserade på glutenfri
vetestärkelse.
Det är inte bara mjölet som Karin är noga med, alla
råvaror som används är noga utvalda.
- Vi bakar på laktosfritt smör men vi skulle aldrig
baka på mjölkfritt margarin till exempel. Vi får
ofta frågan om vi inte skulle kunna baka mjölkfritt också men för oss är det viktigaste att få ett
gott glutenfritt bröd och vi vill inte kompromissa det genom att använda sämre råvaror, säger
Karin.
Smaken verkar nästan helig för Karin och man förstår
varför. När vi träffar Karin har hon precis fått ett meddelande från en kund i Tierp, ett barn som tackar för
födelsedagstårtan och Karin berättar att det är sådant
de lever för. Hon och de andra i bageriet vet hur mycket det är värt att kunna bjuda alla sina vänner på kalas
och äta av allt gott som bjuds.
- Det ger en enorm tillfredställelse, säger hon och
fortsätter att lägga upp några av de nybakta bullarna på det stora våningsfatet.
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Ljuvliga kanelbullar
i Friends of Adams
butik på söder i
Stockholm
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PUMPATIDER

Pumpkin bread är mer en kaka än ett
bröd, Den påminner en hel del om
morotskaka. Pumpapurén gör att kakan håller sig saftig.
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PUMPKIN BREAD
INGREDIENSER
Detta är ett litet recept som kan dubblas men då behövs både en större form och längre tid i ugnen. Kakan är klar
när du kan sticka en provsticka genom den och utan att provstickan blir kladdig.
Ugn 150 °C
1 dl rismjöl
½ dl potatismjöl
1 ½ msk psylliumfröskalpulver (tex. FiberHusk eller Psyllium)
1 tsk pepparkakskryddor
1 knivsudd riven muskotnöt
1 tsk bakpulver
1 dl strösocker
1 dl pumpapuré recept (sid 28.)
¾ dl rapsolja
1 ägg
Mjölkfritt margarin och rismjöl till formen
Glasyr
1 dl florsocker
1-2 msk citronjuice
Florsocker att pudra kakan
Värm ugnen till 150 °C. Smörj en form som rymmer ca 1 liter med margarinet och bröa den med rismjölet så det
täcker hela formen. Blanda alla torra ingredienser i en skål. Blanda pumpapuré, olja och ägg i en egen skål. Sikta och
vänd ner de torra ingredienserna i puréblandningen. Fyll formen med smeten och grädda i mitten av ugnen i ca 30
minuter tills en provsticka kommer ut torr ur kakan. Låt kakan svalna helt innan den glaseras. Blanda florsocker
och citron till en trögflytande konsistens och ringla den över den svala kakan. Pudra lite florsocker över.
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PUMPAPURÉ

Skala och tärna ½ muscatpumpa eller annan god pumpa.
Koka pumpan helt mjuk i osaltat vatten. Sila av vattnet och
mixa pumpan slät.

Egentligen är det inte svårt alls att göra
egen pumpaketchup. Det är lite märkligt
att smaka av en ketchup men tricket är
att det ska smaka lite för mycket av allt
då blir det bra tillsammans med annan
mat. Till ett par hemgjorda hamburgare
med en god smält ost på är den här
ketchupen klockren.

PUMPAKETCHUP
2 dl pumpapuré av muscatpumpa (se ovan)
2 msk vitvinsvinäger
1 ½ tsk salt
½ tsk strösocker
½ krm kryddnejlika
¼ krm paprikapulver
¼ krm spiskummin
Blanda alla ingredienser och smaka av balansen mellan syra, sötma och sälta.

Pumpadessert med kanel
och kryddnejlika
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PUMPADESSERT
INGREDIENSER
4 portioner
¼ muscatpumpa
1,5 dl strösocker
3 dl vatten
2x2 cm färsk ingefära
1 kanelstång
2 kryddnejlikor
2 dl Grekisk yoghurt
Mald kanel

Skala och skär pumpan i bitar. Koka pumpa, socker, vatten och kryddor tills pumpan är helt mjuk, ca 20-30 minuter.
Låt pumpan svalna i lagen. Fiska upp pumpan ur lagen och mosa den slät.
Varva i små glas, pumpamos, yoghurt och kanel.
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BLOGG FAVORITEN
GLUTENFRITT MED SANDRA

TEXT MALIN RANDENIYE, RECEPT OCH RECEPTFOTO SANDRA ELIASSON
FOTO THOMAS OHLSSON FOTOGRAFI

I varje nummer av GF Glutenfri matglädje så lyfter vi fram en blogg
som vi gillar extra mycket och i detta nummer har turen kommit till en
riktig bakdrottning. Vi varnar för sötsug när vi nu presenterar höstens
bloggfavorit Glutenfritt med Sandra som drivs av Sandra Eliasson. Under
parollen alla har rätt till gofika bloggar hon om de mest fantastiska
bakverk man kan tänka sig.

Bloggen Glutenfritt med Sandra hittar du på
www.glutenfrittmedsandra.se

Ibland vill man ha inspiration till riktigt goda bakverk, kakor och tårtor. Det är då vi söker oss till bloggen Glutenfritt med Sandra. En blogg som fullkomligen dignar av läckerheter som kärleksmums och cookies, mjuka kakor, små
godbitar, läckra pavlovas och mycket mer. Bloggens bilder är ganska enkla ofta snapshots från Sandras kök men man
blir inte mindre frestad för det. Nyligen gjorde Sandra
ett eget recept på Banoffee pavlova med hemkokt kolasås rinnande längs sidorna på skapelsen. En riktigt lyxig
trevåningstårta med nyvispad grädde, bananer, färska
jordgubbar och hallon.
Det finns också mer än bara sötsaker på bloggen. Sandra har några riktigt bra recept på bröd och knäckebröd
i sin repertoar och även lite matigare recept som paj och
pizza smyger sig in i bloggen då och då. Ja egentligen är
det en väldigt bred blogg innehållsmässigt där allt från
saft till raw foodbakverk ryms. Sandra verkar helt enkelt
vara en tjej som älskar mat och bakverk och det märks i
hennes blogg.
Vi gillar också att bakverken i bloggen Glutenfritt med
Sandra ofta följer säsongens smaker och råvaror. Just
när man vill ha en midsommartårta så finns en sådan
på bloggen och när hösten smyger sig på blir smakerna mustigare. Som hennes maffiga black magic cake, en
mörk mjuk chokladkaka som sannerligen är magisk.
Sandra varierar glasyr och bär allt efter humör. Ibland
har hon en mörk kaffe- och kakaoglasyr och ibland byter hon ut den mot lite smält vit choklad. På sidan 31
bjuder hon oss på receptet till den här kakan som är ett
måste för alla chockoholics där ute.
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Recept från bloggen Glutenfritt med Sandra

BLACK MAGIC CAKE

400 g socker
120 g rismjöl
100 g potatismjöl
65 g kakao
1/4 tsk xantangumi
1/2 tsk havssalt
2 tsk bakpulver
2 ägg
240 ml mjölk eller växtmjölk
160 ml starkt kaffe
130 ml olja
2 tsk äkta vaniljpulver eller extrakt
Garnering
100 g mörk choklad
Körsbär

Sätt ugnen på 175 grader
Smöra och bröa en form
Mät upp socker, rismjöl, potatismjöl, kakao, xantangumi,
salt, vaniljpulver och bakpulver i en skål och blanda det väl
med en ballongvisp.
Tillsätt mjölk, starkt kaffe och olja och vispa väl med ballongvisp
Tillsätt äggen och vispa och blanda allt väl
Häll upp smeten i formen o grädda i nedre delen av ugnen i
ca 30-45 min
Låt svalna och smält chokladen i ett vattenbad och häll
försiktigt över kakan så det rinner ner fint över kanterna.
garnera med bär
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GLUTENFRI
PÅ NÄTET
ONLINE FAVORITER

SOCIALT
FÖLJ OSS

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

TÅRTOR - COOK & BAKE GLUTENFRI LIGHT
APP
Appen Tårtor är inte ny men den
är fortfarande aktuell för den
som har ett särskilt intresse för
tårtbakning. Det är Jessika Frej
och Maria Blom som till vardags
skriver glutenfria kokböcker som
har tagit fram den här receptappen med instruktionsfilmer och
vackra bilder på en mängd tårtor.
Appen finns att köpa till i Itunes.

FRIENDS OF ADAM
WEBBUTIK

www.friendsofadam.se
Friends of Adam säljer inte bara sitt bröd
och sina kakor i butik. Du kan också göra
din egen beställning i deras webbutik.

FACEBOOK
På Facebook följer vi just nu Celiakiförbundet och deras tips om allt från
recept till debattartiklar.

ECOVIVA

INSTAGRAM
Just nu följer vi
@smillaluuk.glutenfrittliv där Smilla
Luuk bjuder på fina bilder och tips
från sin vardag

Gluten- och laktosfri matkasse

www.ecoviva.se
Ecoviva lanserar en ny ekologisk
matkasse som är fri från både gluten
och laktos och som går att beställa via
Ecovias hemsida.

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.
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GLUTENFRIA
BOKHYLLAN
KOKBÖCKER, BAKBÖCKER
OCH ANDRA FAVORITBÖCKER

GOOD FOOD - GLUTENFRITT, GOTT OCH MYCKET
GRÖNT MED KRISTIN

Författare: Kristin Kaspersen
Förlag: Fitnessförlaget - Bonnier Fakta

I augusti kom boken Good food - glutenfritt, gott och mycket grönt med Kristin ut i
butikerna. Det är Kristin Kaspersen som är författare till den här krispigt fräscha
boken som innehåller en mängd hälsosamma recept med allt från god vardagsmat
till mellanmål som boostar. Förutom alla recept finns också Kristins egna texter om
hennes filosofi kring hälsosam mat. Kristin beskriver att många av recepten är mat
som passar en familj i vardagen.

BAKUT – BORTOM VETE, MJÖLK OCH VANLIGT SOCKER

Författare: Kerstin Ehrnlund och Susanne Jansson
Förlag: Visto förlag

Boken Bakut - bortom vete, mjölk och vanligt socker är en bok som vänder upp och
ner på de traditionella sättet att äta mat. Alla recept är fria från gluten, laktos och
mjölkprotein men en hel del är också veganska recept. Men förutom recepten slår
boken också ett slag för den småskaliga och ekologiska matproduktionen.

BAKA NYTT : ÄNNU GODARE BRÖD UTAN GLUTEN

Författare: Maria Blohm och Jessica Frej
Förlag: Massolit Förlag

I boken Baka Nytt – ännu godare bröd utan gluten bjuder Maria Blom och Jessika
Frej på ännu en kavalkad av glutenfria bröd. Här har tjejerna utvecklat både nya och
gamla recept och lagt till en hel del moderna baktekniker. Snygga och goda bröd som
alltid från de här tjejerna.
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GNOCCI MED SALVIA
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

2 portioner
250 g (ca 4 st) skalad potatis
75 g (ca 2 ½ dl) sojamjöl
1 tsk salt
1 ägg
10-15 salviablad
½ dl olivolja
En nypa flingsalt och nymalen svartpeppar.

Dela potatisen i bitar så går den snabbare att koka. Koka potatisen mjuk i välsaltat vatten. Mosa potatisen och tillsätt
sojamjöl, salt och ägg och blanda till en slät smet. Rulla ut smeten i lite sojamjöl till 1 ½ tjocka stänger. Skär gnoccibitar på diagonalen.
Koka upp rikligt med saltat vatten och låt det sjuda. Släpp ner några gnocci i taget och rör om. När de flyter upp till
yta är de färdiga och lättast är de att fiska upp med en hålslev.
Hetta upp olivolja och salvia på medelvärme i en stekpanna med höga kanter. Släpp ner nykokta gnocci i oljan och
blanda om. Tillsätt lite av kokvattnet så att det blir något såsigare. Servera direkt med lite flingsalt och nymald svartpeppar.
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BLOMKÅLSPIZZA MED
ÄGG OCH BACON
1 portion
Ugn 225 °C
Botten
200 g blomkål
1 dl mandelmjöl
1 vitlöksklyfta
1 msk oregano
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 ägg
1 tsk olivolja
Tomatsås
1 vitlöksklyfta
1 burk krossade tomater
2 msk tomatpuré
1 msk balsamicovinäger

AV MALIN RANDENIYE

Topping
3 skivor bacon
1 ägg
oregano
Botten
Hetta upp ugnen till 225 °C
Skölj och dela blomkålen i mindre bitar. Mixa blomkålen till en finkornig massa i en matberedare. Tillsätt alla de
övriga ingredienserna utom oljan och mixa ihop till en väl blandad smet.
Klä en plåt med bakplåtspapper och forma blomkålsdegen till en rund pizzabotten. Pensla med lite olivolja och
förgrädda botten i mitten av ugnen i 15 minuter.
Tomatsås
Skala och hacka vitlöken och blanda den tillsammans med krossade tomater, tomatpuré och balsamicovinäger och
låt allt koka i ca 20 minuter
Bred på tomatsåsen på pizzabotten och lägg ut bacon över pizzan. Knäck ägget i mitten av pizzan och strö över
oregano.
Grädda i mitten av ugnen i ytterligare 10-15 minuter tills ägget är tillagat.
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POLENTA MED BELUGALINSGRYTA
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

4 portioner
Belugagryta
3 dl belugalinser
1 gul lök
2 klyftor vitlök
1 packet à 140 g bacon
1 msk olivolja
3 dl vatten
3 dl rödvin
1 buljongtärning utan spår av gluten
1 kvist rosmarin
Peppar och salt

Polenta
3,5 dl vatten
½ tsk salt
1 dl polenta
45 g riven ost
1 msk smör
Belugagryta
Skölj belugalinserna tills sköljvattnet blir klart. Skala lök och vitlök, dela löken i grova bitar och skiva vitlöken. Dela
baconen i bitar. Hetta upp olivolja i en gryta på medelstark värme. Svetta lök, vitlök och bacon i ett par minuter.
Tillsätt belugalinser och låt dem bli täckta av oljan. Tillsätt vatten och rödvin och buljongtärning och rosmarin. Låt
grytan koka i ca 20 minuter. Smaka av med salt och peppar.
Polenta
Koka upp vatten och salt. Häll försiktigt polentan i det kokande vattnet och vispa under tiden. Ta polentan från
plattan och blanda ner osten och smöret och låt dem smälta. Servera direkt med belugagrytan.
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ROSTAD ROTSAKSSOPPA MED
SNABBA LYXKNÄCKEN
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

Rostad rotsakssoppa

Snabba lyxknäcken

Ugn 225 °C

Ugn 225 °C

4 portioner

4-6 portioner

500 g rotfrukter tex. morot, rotselleri och palsternacka

2 glutenfria tortillasbröd

½ vitlök

(Vi använde ICA:s Glutenfria tortillabröd)

¼ röd chili

1 -1 ½ msk olivolja

½ dl tomatpuré

Ev. flingsalt

1 ½ msk olivolja
1 liter vatten
Salt och peppar
½-1 citron
Dekoration
Ärtskott
Rostad rotsakssoppa
Värm ugnen till 225 °C. Skala och dela rotfrukterna i grövre bitar. Skala klyftorna från ½ vitlök och kärna ur
chilin. Lägg allt på en ugnsplåt med bakplåtspapper och rosta rotsakerna helt mjuka i ugnen i ca 30 minuter.
Bryn tomatpuré i en rymlig kastrull i olivolja i ca 3-4 minuter under omrörning. Tillsätt de rostade grönsakerna
och vatten och låt det koka upp. Mixa soppan slät med stavmixer. Smaka upp soppan med salt, peppar och citronjuice.
Snabba lyxknäcken
Värm ugnen till 225 °C. Pensla tortillasbröden med olivolja och dela dem i remsor som är ca 4 cm breda. Lägg
remsorna på en plåt med bakplåtspapper och strö eventuellt över lite flingsalt. Rosta bröden i mitten av ugnen tills
de blir gyllene, ca 5 minuter. Håll noga koll så att bröden inte bränns.
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MARGARETAS 3 TIPS
FÖR GODARE BRÖD
1. MORÖTTER
Rivna morötter i degen ger en härlig färg och mustig
smak på brödet och bidrar även med fibrer.
2. NYPONSKAL
Nyponskal är mycket C-vitaminrika. I livsmedelsaffärerna finns både mjöl och bitar av nyponskal. Genom
att blanda bitar av nyponskal i degen får man ett mörkare bröd med en mycket mustig, spännande och karaktäristisk smak. Det höjer också fiberhalten i brödet.
3.KRYDDOR
Det glutenfria basmjölet har inte så mycket smak i sig.
Därför kryddar jag gärna bröden. Själv är jag mycket
förtjust i att använda både kummin och pomeransskal som brödkryddor, vilket märks i recepten. Men
även fänkål, anis, koriander, garam masala, ren
havre, pumpakärnor, solroskärnor, nyponskal och
mycket annat ger god smak åt matbröd. Justera
gärna recepten och byt till egna favoritkryddor,
så att bröden får den smak som passar just dig.
Mjölk i degspadet ger på ett enkelt vis bröd med
mustigare och fylligare smak.

Så här skriver Margareta om sitt
kavringrecept
Det här brödet kom till en dag med gott
om tid. Det smakar precis så som jag vill
att kavring ska smaka – lite syrligt och
med endast en antydan till sötma. Degen
jäser tre gånger, och den långa jästiden
ger ett smakrikt bröd. Bovetemjölet lyfter
fram den karaktäristiska syrliga kavringssmaken. Det skållade havremjölet gör att
brödet håller sig saftigt och färskt i upp till
en vecka. Kvarg/kesella gör brödet extra
saftigt, smakrikt och
hållbart.
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KAVRING
INGREDIENSER

RECEPT/TEXT
MARGARETA ELDING-PONTÉN
FOTO HANS BJÖRCK

2 limpor (1,5 liters formar)
1 msk stött kummin
180 g rent havremjöl
4 ½ dl kokhett vatten
Häll det kokande vattnet över havremjöl och kummin. Rör till en jämn smet och låt stå tills skållningen har svalnat.
25 g jäst
5 dl vatten
2 msk (20 g) FiberHusk
3 msk krossat (eller helt) linfrö
Smula ner jästen i degbunken. Värm vattnet till 37 ºC och häll det över jästen. Rör tills jästen har löst sig. Vispa ner fiberhusk och linfrö
och låt stå i 10 minuter så att fiberhusken hinner svälla.
150 g kvarg/kesella
100 g rent havremjöl
skållningen
1 msk (10 g) farinsocker
100 g glutenfritt basmjöl (vi använde Finax Mjölmix)
Tillsätt kvarg/kesella, havremjöl, den rumsvarma skållningen, farinsocker och basmjöl. Blanda ihop till en lös och klibbig deg. Låt jäsa
under bakduk i cirka 2 timmar till drygt dubbel storlek.
1 msk stött kummin
1 msk soja (för färgens skull)
½ dl mörk sirap (70 g) – (ta 1 dl för en sötare kavring)
200 g rent havremjöl
200 g bovetemjöl
200 g glutenfritt basmjöl (något mer om 1 dl sirap) (vi använde Finax Mjölmix)
1 msk salt
Tillsätt kummin, soja, sirap, havremjöl, bovetemjöl och det mesta av basmjölet och knåda degen rejält några minuter i hushållsassistenten. Tillsätt salt och resterande mjöl och knåda ihop till en fast och ganska stel deg. Låt jäsa under bakduk i cirka 2 timmar till dubbel
storlek.
cirka 120 g glutenfritt basmjöl(vi använde Finax Mjölmix)
Stjälp upp degen på väl mjölat bakbord. Knåda degen väl och arbeta under tiden in mjöl, tills degen är fast och spänstig utan att klibba nämnvärt. Dela degen i två delar och forma dem till avlånga limpor. Lägg dem i smorda och bröade 1,5 liters brödformar. Degen
bör fylla två tredjedelar av formarna. Låt jäsa under bakdukar i cirka 1,5 timme tills bröden direkt fjädrar tillbaka vid lätt beröring.
Värm ugnen (utan varmluft) till 225 ºC. Pensla bröden med vatten och sätt gärna en stektermometer i ett av dem. Sätt in dem på ett
galler längst ner i ugnen. Spraya samtidigt in ½ dl vatten i ugnen, så att det bildas vattenånga. Sänk direkt temperaturen till 175 ºC och
låt bröden stå i cirka 45 minuter eller tills termometern visar 85 ºC. Ta då ut bröden ur sina formar och sätt in dem i ugnen igen. Efter
ytterligare cirka 10 minuter är bröden klara. Innertemperaturen är då 97–98 ºC.
Låt bröden svalna på galler under bakdukar. Skär i dem tidigast nästa dag.
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Krönika
MARGARETA
ELDING-PONTÉN

”Begränsa dig
inte i onödan”

Det är lätt att gå vilse. I snårskogen av
tips och råd på sociala medier söker vi
med celiaki vägledning. Vi hittar många
olika sätt att äta glutenfritt på. Definitioner och regler varierar. Råd delas frikostigt. Att de inte alltid överensstämmer
med internationella riktlinjer, forskning
och dietisters råd, bryr vi oss inte om. Ju
fler gånger ett påstående upprepas, desto mer sant upplevs det. Och plötsligt
undviker vi goda och nyttiga produkter
i onödan.
Åtskilliga råd över nätet är bra
och värdefulla, och gemenskapen i ett
nätverk är viktig. Men i många fall leder råden till onödiga begränsningar.
De som har en nydiagnostiserad celiaki
och är osäkra på vad som är glutenfritt
kan ha svårt att sovra bland informationen. De blir oroliga och rädda för att
göra fel och väljer då ofta den hårdaste
linjen med flest restriktioner. Och friheten minskar. Valmöjligheterna blir färre. Vardagen blir besvärlig.

Det mest näringsrika av våra fyra sädesslag är havre. Det innehåller hela elva
procent fibrer, B-vitamin, nyttiga fettsyror och mineraler som järn, zink, fosfor
och magnesium. Bland fibrerna finns de
gelbildande betaglukanerna. De anses
minska risken för hjärt-kärlsjukdomar
genom att binda kolesterol och hindra
kroppen från att ta upp det. De allra
flesta personer med celiaki tål ren (glutenfri) havre. Man kan dock reagera på
fiberhalten, om man är ovan vid fibrer.
Introducera då havre långsamt. Det är
Att äta varierat och näringsrikt värt ett försök – för smakens, näringsär viktigt, men ju mer man undviker, ämnenas och fibrernas skull.
desto svårare blir det. Tarmen gynnas
av en varierad kost, och vi påverkas av
Råden att undvika ren havre,
hur magen mår. En utbildad dietists glutenfri vetestärkelse, glukossirap, cihjälp är ovärderlig vid övergången till tronsyra och produkter med upp till 20
glutenfri kost, där flera näringsrika och ppm gluten (alltså glutenfria) gör det
nyttiga produkter måste tas bort – som svårare att äta en varierad kost. Listan
fullkornsprodukter av vete, korn och med restriktioner är ibland hysteriskt
råg. Det man tar bort bör ersättas med lång. För några tycks vissa av råden vara
annat.
värdefulla, men det är oklart om det be44
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ror på gluten och celiaki eller på något
annat. Det stora flertalet med celiaki
kan dock lugnt äta vidare.
Det finns alltid undantag. Man
kan bli allergisk mot allt, som innehåller
proteiner, och man kan vara känslig för
exempelvis laktos och stärkelse. Men
när undantagen blir regel och inskränker livet i onödan, undrar jag vart vi är
på väg. Och att inte få gå bredvid ett
vetefält, använda schampo med gluten
eller äta djur, som fått foder med gluten,
är för mig obegripligt.
Jag vet hur dålig man kan bli av
att äta det man inte tål, är därför noggrann och tänker alltid på vad jag stoppar i mig. Men be mig inte att begränsa
livet i onödan. Att äta glutenfritt behöver inte vara komplicerat. Jag tar mig ut
ur snårskogen av tips och råd, lyssnar
på expertisen och undviker onödiga
hinder – utan att gå vilse.
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FIKONTART

Botten
250 gram mandlar
10 st kakao wafers (skivor av ren kakao)
8 st ca medjool dadlar
nypa flingsalt
1 msk kokosolja
Fyllning
4 dl blötlagda ( 4 - 6 timmar) Cashewnötter
saften av en citron
2 nypor flingsalt
2 - 3 färska fikon ( ta bort skal och dela)
0,75 dl honung eller 1/2 dl rå agave ( För 100 % vegan)
2 msk kokosolja
30 gram kakaosmör
3 msk kakaopulver Raw
3 msk Mesquite pulver (ett naturligt sötningsmedel)
Kokosolja till formen
Färska fikon till dekoration
Botten
Mixa mandlar & kakao wafers i en matberedare, tillsätt dadlar, flingsalt & olja. Den är klar när den går ihop & är
lagom chrunchig.
Fyllning
Börja med mixa nötter & saften från citron, tillsätt efterhand resten av ingredienserna och mixa helt slät. Om det
behövs tillsätt lite vatten.
Olja in en form med löstagbar botten ( 15 cm) Och lägg ett bakplåtspapper i botten.
Tryck ut botten jämnt & häll fyllningen över. Täck och ställ i frysen över natten.
Flytta kakan från frysen till kylen några timmar innan servering, dekorera med färska fikon som man skär i klyftor
& lägger på toppen av kakan.
AV TINA MEJRI
FRÅN BLOGGEN GRÖNT VARJE DAG
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Recept från boken
Läcker Vardagsmat
Av Mekto Ganic’
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LAMMGRYTA
INGREDIENSER

RECEPT MEKTO GANIC’
FOTO KALLE SANNER

I varje nummer av GF Glutenfri Matglädje delar kokboksförfattaren Mekto Ganic med sig av ett av sina recept.
4 portioner
2 msk olivolja
2 hackade rödlökar
1 ½ kg valfria lammdelar
med ben
vatten
1 kg hackade tomater
2 msk tomatpuré
4 skivade morötter
4 skivade palsternackor
1 stor kålrot i bitar
1 stor rotselleri i bitar
1 skivad, urkärnad, röd
chilifrukt
1 msk paprikapulver
ett par kvistar rosmarin
1 tsk gurkmeja
en rejäl nypa havssalt
en nypa grovriven svartpeppar
Hetta upp olivolja till grytan i en stor kastrull. Lägg i lök och lammdelar och fräs en stund tills köttet fått lite färg. Häll
sedan över vatten så det täcker köttet och lägg ett lock på grytan. Låt koka i 1 timme på svag värme. Var noggrann
och se till att det alltid finns vatten i grytan. Häll i tomater och tomatpuré och koka i ytterligare 30 minuter. Lägg i
morot, palsternacka, kålrot, rotselleri, chilifrukt, paprikapulver, rosmarin, gurkmeja och havssalt. Häll över vatten
så det precis täcker allt. Låt koka i ca 25 minuter till eller tills grönsakerna och rotfrukterna har blivit mjuka.
Smaka av med grovriven svartpeppar, toppa soppan med färsk rosmarin och servera med ett gott glutenfritt franskbröd.
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SVAMPPASTA
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

4 portioner
400 g okokt glutenfri pasta (vi använde Riso Rigatoni från Senza Glutine)
600 g trattkantareller eller annan svamp
3 vitlöksklyftor
1 msk olivolja
3 dl grädde
1 1/2 tsk salt
1 1/2 krm salt
60 g ruccolasallad

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Rensa svampen och dela på stora svampar. Skala och skiva vitlöken så tunt som möjligt. Hetta upp olivolja i en stekpanna med höga kanter och svetta vitlöken mjuk utan att den tar färg. Tillsätt svampen och fräs med den i ett par
minuter. Tillsätt grädde och låt såsen koka ihop i ca 5 minuter och smaka av med salt och peppar. Servera till pastan
och toppa med lite ruccola.
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MATMUFFINS MED FETA OCH
PAPRIKA
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

12 st
Ugn 200 °C
5 dl Grov glutenfri mjölmix (vi valde Finax Grov)
1 msk bakpulver
1 ägg
3 dl mjölk
1 dl neutral olja t.ex. raps.
½ paprika
150 g fetaost

Värm ugnen till 200 °C. Blanda alla torra ingredienser i en bunke. Tillsätt ägg mjölk och olja. Skölj och finhacka
paprikan och blanda ner den. Tärna fetaosten i bitar och blanda ner även den i smeten Placera ut 10 stora muffinsformar på en plåt (gärna en muffinsplåt) och fördela smeten i dem. Grädda muffinsen i mitten av ugnen i ca
30-40 minuter tills de fått gyllene färg och är torra i mitten.
Låt dem svalna på galler under bakduk. Servera direkt eller frys in och ta fram en vartefter du behöver dem.
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Namn: Malin Båtmästar
Ålder: 26, 27 i december...
Bor: Vasa, Finland
Familj: sambo Jonas
Gör: jobbar som matkreatör
och företagare
Hemsida:
www.sweetlifeofmalins.com
Hur är utbudet av glutenfritt i Finland?
Det har blivit avsevärt bättre bara på
några få år, jag tycker att det är riktigt
bra. Det som jag inte får tag på här i
Finland importerar jag till min butik via
Sverige - som durramjöl till exempel. Så
det är en fördel verkligen att ha svenska
som modersmål…
Hur kommer det sig att du skrivit en
glutenfri kok- och bakbok?
Jag hade tänkt göra en helt “vanlig” kokbok men så blev jag sjuk. Jag ville inte ge
upp så jag skrev om den helt enkelt och
gjorde alla recept glutenfria.
Vad är dina bästa glutenfria baktips?
Att inte ge upp! Till sist knäcker man koden och börjar få en förståelse för hantverket (efter mycket misslyckanden).

FRÅN CAFÉ TILL KOKBOK

MALIN BÅTMÄSTAR

Författare till boken Malins Nya Mat

RECEPT OCH RECEPTFOTO MALIN BÅTMÄSTAR. FOTO ANN-SOFIE BERG

Berätta lite om din bakgrund.
Jag är utbildad restaurangkock. Studerade vidare på restauranghögskolan men det ledde inte
till något bättre jobb än vanlig kock, så jag tog mitt öde i egna händer och blev företagare.
Idag jobbar jag med mat på mitt sätt - skriver recept & fotograferar för tidningar och mina
egna kokböcker + blogg. Plus att jag driver en egen livsstilsbutik med varor för köket.
Du drev ett eget café när du insåg att du inte längre kunde äta gluten hur kändes det?
Det hade varit tungt länge att driva caféet, men när jag “gjorde slut” med gluten blev det spiken i kistan för verksamheten. Då fick jag motivationen att bryta upp och följa min dröm att
bli matkreatör på heltid.
Hur skiljer sig ditt liv idag från hur det såg ut när du drev ditt café?
Jag jobbar mest framför datorn och skriver nuförtiden och driver min webaffär. Mat gör jag
såklart fortfarande men bara i mitt hemmakök - som jag under cafétiden knappt använde. Då
var jag non stop i cafébageriet och jobbade. Livet är mera i balans nu.
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Du gör dina egna mjölmixer hur har
du tänkt när du har gjort dem?
Jag köper hem massor av olika mjöler.
För att inte ha tusen påsar i skåpet blandar jag ihop dem till färdiga mjölblandningar. Grundregeln är att blanda så
många olika sorts grovlekar och smaker
som du kan, och att hålla dig till 70%
mjöler och 30% stärkelser. Då blir det
bra! Jag har vissa favoriter som jag blandar i mjöl som ska åka ner i bröd och
andra favoriter för kakbakning. Kokosmjöl håller jag strikt till kakor & bullar,
annars börjar brödet smaka bulle. Skulle
heller inte lägga t.ex bovetemjöl eller
majsmjöl i kakmjölet. Mandelmjöl, rismjöl och havremjöl tycker jag passar till
både sött och salt.
Vilket recept är du mest nöjd med från
din bok?
Jag är ganska nöjd med mina scones och
söta bakverken, speciellt mina cookies.

MJÖLBLANDNING FÖR KAKOR

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 3 2015

Passar till torrkakor, pannkaka, våfflor.
Vill man inte använda havremjöl kan
man byta ut det till exempelvis durra
eller ta mer av de andra mjölerna.

2 dl rismjöl (ljust)
2 dl havremjöl (av ren havre)
1 dl kokosmjöl
2 dl mandelmjöl
3 dl potatismjöl

ÄPPELPAJ

3,5 dl glutenfri mjölblandning för kakor (se ovan)
100g smör, i bitar
1 dl florsocker
1 msk vatten
Fyllning:
1 burk (ca 250g) ricottaost
3 msk rårörsocker, farin- eller muscovadosocker
1 tsk malen kanel
2 ägg
mandelflarn
Nyp ihop mjöl, smör och socker till smulor i en skål.
Tillsätt vatten och forma degen till en boll. Låt degen
stå i kylskåp en halvtimme innan du trycker ut den i
en pajform.
Värm ugnen till 200 °C. Lägg ett ark aluminiumfolie över pajskalet och tryck ned det längs insidan av
formen, ovanpå degen. Detta för att stöda kanterna
och minimera risken för att de rinner ned under
förgräddningen. Förgrädda pajskalet i 10 minuter.
Gör under tiden fyllningen: Rör ricottan smidig och
tillsätt socker och kanel. Rör ned ett ägg i taget. Bred
ut fyllningen i pajskalet. Skala äpplen och skär dem
i skivor (halvmånar). Rada dem vackert ovanpå pajfyllningen och tryck ned lite lätt i smeten. Strö över
mandelflarn. Grädda pajen tills den stelnat och fått
vacker färg, ca 10-15 minuter beroende på pajens
form.
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Recept från boken
Malins Nya Mat

Härligt saftiga muffins i miniformat! Går också fint att göra i
normalstora muffinsformar men
öka på gräddningstiden något.
Vi har använt syrligt äppelmos i
våra muffins men använder du
riktigt sött mos eller äppelsylt kan
du minska på sockermängden till
hälften.
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MINIMUFFINS MED ÄPPLE
INGREDIENSER
Ugn 175 °C
ca 24 st minimuffins
4 ägg
2 dl rörsocker
1 dl syrligt äppelmos
1 tsk kanel
2,5 dl glutenfri mjölblandning för kakor (sidan 57)
0,5 tsk kardemumma
0,5 tsk malen ingefära
0,5 tsk bakpulver
1 msk psylliumfröskal
4 msk kokosolja
1 äpple, skalat och fint tärnat
glutenfri havre eller müsli till topping

Vispa upp ägg och socker kraftigt för hand, ca en minut. Rör ner äppelmos. Blanda alla torra ingredienser i en skål
och vänd ned i smeten. Smält kokosoljan i en kastrull på låg värme och rör ner. Fördela smeten i minimuffinsformar och toppa med äppelhack och havre. Grädda på 175 °C ca 10-15 minuter.
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FIXA FRUKOSTEN:
FRUKOSTMUFFINS MED
SVARTPEPPARKRÄM
AV MALIN RANDENIYE

200 °C

Våta ingredienser

12 st.

50 g fintärnad skinka

Muffins

75 g riven hårdost

Torra ingredienser

3/4 dl rapsolja

1 dl glutenfria havregryn

2 1/4 dl mjölk

2 dl rismjöl

2 ägg

2 dl sojamjöl

Toppa med

1 1/2 tsk FiberHusk

50 g riven hårdost

2 tsk bakpulver

Svartpepparkräm

1/2 tsk salt

1 1/2 dl lätt creme fraiche

1 tsk cayennepeppar

1 tsk nymald svarpeppar
1/2 tsk salt
6 st körsbärstomater

Muffins
Värm ugnen till 200 °C. Blanda alla torra ingredienser väl i en bunke. Blanda alla våta ingredienser i en separat bunke och blanda i de torra ingredienserna och rör om. Fyll 12 rymliga muffinsformar, gärna i en muffinsplåt. Toppa
med den rivna osten och grädda muffinsen i mitten av ugnen i ca 20 min tills de blivit gyllene. Låt muffinsen svalna
på galler under en ren bakduk.
Svartpepparkräm
Blanda alla ingredienser till svartpepparkrämen och klicka en liten klick på varje muffins.
Dela körsbärstomater på mitten och lägg på toppen.
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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.
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8 Kanelbullar

RECEPTREGISTER

12 Hamburgerbröd utan gluten
12 Rödbetsburgare
12 Sötpotatisburgare
13 Svampburgare
14 Grönsakspytt
16 Cornbread muffins
18 Syrliga bovetebröd
27 Pumpkin bread
28 Pumpaketchup
29 Pumpadessert
31 Black magic cake
34 Gnocci med salvia
36 Blomkålspizza med ägg och bacon
38 Polenta med belugalinsgryta
40 Rostad rotsaksoppa med
snabba lyxknäcken
42 Kavrin
45 Fikontart
46 Lammgryta
48 Svamppasta
50 Matmuffins med
feta och paprika
53 Mjölblandning för kakor
53 Äppelpaj
54 Minimuffins med äpple
56 Frukostmuffins med
svartpepparkräm
60 Mjulk äppelkaka

Nästa gång vi ses är det dags att hälsa
vintern välkommen och kanske packa
med sig en korg varm choklad ut på
vinterutflykt.
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EFTERRÄTTEN

MJUK ÄPPELKAKA
AV MALIN RANDENIYE

Ugn 175 °C.
Äppelfyllning
1 äpple
1 tsk kanel
1 tsk socker
Kakan
125 g (3 dl) mandelmjöl
100 g (2 dl) majsstärkelse
1 tsk bakpulver
90 g strösocker
2 ägg
60

1 dl vatten
1 dl rapsolja

Till formen
Mjölkfritt margarin
Glutenfritt ströbröd
Värm ugnen till 175 °C. Smörj och bröa en sockerkakform (1 liter) med margarin och glutenfritt ströbröd.
Skiva äpplet i tunna skivor och blanda med 1 tsk socker
och kanel. Blanda alla torra ingredienser till kakan väl i
en bunke. Knäck i äggen och blanda om. Koka upp vatten och rapsolja och blanda ihop med resten av smeten.
Fyll formen med smeten och toppa med äpplena. Grädda i mitten av ugnen i ca 40-45 minuter. Låt kakan sätta
sig i ca 5 minuter innan den stjälps upp.
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