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”Jag kan på ett ögonblick försättas i
djupaste julstämning bara med hjälp
av en skiva vörtbröd eller en seg knäck
med kräppat papper.”

Julens smakminnen sitter djupt i mig
Jag älskar julen. Jag älskar pysslet och knåpet kring julbaket och
att få förbereda julmaten i flera veckor innan och fylla frysen. Jag
är egentligen inte så noga med de flesta andra saker kring julen,
som att det måste vara julpyntat och fejjat hemma till exempel. Efter några år som småbarnsförälder har jag gett upp tanken på att
få Carl Larsson-fint hemma till jul. Barnen envisas med att pynta
adventsljusstaken så att den mer ser ut som en vild djungel än en
fridfull skogsmark i miniatyr. De juldukar som jag omsorgsfullt
lagt ut blir snart docktäcken eller superhjältemantlar, äkta gran
får stå tillbaka för den mycket mer praktiska plastgranen som tas
upp från källaren varje år nu mer.
Jag tror jag finner mig i allt det där eftersom julen för mig är ett
enda stort kartotek av smakminnen. Jag kan på ett ögonblick försättas i djupaste julstämning bara med hjälp av en skiva vörtbröd
eller en seg knäck med kräppat papper. Hos mig väcker smakerna
de där nostalgikänslorna som jag längtar efter under julen. Som
den lite blommiga doften av saffran eller det nästan stickiga oset
från pepparkaksbaket, kanske några levande ljus, lite varm glögg
och en chokladtryffel när barnen har gått och lagt sig. För mig är
det här numret av tidningen gjort med de där nostalgikännslorna
i åtanke. Att inte äta gluten betyder inte det samma som att avstå
från julmys och traditioner. Det är faktiskt möjligt att göra goda
pepparkakor och smakrika julbröd och mycket annat, även utan
gluten. I det här numret
av tidningen bjuder vi
på en hel radda underbara julinspirerade recept.

Följ med på vinterutflykt
på sidan 42.

Foto: Malin Randeniye

Dessutom har vi laddat med en massa härlig läsning för lediga dagar. På sidan 34
träffar vi kokboksförfattarna och kostrådgivarna Ulrika Davidsson, Nilla Gunnarsson och Susanne Hovenäs och pratar med dem om varför glutenfritt blivit en hälsotrend på senare tid. Vi möter också Ewa Skiöldebrand som driver företaget Ewalie
som gör glutenfria bakmixer och pratar med henne om hur det är att stå fast vid
sina värderingar samtidigt som man driver ett framgångsrikt företag. Jag hoppas att
det här numret kan ge dig åtminstone lite av den där härliga julstämningen och är
du till skillnad från mig ingen julfantast så är du istället välkommen med ut på isen
för en riktig vinterutflykt. På sidan 42 tar
vi med oss varm nyponsoppa och annan
picknickmat och beger oss ut för att njuta
av vintersolen. Vare sig du är ett julfans
eller inte så hoppas jag att juletiden blir
MALIN RANDENIYE
extra god för dig i år.
CHEFREDAKTÖR
5

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 4 2015

FRIA FAVORITER

Till jul gillar vi Ewalies
Müslimix med kanel extra
mycket. En perfekt start på
en lite kylslagen morgon.

GoGreen har lancerat ett
gäng olika mixer och fröer
i serien GoRaw. Fröcrackers
till exempel

Nu kommer fler glutenfria
pastasorter från Risenta.
Den här gången är det kikärtspasta i olika former.
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Just nu är vi nyfikna på
Finax Glutenfria Lantbrödmix med boveteflingor
och nyponmjöl.

Fria kommer åter igen att sälja sitt glutenfria
vörtbröd under julsäsongen. Perfekt för alla
som inte vill baka själva.
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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 66 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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SAFFRANSSCONES
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

8 st.
Ugn 225 °C
Torra ingredienser
½ g (1 frp.) saffran
1 msk strösocker
100 g (2 dl) rismjöl
50 g (2 dl) sojamjöl
1 ¼ msk bakpulver
2 tsk FiberHusk eller Psyllium
2 tsk Pofiber
1 krm salt
Våta ingredienser
50 g smör
250 g lätt Kesella eller kvarg
50 g (½ dl) vatten
1 dl russin
½ dl mandlar
Värm ugnen till 225 °C Mortla saffranet med sockret för att få ut mer smak. Blanda saffransockret med övriga torra ingredienser noga.
Tillsätt smöret och nyp ihop tills smöret är finfördelat i hela mjölblandningen. Tillsätt kesella och vatten och arbeta ihop till en jämn
deg. Tillsätt russin och arbeta in i degen.
Dela degen i 8 delar och forma till runda bullar. Hacka mandlarna grovt och strö över, pressa ner mandlarna lite i bullarna så trillar
de inte av när bröden är bakade.
Baka sconesen på en plåt med bakplåtspapper i mitten av ugnen i ca 17-20 minuter. Låt sconesen svalna något innan servering.
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PASTA MED SÅS AV
GRÖNKÅL OCH CHÈVRE
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

4 portioner
250 g glutenfri tagliatelle (Vi använde tagliatelle från Senza Glutine)
3-4 stjälkar grönkål
150 g chèvre
2 ½ dl lätt crème fraiche
Några droppar olivolja
Salt och nymald svartpeppar.
1 dl mandlar

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Gör under tiden såsen. Skölj grönkålen noga och riv den i bitar från den grova nerven.
Låt kålen puttra i ca 1 dl vatten i en stekpanna med höga kanter.
Skär bort eventuella kanter på chévren och låt osten smälta ner i grönkålen.
Tillsätt crème fraiche och låt det koka ihop till en sås. Späd eventuellt med lite pastavatten om såsen blir för tjock.
Smaka av med salt och svartpeppar men tänk på att osten redan tillfört sälta till såsen.
Rosta mandlar i en torr stekpanna och hacka dem grovt.
Häll av vattnet från pastan och servera direkt tillsammans med såsen. Strö över mandlarna och ringla över lite
olivolja.
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Följande artikel är ett samarbete mellan Da Carla och
GF Glutenfri Matglädje:

DA CARLA SATSAR PÅ
EKOLOGISKA MJÖL OCH
KORN UTAN GLUTEN
Vi på GF Glutenfri Matglädje gillar när glutenfritt är gott för både
smaklökarna och miljön, därför var det självklart att vi ville utveckla
ett antal recept i samarbete med Da Carla för deras nya serie av ekologiska och glutenfria mjöl och korn. Fantastiska mjöl av durra, ljus och
mörk teff, amaranth, hirs och kikärtor så väl som korn av teff, durra
och amaranth finns med i serien. Fram till sidan 25 ser du recepten
som vi har utvecklat i samarbete med Da Carla. Du kan också läsa
mer om produkterna och var du kan köpa dem på www.dacarla.se

AV MALIN RANDENIYE

GROVA BAGUETTER MED
MÖRK TEFF, DURRA OCH KIKÄRTSMJÖL
Mörkt teffmjöl är ett härligt mörkt mjöl som blir vackert brunt
när det bakas. Mörkt teffmjöl är milt och gott i smaken, här har
vi kombinerat det med durra och kikärtsmjöl för att få ett mjukt
och saftigt bröd fullt av nyttigheter.
Ugn 250 °C
6 baguetter
Torra ingredienser
200 g (3 dl) Da Carla ekologiskt Teffmjöl mörkt
100 g (2 dl) Da Carla ekologiskt Durra-mjöl
60 g (1 dl) Da Carla ekologiskt Kikärtsmjöl
1 ½ msk FiberHusk eller Psyllium
1 tsk salt
Våta ingredienser
400 g (4 dl) vatten
25 g färskjäst
1 ½ msk olivolja
Olja till utbakning
Blanda alla torra ingredienser väl i en bunke.
Värm vattnet till 37 °C. Blanda vatten, jäst och olivolja i en bunke
så att jästen löser sig helt.
Blanda de torra ingredienserna i vätskan till en jämn smet.
Ta fram två plåtar och täck dem med bakplåtspapper.
Smörj in arbetsbänk, händer och redskap i olja och stjälp upp
degen på arbetsbänken.
Dela degen i 6 bitar och forma varje bit till en avlång baguette, ca
25 cm lång.
Fördela bröden över plåtarna och låt dem jäsa under plastfilm i
ca 1 timma till dubbel storlek.
Värm ugnen till 250 °C med en tom plåt i ugnen.
Strö lite durramjöl över baguetterna och skåra dem med en vass
kniv.
För över baguetterna till den varma plåten och grädda dem i mitten av ugnen i ca 10-12 minuter.
Låt bröden svalna helt innan de skärs upp.
Bröd som inte äts samma dag bör frysas in direkt.

Hirsknäcke, recept sid 20.

Kikärtspizza med fikon, chèvre
och grönkål, recept sid 20.
Kikärtsmjöl är ett mycket
proteinrikt mjöl som också mättar
bra. Här har vi gjort pizza på
kikärtsmjöl och toppat med en
färsk tomatsås, lite grönkål, fikon
och chèvre. Du kan givetvis fylla
pizzan med vad som helst.

Durrabröd med amaranth, recept sid
21.
Det här är ett saftigt bröd som är enkelt att göra och som går att variera
med olika smaksättningar om man
vill. I sitt original smakar brödet nötigt av amaranthmjölet.

Mjuk pepparkaka med
ljust teffmjöl, recept sid 21

Amaranthpaj med rödlök,
oliver och valnötter, recept
sid 22.
Amaranth är ett fantastiskt
glutenfritt mjöl som håller
ihop bra och som har en mild
nötig smak. Här har vi gjort
en väldigt god rödlökspaj
med pajskal av amaranth.
Givetvis kan du använda
grundreceptet på pajdeg även
till andra matiga pajer.

Amaranthbiffar med
soltorkade tomater och
fetaost , recept sid 22.
Det här är ett perfekt
recept att göra om
man har överblivna
amarantkorn från
gårdagens middag.

Teffotto, recept sid 23.

Ljummen durrasallad med rödkål, apelsin
och fetaost, recept sid 23
Durrakorn smakar milt och passar bra
som ersättare till ris, pasta, bulgur och
couscous. Kornen behöver blötläggas i cirka
tre timmar innan de kokas. Det fungerar
utmärkt att koka en större mängd durra
och frysa in i måltidsportioner om man vill
underlätta i vardagen. I den här salladen
serverar vi durran ljummen tillsammans
med rödkål, apelsin och fetaost, en riktigt
god kombination som fungerar lika bra som
ensam rätt som ett tillbehör till exempelvis
kyckling.

HIRSKNÄCKE
Ugn 250 °C

150 g (2 ½ dl) Da Carla ekologiskt Hirs-mjöl
½ tsk salt
1 tsk torkad rosmarin
½ tsk FiberHusk eller Psyllium
1 dl vatten
1 msk vitvinsvinäger
1 msk olivolja

KIKÄRTSPIZZA
MED FIKON,
CHÈVRE OCH
GRÖNKÅL
2 pizzor
Ugn 200 °C och 225 °C

Till utbakning
Da Carla ekologiskt Hirs-mjöl
Olivolja
Flingsalt
Värm ugnen till 250 °C
Blanda alla torra ingredienser väl, tillsätt de våta ingredienserna
och arbeta ihop till en deg.
Låt degen vila i ca 30 minuter
Kavla ut degen med lite hirsmjöl direkt på ett bakplåtspapper.
Pensla på lite olivolja och strö över flingsalt.
Grädda brödet i ugnen i ca 15 minuter tills det får fin färg på kanterna.
Låt brödet svalna på galler och torka helt.
Bryt brödet i bitar och förvara i en lufttät burk.

Pizzabotten
200 g (4 dl) Da Carla ekologiskt Kikärtsmjöl
150 g (1½ dl) vatten
1 msk olivolja
2 tsk torkad oregano
Färsk tomatsås
1 stor välmogen tomat
¼ vitlöksklyfta
½ tsk torkad oregano
1 tsk olivolja
1 krm salt
Topping
1 stjälk grönkål
2 färska fikon
100 g chèvre
½ dl mandel
Svartpeppar
Olivolja
Värm ugnen till 200 °C. Blanda alla ingredienser till pizzabotten till en
lös smet.
Dela smeten i två lika stora delar och bred ut till två pizzor ca 15 – 20
cm i diameter och 3 mm tjocka Använd gärna en slickepott som blötes
i lite vatten så går det lättare att bre ut smeten. Grädda pizzabottnarna i
mitten av ugnen i 10 minuter. Ta ut pizzorna och höj temperaturen till
225 °C.
Skölj och skär tomaten i bitar, riv vitlöken och mixa allt ihop till en slät
sås tillsammans med olivolja, oregano och salt. Bred tomatsåsen på
pizzabottnarna.
Skölj grönkålen och riv den i bitar från den tjocka mittnerven. Massera
grönkålen med lite olivolja och lägg den på pizzorna. Skiva chèvre och
lägg på pizzorna. Grädda pizzorna i mitten av ugnen i ca 5 minuter tills
osten börjar smälta och kålen får fin färg.
Skölj och dela fikonen i bitar och lägg över pizzorna
Rosta mandlarna i en torr stekpanna tills de blir gyllene. Grovhacka
mandlarna och strö över pizzorna. Strö över lite nymald svartpeppar
och ringla över lite olivolja och servera varmt.

DURRABRÖD MED
AMARANTH

14 portionsbröd.
Ugn 225 °C

200 g (4 dl) Da Carla ekologiskt Durra-mjöl
100 g (2 ½ dl)) Da Carla ekologiskt Amaranth-mjöl
40 g (1 dl)) Da Carla ekologiskt Kikärtsmjöl
1 msk FiberHusk eller Psyllium
1 ½ tsk salt
25 g färskjäst
400 g (4 dl) vatten
1 msk olja
Blanda alla torra ingredienser väl i en bunke.
Lös upp jästen i kallt vatten i en separat bunke och tillsätt olja
Blanda ner vätskan i de torra ingredienserna och blanda
ihop till en deg.

MJUK
PEPPARKAKA
MED
LJUST TEFFMJÖL
Ugn 175 °C
100 g urkärnade färska dadlar
1 dl (50 g) lingon
1 ½ dl vatten
2 tsk pepparkakskrydda
½ dl neutral olja
100 g (2 dl) Da Carla ekologiskt Ljust Teff-mjöl
50 g (2/3 dl) potatismjöl
1 msk bakpulver
3 ägg
Till formen
Da Carla ekologiskt Ljust Teff-mjöl
Kallpressad kokosolja eller annat fast fett.

Sätt stora muffinsformar i en muffinsplåt och fördela
degen i formarna.

Hetta upp ugnen till 175 °C.

Täck bröden med plastfilm och låt dem jäsa i 1 timma
och 30 minuter.

Smörj och ”bröa” en sockerkakform som rymmer ca 1 liter, med
fett och teffmjöl.

Värm ugnen till 225 °C och grädda bröden i mitten av
ugnen i ca 20 minuter tills de fått fin färg.
Låt bröden svalna på galler utan
bakduk. De känns hårda när man
tar ut dem ur ugnen men det är bara
skorpan på brödet och även den
kommer att mjukna något när brödet svalnat.

Blanda dadlar, lingon och vatten i en kastrull och låt det koka i 2-3
minuter.
Ta dadelmixen från plattan tillsätt oljan och låt blandningen svalna något
Blanda teffmjöl, potatismjöl och bakpulver väl i en skål
Separera äggvitor och gulor och vispa äggvitorna till ett styvt vitt
skum med elvisp.
Blanda lite av dadelmixen i äggulorna först och tillsätt sedan resten av dadelmixen till äggulorna.
Blanda i mjölblandningen i ägg och dadelmixen och rör om till en
jämn smet.
Vänd ner en tredjedel av äggvitorna åt gången i smeten men överarbeta den inte
Fyll smeten i formen och grädda den i mitten av ugnen i ca 25 minuter. Känn med en provsticka i mitten av kakan så att den är torr
inuti och stickan inte kommer ut kladdig.
Låt kakan sitta kvar i formen ca 5 minuter innan den stjälps upp
på galler.
Låt kakan svalna under bakduk. Frys gärna in det som inte äts upp
inom det närmsta dygnet.

AMARANTHPAJ
MED RÖDLÖK,
OLIVER OCH
VALNÖTTER
4 portioner

½ msk vinäger

Ugn 175 °C och 225 °C

2 dl urkärnade gröna oliver av bra kvalitet

Pajdeg
200 g (2 ½ dl) Da Carla
ekologiskt Amaranth-mjöl
1 äggula
1 msk FiberHusk eller Psyllium
75 g smör

1 dl valnötter

700 kg rödlök
1 msk olja
1 ½ tsk salt

20 små biffar

Amaranthkornen
3 dl vatten
½ tärning grönsaksbuljong utan spår av gluten

½ krm nymald svartpeppar

½ dl Da Carla ekologiska Amaranth-korn

2 msk färsk hackad timjan

2 msk potatismjöl

Äggstanning
1 äggvita och 2 ägg

Fyllning

AMARANTHBIFFAR MED SOLTORKADE TOMATER OCH FETAOST

⅔ dl mjölk
½ tsk salt
½ krm
50 g ost

Värm ugnen till 175 °C.
Blanda alla ingredienser till pajdegen och platta ut degen till en
disk som är ca 2 cm tjock. Plasta in degen och låt den vila i kylskåp i ca 15 minuter.
Fodra en djup pajform som rymmer minst 2 liter, med pajdegen.
Nagga botten med en gaffel och förgrädda pajskalet mitten av
ugnen i 10 minuter.
Ta ut pajskalet och höj värmen till 225 °C.
Skala rödlöken och strimla den, det går lättast att strimla löken i
en matberedare.
Hetta upp oljan i en rymlig gryta och tillsätt lök och
salt. Låt löken svettas under omrörning utan att ta
färg, tills den är helt mjuk, ca 10 -15 minuter. Tillsätt
vinäger, oliver och valnötter, smaka av med timjan
och svartpeppar och låt allt bli varmt. Lägg lökfyllningen i pajskalet.
Blanda ägg, mjölk, salt och peppar till äggstanningen
och häll över lökblandnigen i pajen.
Riv osten och strö den över pajen.
Grädda pajen i mitten av ugnen i ca 30 minuter tills
pajen fått fin färg.

Biffarna
1 dl glutenfria havregryn
1 ägg
3 dl kokta Amaranth-korn
100 g smulad fetaost
1 dl (50 g) hackade soltorkade tomater
2 stjälkar färsk rosmarin
¼ krm svartpeppar
Ev. lite salt.
Neutral olja att steka i
Koka upp amaranthkornen i vatten och buljong, sänk
värmen och låt kornen sjuda i 35-40 minuter. Låt kornen
svalna helt.
Blanda alla ingredienser till biffarna och låt smeten vila
övertäckt i kylskåp i ca 30 minuter
Hetta upp olja i en stekpanna på medellåg värme. Klicka
i ca 1 msk av smeten per biff och stek varje biff i ca 5 minuter på varje sida tills de fått fin färg.

TEFFOTTO
4 portioner

1 schalottenlök
2 vitlöksklyftor
2 protabelllosvampar
7 ½ dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning utan spår av gluten och mjölk
2 msk olivolja
2 ½ dl Da Carla ekologiska Teff-korn
2 dl alkoholfritt vitt vin
1-2 stjälkar grönkål
Några kvistar färsk timjan
Salt och nymald svartpeppar
Skala och hacka schalottenlök och en vitlöksklyfta
Ansa portabellosvamparna och dela en av dem på hälften. Hacka
upp en halv protabellosvamp och spara resten till senare.
Koka upp vatten och tillsätt grönsaksbuljongen.
Hetta upp 1 msk av olivoljan i en tom gryta på medelstark värme
och låt lök, vitlök och svamphack svettas under omrörning tills
löken blivit mjuk.
Tillsätt teffkornen och blanda om ordentligt.
Tillsätt vinet och låt det koka in i kornen under omrörning.
Tillsätt buljongen i omgångar, ca 1 dl åt gången och låt vätskan
koka in under omrörning.
Förbered svamp och grönkålstoppingen genom att skölja grönkålen noga och riva den i bitar från den tjocka nerven i mitten.
Skala och skiva den andra vitlöksklyftan tunt.
Skiva resten av svampen i strimlor och
skölj och finstrimla timjan.
Hetta upp 1 msk av oljan i en stekpanna på medelvärme och låt vitlök,
svamp, grönkål och timjan stekas.
Smaka av teffotton och toppingen med
salt och peppar och servera direkt.

LJUMMEN
DURRASALLAD
MED RÖDKÅL,
APELSIN OCH
FETAOST
4 portioner
Durra
2 dl Da Carla ekologiska Durra-korn
5 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning utan spår av gluten
Sallad
¼ rödkålshuvud
2 apelsiner
100 g fetaost
Dressing
2 msk olivolja
½ msk vinäger
1 msk juice från apelsin
1 krm salt
½ krm nymald svartpeppar
Skölj och blötlägg durrakornen i minst 3 timmar.
Koka upp vatten, durra och buljong i en kastrull sänk värmen
och låt kornen småputtra tills de är helt mjuka, ca 15 minuter,
häll av eventuellt kokvatten från durran.
Skölj och finstrimla rödkålen.
Skär skalet av apelsinerna och skiva dem i tunna skivor. Pressa
några apelsinskivor till 1 msk juice till dressingen.
Blanda ingredienserna till dressingen och slå hälften av dressingen över den varma durran och blanda om.
Tillsätt ytterligare ¼ av dressingen till rödkålen och massera in
dressingen i kålen
Lägg ihop durra, rödkål, apelsin och fetaost på ett stort fat och
ringla över resten av dressingen.
Servera salladen lätt ljummen.
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BAKA IN
JULEN
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LUSSEBULLAR
Den här degen är medvetet lös för att få bullar som är
luftiga och saftiga. Pressa inte in händerna i degen utan
arbeta med lätt hand i degen och olja in arbetsbänk
och händer så är det lättare att forma bullarna. Om du
bara står ut med en något lös deg så blir resultatet av de
här bullarna fantastiskt goda lussebullar som ingen kan
tro är glutenfria.
12-16 st.
Ugn 225 °C
450 g (8 dl) ljust glutenfritt mjöl (Vi använde Sempers
Mix)
25 g färsk jäst för söta degar
50 g rumsvarmt smör
2 ½ dl mjölk
⅔ dl strösocker
1 krm salt
½ g (1 frp.) saffran
1 msk FiberHusk eller Psyllium
125 g Lätt Kesella eller kvarg

AV MALIN RANDENIYE

Neutra olja att baka ut med
Blanda alla ingredienser i en bakassistent och låt den arbeta ihop en lös men jämn deg i ca 3 minuter. Skrapa in
degen från kanterna med hjälp av en slickepott. Täck degbunken med en plastfilm och låt jäsa i 1 timma och 30
minuter.
Smörj in arbetsbänk, händer och redskap med olja.
Dela degen i mindre bitar och forma varje bit med lätt hand till en lussebulle. Placera bullarna på två plåtar klädda
med bakplåtspapper.
Låt bullarna jäsa ytterligare i 30 minuter
Värm ugnen till 225 °C och grädda varje plåt i ca 8 minuter tills de fått fin färg.
Låt bullarna svalna under bakduk på galler. Förvara dem i en plastpåse och frys gärna in dem direkt om de inte
ska ätas inom ett dygn.

27

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 4 2015

28

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 4 2015

MJUK CHOKLADKAKA MED
KOLASÅS OCH FIKON
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

Ugn 175 °C
Kakan
½ dl kakao
½ dl majsstärkelse (Maizena)
2 dl rismjöl
2 msk FiberHusk eller Psyllium
2 tsk bakpulver
½ krm vaniljpulver
2 ägg
2 dl strösocker
75 g smör
½ dl mjölk
Smör och glutenfritt ströbröd till formen
Kolasåsen
50 g smör
2 msk mjölk
1 dl sirap
Dekoration
3 st. färska fikon
Kakan
Värm ugnen till 175 °C.
Smörj och bröa en form som rymmer ca 1 liter, med glutenfritt ströbröd.
Blanda kako, majsstärkelse, rismjöl, FiberHusk eller Psyllium, bakpulver och vaniljpulver väl i en bunke.
Vispa ägg och socker vitt och fluffigt. Smält smöret och tillsätt mjölken och blanda i ägg och sockerblandningen
Tillsätt de torra ingredienserna och blanda om.
Häll smeten i formen och grädda i mitten av ugnen i ca 40 minuter, känn med en provsticka att kakan inte är kladdig i mitten. Ta ut
kakan ur ugnen och låt den sitta kvar i formen i ca 5 minuter innan den stjälps upp på galler. Låt kakan svalna under bakduk
Kolasåsen
Blanda alla ingredienser i en kastrull och låt det koka kraftigt i ca 5-8 minuter tills såsen blir gyllene och doftar kola. Ta kastrullen
från plattan och låt den svalna i ca 2-3 minuter och häll den sedan över kakan.
Dekoration
Skölj och klyfta fikonen och placera ut dem på toppen av kakan
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MJUKA MANDELMUSSLOR
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

Dessa mandelmusslor kan frysas in innan de dekoreras med grädde, då kan man ta fram dem innan servering och
låta dem tina och sedan garnera med grädde och granatäpple.
20 st.
Ugn 225 °C
6 dl mandelmjöl
1 bittermandel
1 tsk bakpulver
1 dl strösocker
50 g rumsvarmt smör
2 ägg
Smör till formarna
2 dl vispgrädde
1 dl granatäpplekärnor

Värm ugnen till 225 °C. Smörj 20 st. mandelmusselformar noga. Finriv bittermandel och blanda med övriga torra
ingredienser i en bunke. Blanda i smöret och tillsätt äggen ett i taget och blanda till en slät smet. Fördela smeten jämt
i varje form och pressa ner den i formen med lätt fuktat finger så att ytan blir jämn.
Grädda mandelmusslorna i mitten av ugnen i ca 7 minuter tills de blir lätt gyllene på kanterna. Ta ut dem och låt
dem sätta sig ca 3 minuter i formen innan de stjälps upp och får svalna på galler under duk.
Vispa grädden inför servering och spritsa en klick på varje mussla och strö över granatäppelkärnor.
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JULSKINKA MED NÖTTER OCH FRÖN
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

Tål man inte nötter går det att byta ut dem mot enbart fröer så som pumpakärnor och solrosfrön.
Ugn 225 °C
2 ½-3 kg färdigkokt julskinka
2 msk klassisk senap
2 krm mald kryddnejlika
1 msk honung
1 msk potatismjöl
1 dl mandel
1 dl valnötter
½ dl sesamfrön (vi använde svarta sesamfrön)

Värm ugnen till 225 °C.
Plocka bort nätet från skinkan och ta bort svålen och eventuellt lite av fettkappan.
Blanda senap, kryddnejlika, honung och potatismjöl till en jämn smet och pensla på skinkan.
Spar eventuellt några valnötter hela som garnering.
Hacka resten av mandlarna och valnötterna grovt, tillsätt sesamfrön och strö över skinkan.
Placera eventuellt de hela valnötterna dekorativt på skinkan.
Griljera skinkan i mitten av ugnen i ca 10 minuter, håll koll så att inte nötterna bränns.
Servera skinkan till julbordet gärna på ett fat med apelsiner eller varför inte lite grönkål.
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K O T S R Å D G I VA R N A S
GLUTENFRIA
JUL

AV MALIN RANDENIYE FOTO ANNELI HOLM

Att glutenfritt målas upp som en hälsotrend just nu är kanske ingen nyhet, men vad är det egentligen som får kostrådgivarna att välja glutenfritt? Vi stämde träff med tre kostrådgivare och kokboksförfattare som alla är aktuella med glutenfria bakböcker, för att ta
reda på hur de ser på den glutenfria trenden. Självklart passade vi
även på att be dem om deras bästa jultips.

Jag träffar den kända dietbokförfattaren Ulrika Davidsson och författarduon Susanne Hovenäs och Nilla Gunnarson på den pampiga Hellstens
Malmgård mitt på söder i Stockholm. Ulrika kommer direkt från ett möte
och stämmer av tiden för intervjun så att hon ska hinna vidare på nästa
möte. Susanne och Nilla ska också vidare efteråt, de är redan igång och
arbetar med nästa gemensamma bokprojekt, en kokbok kommer det att
bli den här gången. Jag slås av att det är några otroligt kreativa och driftiga
kvinnor jag stämt träff med idag och de har fler gemensamma nämnare.
Förutom att de just nu är aktuella med glutenfria bakböcker så är de också
alla utbildade kostrådgivare. Det glutenfria har de dock lite olika erfarenhet
av. Nilla berättar att hennes hälsa gjorde henne tvungen att göra förändringar i maten.
– Jag hade kroniska inflammationer och jag hade haft muskelvärk hela livet, berättar hon. Nilla uteslöt mjölkprotein, socker och gluten ur kosten
och redan efter tre veckor mådde hon betydligt bättre. Nilla som har en
bakgrund som kock och är uppvuxen på hembakat bröd såg det aldrig som
något alternativ att köpa färdigt glutenfritt bröd, Nilla märkte också att
hon även var känslig för den glutenfria vetestärkelse som fanns i många
mjölmixer och glutenfria färdiga produkter. Lösningen blev att börja baka
själv.
För Susanne har vägen varit lite annorlunda, hon märkte egentligen av en
slump att hon mådde bättre av att äta glutenfritt. Det var när hon arbetade
tillsammans med Raw Food-entusiasten Erica Palmcrantz Aziz i ett annat
bokprojekt som Susanne anammade det glutenfria och först då märkte hon
hur uppsvälld hennes mage egentligen blivit av bröd tidigare. Susanne är
journalist och kommunikatör och tanken var egentligen att hon skulle skriva en bakbok tillsammans med en annan kollega men när kollegan fick
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Namn: Susanne Hovenäs
Ålder: 45 år
Familj: Man och två barn
Aktuell med: Boken Baka
Glutenfritt: matbröd, kakor, tårtor och desserter
Följ Susanne på:
@susannehovenas

Namn: Nilla Gunnarsson
Ålder: 38 år
Familj: Hunden Bollo
Aktuell med: Boken Baka
Glutenfritt: matbröd, kakor, tårtor och desserter
Följ Nilla på:
www.nillaskitchen.com
@nillaskitchen

Namn: Ulrika Davidsson
Ålder: 44 år
Familj: Man och två barn
Aktuell med: Boken Baka
glutenfritt med Ulrika
Följ Ulrika på:
www.ulrikadavidsson.se
@kostrådgivareulrikadavidsson
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förhinder fick Susanne tipset om Nilla istället.
Nilla som själv gick i bakbokstankar var inte
sen på att nappa på Susannes förslag och nu
är de alltså i full färd med att skriva sin andra
bok tillsammans. Deras första bok heter Baka
Glutenfritt och är en heltäckande bakbok med
allt från bröd till bakverk.
Även Ulrikas bok Baka Glutenfritt med Ulrika är en bok som spänner från matbröd till
kakor och bullar. Det är lite ovanligt att se
lågkolhydrat-förespråkaren Ulrika bjuda på
bröd och bullar.
– Den här bakboken har många målgrupper
och många köper den förstås för att de vill äta
mer hälsosamt.
Både i Ulrikas och Susannes och Nillas böcker har stor vikt
lagts vid att hitta alternativ till vitt socker. De använder inte
heller färdiga mjölmixer i sina recept.
– För mig har mycket av det jag ätit varit naturligt glutenfritt
eftersom jag också har valt mat utan så mycket kolhydrater, säger Ulrika, men jag tycker att det har varit svårt att
hitta glutenfria bröd och mjöl som passar med min filosofi
om långsamma kolhydrater, det mesta har innehållit väldigt
mycket stärkelse. Jag är väldigt glad över att det har kommit
många bra glutenfria mjölsorter på senare tid. Säger hon
och får medhåll från Nilla.
– Jag som alltid varit intresserad av näringslära även innan
jag utbildade mig till kostrådgivare såg ju att många av de
färdiga glutenfria bröden var för näringsfattiga.
De ser alla att det finns en risk med den glutenfria trend
som råder just nu, att man bara stirrar sig blind på att det
ska vara glutenfritt och glömmer bort helheten.
– Samtidigt, säger Ulrika, tror jag inte människor är dumma, jag tror att de märker vad de mår bra av och i Sverige
och i Norden är kunskapen hög om vad som är hälsosamt
och inte. Vi är otroligt kunniga om man jämför med många
andra länder i världen.
Eftersom det börjar lacka mot jul så passar jag på att fråga
dem om hur de tänker kring det här med hälsa och jul.
– Jag ska vara ledig mycket i december, berättar Ulrika, under sommaren blir det inte så mycket ledighet eftersom jag
då driver min restaurang på vår gård på Gotland, så nu i jul
ska jag vara ledig och vila mycket. Jag älskar julbord också
och tycker om att ägna väldigt mycket tid åt julbordet, sill
och knäckebröd är favoriter hos mig, säger hon och Susanne håller med.
– Ett riktigt gott knäckebröd är viktigt på julbordet, innan
jag slutade att äta kött så var en knäckemacka med julskinka
min favorit och även om jag inte äter skinka nu så är knäcket fortfarande ett måste. Susanne berättar också att det är
hon som ansvarar för all specialmat på julbordet. Vi brukar
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fira jul med några vänner som
har barn med allergier, så jag ser alltid till att det finns bra
mat till alla. Susanne tipsar om att man kan tänka lite utanför de traditionella julbordsrätterna men ändå få till en
mysig stämning kring julbordet.
– Vi brukar göra glutenfria pajer och ha lite sallader och
annat gott på julbordet förutom de vanliga rätterna.
Nilla är ingen julbordsfantast däremot.
– Pepparkakor, tycker jag om men julmaten gillar jag inte.
Fårfiol kan jag tycka att det är gott om det finns, men traditionellt julbord är inget för mig. Mina föräldrar är skilda så
när jag var liten firade jag alltid jul två gånger och när det
var ”lilla” julafton fick jag bestämma maten själv och då valde jag oftast lammstek istället för vanlig julmat.
Nilla och Susanne har ett helt kapitel med julrecept i sin bok
och berättar att de inför det kapitlet fokuserat på att göra
bra alternativ till originalen. Pepparkakor och lussebullar
behövde inte vara så nyttiga som möjligt men däremot behövde de smaka gott.
Ulrika håller med, vissa saker är svåra att få goda och med
bra konsistens om de samtidigt ska vara supernyttiga. Hon
tar bullar som exempel,
– Jag har provat att göra glutenfria bullar med alla möjliga
sorters mjöl men det enda som blir bra är rismjöl. Ulrika
berättar att hon har provbakat otroligt mycket inför den här
bakboken.
– Jag har varit nervös inför den här boken, det har jag aldrig
varit med de andra böckerna jag gett ut. Då har det varit
kokböcker med matrecept där det varit ok att höfta och byta
ut råvaror som man vill men så är det ju inte när man bakar glutenfritt. Där måste man vara väldigt noggrann med
mängderna och kan inte byta ut ett mjöl mot ett annat hur
som helst. Nilla och Susanne håller med om att när man
bakar glutenfritt ska man gå efter ett recept och vara väldigt
noggrann.
De är alla tre överens om att det nu finns många bra glutenfria bakböcker på marknaden och det är ju inte minst tack
vare den här trion.
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CHOKLADDOPPADE
PEPPARKAKSBOLLAR PÅ PINNE

Ca 15 bollar
3 dl sötmandel
8 torkade fikon
4 torkade, urkärnade
dadlar
1 tsk malen ingefära
1 tsk malen kanel
1 tsk malen kardemumma
1 krm malen kryddnejlika
en nypa flingsalt
1 msk vatten
100 g mörk choklad,
ca 70%

Toppingförslag
kokosflingor, hackade
nötter, mandelspån,
frystorkade jordgubbsbitar, socker
pärlor, sockerhjärtan
1. Lägg sötmandel, fikon och dadlar
i en matberedare tillsammans med
kryddor och salt. Mixa till en jämn
smet och tillsätt vattnet lite i taget. 2.
Rulla till jämnstora bollar och ställ in
i frysen. 3. Smält under tiden chokladen i ett vattenbad och rulla sedan
bollarna i chokladen. Trä upp på pinnar och strö över valfri topping. Förvara i kylen.

AV ULRIKA GUSTAVSSON
FOTO MALTE DANIELSSON
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Efter att du smakat dessa knapriga bröd kommer du inte ha
vilja ha något annat knäcke i
skafferiet.

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 4 2015

HAVREKNÄCKE
INGREDIENSER

AV NILLA GUNNARSSON
OCH
SUSANNE HOVENÄS
FOTO EVA HILDÉN SMITH

6 st. brödkakor
25 g jäst
500 g kallt vatten
1 msk äppelcidervinäger
260 g glutenfria havregryn
1 ½ tsk salt
2 tsk bikarbonat
100 g majsmjöl
100 g bovetemjöl
40 g potatismjöl
30 g Fibrex
Utbakning och smaksättning
bovetemjöl
kumminfrön eller fänkålsfrön
Blanda ut jästen i vatten och vinäger. Tillsätt resten av ingredienserna.
Blanda allt väl till en klibbig men fast deg. Vänta fem minuter och blanda väl igen under någon minut så att havregryn och Fibrex finfördelas något.
Låt jäsa i ca 90 minuter, till ca 20 procent större storlek.
Dela degen i sex delar.
Mjöla ett bakplåtspapper åt gången med bovetemjöl och kavla försiktigt ut en rund kaka (22–25 cm) direkt på pappret med en knäckebrödskavel eller vanlig kavel.
Använd även extra mjöl på ovansidan av degen medan du kavlar. Strö ev. ovansidan på varje brödkaka med kumminfrön eller fänkålsfrön om du vill.
Du kan lyfta undan varje kaka åt sidan med hjälp av pappret. Upprepa med resten av degbitarna och låt jäsa i ca 35
minuter.
Grädda knäckebröden i mitten av ugnen i 200 grader i ca 18 minuter eller tills att kakan har böjt sig lätt.
Lyft brödkakorna från pappret och låt svalna helt på galler.
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Baka tunna, fina gubbar, gummor, stjärnor och hjärtan utan
gluten och vitt socker och bjud
på i adventstider. Garanterat
uppskattat!
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PEPPARKAKOR
INGREDIENSER

AV NILLA GUNNARSSON
OCH
SUSANNE HOVENÄS
FOTO EVA HILDÉN SMITH

170 g rårörsocker
50 g agavesirap
75 g smör eller kokosolja
2 tsk ingefära
3 tsk kanel
2 tsk mald kardemumma
2 tsk mald kryddnejlika
1 krm salt
1 tsk bikarbonat
1 tsk finmalet psylliumfrö
135 g glutenfritt havremjöl
90 g bovetemjöl
45 g mandelmjöl
1 ägg
rismjöl till utbakning
Blanda socker och agavesirap i en tjockbottnad kastrull och låt koka upp över medelvärme.
Lägg i smöret och låt det smälta. Tillsätt kryddorna och dra av från värmen. Låt massan kallna tills den är ljummen
eller något varm utan omrörning.
Blanda ihop alla övriga torra ingredienser för sig.
Använd gärna en matberedare med insats för kaksmet eller elvisp med degblandare för att röra ihop degen (slev
och muskelstyrka fungerar också). Häll den ljumma sockerblandningen i mjölblandningen medan matberedaren/
vispen är igång. Mixa ihop väl under ett par minuter. Skrapa sidorna eller botten av bunken/behållaren ett par ggr
om det behövs.
Tillsätt till sist ägget och kör matberedaren/vispa ytterligare någon minut.
Låt degen vila i 15 minuter.
Om det behövs kan du tillsätta lite extra bovetemjöl tills du har en fast och formbar deg.
Lägg degen i plastfolie, platta till den lite och låt vila i kylskåp i minst 30 minuter, gärna över natten.
Kavla ut en bit deg i taget, tunt (ca 2–3 mm tjockt) på ett lätt mjölat bakbord (använd rismjöl). Skär ut pepparkakorna eller använd pepparkaksformar.
Använd en stekspade eller liknande och lägg över pepparkakorna på plåtar med bakplåtspapper och grädda mitt i
ugnen i 165–170 grader i 6–8 minuter beroende på hur tunna du gör pepparkakorna. OBS! Håll koll, de bränns lätt.
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Det här är en barndomsklassiker som
du lätt gör själv. Perfekt för att fylla
på med värme och energin under en
dag ute i härligt vinterväder.

VINTER
UTFLYKT

AV MALIN RANDENIYE
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NYPONSOPPA MED MANDELBISKVIER
OCH LÄTTVISPAD GRÄDDE
INGREDIENSER
Nyponsoppa
4 portioner
6 dl vatten
1 dl nyponskalmjöl
1 ½ msk strösocker
½ tsk kanel
Mandelbiskvier
Ugn 175 °C
30 st.
100 g mandelmassa
1 äggvita
Till servering
Lättvispad grädde
Nyponsoppan
Koka upp vatten och nyponskalmjöl och smaka av med socker och kanel. Häll upp på en termos och ta med ut på
vinterutflykten.
Mandelbiskvierna
Värm ugnen till 175 °C
Riv mandelmassan grovt på ett rivjärn och blanda väl med äggvitan
Klicka ut smeten i små klickar på en plåt med bakplåtspapper och grädda i mitten av ugnen tills de blivit gyllene.
Låt dem svalna på plåten och packa ner dem i en lufttätburk och ta med ut på utflykten.
Servera tillsamman med nyponsoppa och en klick lättvispad grädde.
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Mandelbiskvier är
superenkelt att göra.
Variera gärna med
lite olika smaksättning i dem, varför
inte riva ner lite
ekologist apelsinskal eller hacka i lite
mörk choklad.

PICKNICKWRAP MED FÄRSKOST OCH
KALKON
Wraps är perfekta att förbereda hemma och ta med sig ut på utflykten.
Ugn 225 °C
4 st. glutenfria wraps
Fyllning
50 g naturell färskost
4-8 skivor rökt kalkon
Mâchesallat
Glutenfria wraps kan vara lite svåra att rulla utan att de spricker
mjuka upp dem så här:
Värm ugnen till 225 °C. Blöt och krama ur ett par bakplåtspapper i
vatten så de blir fuktiga. Linda in wrapsen i pappret och lägg dem i
ugnen i ca 5 minuter.
Bred på färskost och lägg på kalkon och sallad och rulla ihop dem
direkt. Slå in dem i varsitt paket med nytt bakplåtspapper och ta
med ut på utflykten.

44

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 4 2015

SAFFRANSPANNKAKA

4 portioner
Ugn 175 °C
4 dl risgrynsgröt
2 ägg
2 msk mjölk
½ dl strösocker
1 bittermandel
2 tsk potatismjöl
½ g (1 paket) saffran
½ dl flagad mandel
Smör till formen.
Till servering
2 dl vispgrädde
1 dl björnbärssylt eller annan god sylt
Värm ugnen till 175 °C och smörj 4 portionsformar eller en stor form med smör.
Mortla 1 msk av sockret med saffranet för
att få ut mer smak. Blanda alla ingredienser utom flagad mandel till en slät smet
och fördela i formarna. Toppa med den
flagade mandeln.
Grädda i mitten av ugnen i ca 30 minuter tills pannkakan stannat helt. Servera
varm eller kall tillsamman med lättvispad
grädde och sylt.
AV MALIN RANDENIYE
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BLOGG FAVORITEN
JENNY MUSTARD

TEXT MALIN RANDENIYE
RECEPT OCH RECEPTFOTO JENNY MUSTARD
PORTRÄTTFOTO DAVID SJÖLIN

I varje nummer av GF Glutenfri matglädje så lyfter vi fram en blogg som vi
gillar extra mycket. Bloggfavoriten den här gången är svenska bloggaren Jenny
som driver bloggen jennymustard.com. Jenny bloggar på engelska om veganmat och hennes blogg är fylld av glutenfria recept. Att läsa Jennys blogg är
lite som att komma in i en helt ny värld. Jenny tar fantastiska bilder av maten,
hennes stil är minimalistisk och avskalad och nyligen släppte hon också boken
New Vegan: Det Nya Veganska Köket på den svenska marknaden.
Bloggen Jennymustard.com hittar du på
www.jennymustard.com

Ja jennymustard.com är verkligen som en egen värld. Det avskalade bildspråket med blåtonade foton på vackra maträtter ger oss en speciell känsla när vi besöker bloggen. Jennys sätt att se på mat känns nytt och spännande. Hennes
filosofi är att den mat hon äter ska vara så rik på näring
som det bara går. Vegansk mat kan för den oinvigda
ibland verka lite svår att ta till sig men det gäller inte för
Jennys mat. Den känns spännande och fantasieggande
och väldigt lätt att förstå sig på och allt verkar otroligt
gott. Jenny lagar mat med färgstarka råvaror som får oss
att vilja springa till grönsaksdiskarna och lasta korgarna
fulla.
Utöver en hel drös med recept har Jenny också massor
av bra tips för den som är intresserad av vegansk mat,
men oavsett om man är redo att ta steget till ett vegoliv
eller inte så finns här många spännande idéer som vi
alla kan ta till oss av. Till exempel menar Jenny att det
faktiskt är av maten som bygger upp våra kroppar och
att våra celler i kroppen byts ut i rasande takt så att bra
byggmaterial till kroppen behövs hela tiden.
Förutom bloggen har Jenny också en egen YouTubekanal där hon regelbundet lägger upp matlagningsklipp i
samma stil som på bloggen. Även YouTubeklippen är på
engelska och Jenny guidar oss genom recepten med sin
mjuka lugna stämma. Ett perfekt tips för den som vill
ta del av ännu mer av Jennys värld. Vi älskar också att
Jenny själv lägger in små skämt och knasigheter i sina
inlägg. Kanske hade bloggen känts stel eller allt för klinisk annars, men när Jenny postar bilder på sig själv när
hon äter lingon som rinner ner för hela hakan så visar
hon att hon kan driva med både sig själv och maten. Det
blir aldrig pretentiöst eller pekpinnigt hos Jennt Mustard bara intressant, inspirerande och roligt.
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Recept från bloggen Jennymustard.com

ROSTAD CHAIMÜSLI

2 dl urkärnade dadlar, blötlagda i ca 1 timme
15 dl puffat råris (eller vitt ris om du inte kan hitta råris)
5 dl glutenfria havregryn
3 dl ekologiska russin
1 dl solrosfrön
1 dl linfrön
1-2 msk chaikrydda (se ovan)
Hetta upp ugnen till 150 °C
Blanda alla torra ingredienser i en stor bunke
Mixa de blötlagda dadlarna helt släta tillsammans med lite av
blötläggningsvätskan
Tillsätt dadlarna till de torra ingredienserna och blanda med
händerna tills dadlarna blandats ordentligt med de torra
ingredienserna

Fördela blandningen på två bakplåtspappersklädda ugnsplåtar och rosta varje plåt i ca 10-15 minuter var, tills müslin är
helt torr.
Låt svalna och förvara i en lufttät låda.

CHAIKRYDDA

2 msk mald kanel
1 msk mald kardemumma
1 msk mald kryddnejlika
1 msk mald ingefära
½ msk mald muskotnöt
15 st. malda pepparkorn
Blanda alla ingredienser väl och förvara i en lufttät glasburk
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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

APP: HEALTHY DESSERTS
Appen Healthy Desserts är en dessertapp
från paret bakom bloggen Green Kitchen
Stories. Här finns 48 dessertrecept som är
tydligt uppmärkta om de är glutenfria, vegananpassade med mera. Många av recepten
är glutenfria. Här kan man också bocka av
vartefter man är klar med ett steg i receptet.
Bilderna är väldigt vackra i den här trevliga
appen som köps i App Store.

FACEBOOK
På Facebook följer vi just nu Lysings
Glutenfria och bageriets egna ”foodtuck” fylld med glutenfria bakverk.

INSTAGRAM
Just nu följer vi
@superfoodsweden där Jenny och
Linnea bjuder på gluten- och sockerfria recept.

GLUTENFRI MATKASSE PÅ CITTYGROSS.SE
Butiken Citty Gross har börjat med en glutenfri
matkasse som går att beställa via cittygross.se.
Kassen innehåller förutom svenskt kött också
Ä-märkta produkter och ekologiska produkter
efter säsong. Matkassen sägs vara barnanpassad med lättlagade recept.

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

GREEN SWEETS AND TREATS: 100% RAWFOOD DESSERTER - UTAN GLUTEN ELLER VITT SOCKER

Författare: Erika Billysdotter
Förlag: Nygren & Nygren

Det här är en dessertbok med Raw Food-recept där allt är glutenfritt och utan vitt
socker. Det är en bok fylld med vackra bilder och spännande recept. Här finns bland
annat en plommonpaj med vaniljsås som även är mjölkfri. Det finns en Raw-variant
av dumlekola, morotscupcakes och mycket annat smarrigt.

SIN GLUTEN: SPANSK MAGI I KÖKET

Författare: Riki Simic
Förlag: Skabetti Books & Agency

Den här boken är en smakresa genom den spanska glutenfria matkulturen där vi får
besöka Spaniens olika regioner och smaka på glutenfri mat fån ett spanskt perspektiv. Förutom en receptbok är det här också en bok med information om det spanska
köket och dess smaker. En rolig och annorlunda glutenfri kokbok.

RÅ MAT: RAW FOOD-BOXEN

Författare: Linda Nilsson
Förlag: LUX Publica

Författaren Linda Nilsson driver till vardags restaurangen Raw Food House i Malmö.
Här har hon samlat sina favoritrecept på receptkort i en fin box. Det är en box med
recept fria från tillsatser, gluten, raffinerat socker, mejeriprodukter och animaliskt
protein, det är hennes mest populära recept från restaurangen. En rolig julklappsidé
tycker vi på GF Glutenfri Matglädje
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GF CLUBS JULKALENDER
ETT NYTT RECEPT VARJE DAG FRAM TILL JUL
GÅ MED GRATIS I GF CLUB PÅ
WWW.GFGLUTENFRI.SE/GF-CLUB

LUCKA 1
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PANNACOTTA MED GLÖGGDOFTANDE ÄPPELKOMPOTT
OCH MANDELFLARN
3 portioner
Ugn 175 °C
Pannacotta
3 dl vispgrädde
½ vaniljstång
1 tsk vaniljsocker
½ dl socker
2 st gelatinblad
Äppelkompott
1 rött äpple
4 msk saftglögg
Mandelflarn
½ dl skållade och skalade
sötmandlar
25 g smör
¼ dl socker
½ msk ljus sirap
1 msk mandelmjöl
1 tsk mjölk

Pannacotta
Lägg gelatinbladen i en skål med
kallt vatten i ca 5 minuter.
Skär ett snitt genom vaniljstången
och stoppa ner den i grädden. Koka
sedan upp vaniljgrädden tillsammans med socker och vaniljsocker.
Dra av grädden från plattan och häll
ner de avskakade gelatinbladen. Rör
runt så att de löser upp sig.
Sila pannacottan genom en finmaskig sil.
Häll upp i portionsformar/glas och
stoppa in dem i kylen. Pannacotta
som ska gjutas i formar ska ställas in
i frysen. När de är genomfrusna kan
de tas loss från formarna och sedan
tina långsamt i kylskåp.

Äppelkompott
Tärna äpplena i önskad storlek. Lägg
dem i en kastrull och låt de sjuda tillsammans med 2 msk glögg.
Tillsätt det sista av glöggen när det
första kokat bort.
Låt svalna något så att inte pannacottan smälter när de läggs på.
Mandelflarn
Värm ugnen till 175 °C. Hacka mandlarna fint. Smält smöret i en kastrull.
Blanda ner resterande ingredienser.
Låt koka 1-2 minuter. Rör om och se
till att det inte bränns vid.
Klicka ut på bakplåtspapper, det
kommer att flyta ut rejält.
Grädda mitt i ugnen i 5-7 minuter.
Ta ut och stansa omedelbart ut cirklar som läggs på en bakplåtspappersklädd kavel. De stelnar fort, hinner
man inte funkar det även att bryta
flarnbitar.
Låt svalna.
AV TANJA SVÄRD
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KRISTINS SNACKS

Recept från kokboken Good
Food glutenfritt, gott och
mycket grönt med Kristin
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GRÖNKÅLSCHIPS
4 PORTIONER
Grönkålschips är perfekt snacks som gillas av både
stora och små. Här kommer två goda varianter. Tahini
varierar mycket i smak och kvalitet. Smaka dig fram
till en bra balans för chipsen.
GRÖNKÅLSCHIPS MED SESAMFRÖN
400 g grönkål med stam eller 250 g rensad
1–2 msk tahini
1 msk olivolja
1 tsk citronsaft
1 msk orostade sesamfrön
1 tsk chiliflakes
1 tsk flingsalt
Repa grönkålsbladen från stammen och riv dem i mindre
bitar. Blanda tahinin med olja och citronsaft och massera
in. Krydda med sesamfrön, chili och salt. Sprid ut bladen
på en plåt och baka cirka 5 minuter i 200 grader. Ta ut
plåten och ta ut de chips som är färdiga eller rör runt.
Grädda cirka 5 minuter till. Chipsen ska ha torkat och fått
lite färg men inte vara brända.
GRÖNKÅLSCHIPS MED PARMESANOST
400 g grönkål med stam eller 250 g rensad
1 ½ msk olivolja
3 msk finriven parmesanost
1 citron
1 tsk flingsalt
Repa grönkålsbladen från stammen och riv dem i mindre
bitar. Massera in olivoljan. Krydda med ost, rivet citronskal
och salt. Sprid ut bladen på en plåt och baka cirka 5
minuter i 200 grader. Ta ut plåten och ta ut de chips som är
färdiga eller rör runt. Grädda cirka 5 minuter till. Chipsen
ska ha torkat och fått lite färg men inte vara brända.
VARIATION
Smaksätt chipsen med ost och oregano; ost och
paprikapulver eller sriracha (stark chilisås) och sesamfrön.

RECEPT CRISTINE KASPERSEN FOTO JENNY GRIMSGÅRD

ROSTADE NÖTTER MED HONUNG
OCH ROSMARIN
EN LAGOM SKÅL FÖR 4 PERSONER
Ljuvliga rostade nötter som funkar både som
snacks och som mellanmål.
300 g blandade nötter
2 msk honung
2 repade kvistar färsk rosmarin
flingsalt
Rosta nötterna i en het stekpanna utan fett under
omrörning. Häll på honungen och rosmarinen. Rör om tills
honungen har smält, häll eventuellt på 1 msk vatten. Häll
nötterna på ett bakplåtspapper och strö flingsalt över.
Låt svalna.
VARIATION
Variera kryddningen med exempelvis sesamfrön, lakritspulver,
chiliflakes, paprikapulver, timjan eller citronskal.
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Recept från boken
Glutenfritt -gott och enkelt
Av Margareta Elding Pontén
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VÖRTBRÖD MED FÖRDEG OCH
REDUCERAD JULMUST
INGREDIENSER

RECEPT FRÅN BOKEN GLUTENFRITT
- GOTT OCH ENKELT
AV MARGARETA ELDING-PONTÉN
FOTO HANS BJÖRCK

Vörtbröd bakat på fördeg blir fantastiskt saftigt och får surdegskaraktär. Fördegen görs snabbt kvällen före brödbaket. Den reducerade julmusten blir ett starkt koncentrat och gör brödet mycket
smakrikt.

(1 ½ dl russin)
fördegen (som jäst i flera timmar)

Till 20 bullar eller 2 limpor

30 g (knappt ¼ dl) mörk sirap

På kvällen:

cirka 575 g glutenfritt basmjöl

10 g jäst för söta degar

2 tsk salt

2 msk (42 g) flytande honung

2 dl julmust
100 g rent havremjöl
Smula jästen i en liten skål och lös den i julmusten (som inte behöver vara ljummen). Rör ner havremjölet till en lös deg. Täck
med plastfolie. Låt stå i rumstemperatur över natten (eller i minst
6 timmar). Fördegen jäser upp och blir pösig, fastare och bubblig.

Rör ner havremjöl, pomeransskal, kummin, kardemumma,
kryddnejlika, eventuellt russin, fördegen, honung och sirap. Tillsätt 450 g av basmjölet och bearbeta en lång stund, eftersom det
tar tid att arbeta in mjölet. Tillsätt sedan salt och resterande mjöl
under knådning. Degen ska vara ganska fast (på grund av havremjölet) men fortfarande lite klibbig och ”stanna” och inte falla
ihop när man slutar att bearbeta den. Låt jäsa under bakduk i cirka en timme till dubbel storlek.

Koka ihop julmusten till drygt 6 dl. Värm försiktigt i början, eftersom det skummar mycket då. Spara till nästa dag.

Stjälp upp degen på bakbordet och forma till 2 limpor eller till 20
bullar med försiktiga, lätt mjölade händer. Låt jäsa på bakplåtar
under bakdukar i 45 minuter tills de direkt fjädrar tillbaka vid
lätt beröring.

Nästa dag:

2 msk (42 g) mörk sirap

25 g jäst för söta degar

1 tsk vatten

16 dl julmust

6 dl reducerad julmust (från ovan)
3 msk (30 g) fiberhusk
Smula jästen i degbunken. Justera volymen på julmustkoncentratet till 6 dl (med vatten eller julmust) och värm till 37 ºC. Häll
vätskan över jästen och rör tills jästen har löst sig. Vispa ner fiberhusk och låt stå 10 minuter så att fiberhusken hinner svälla.
100 g rent havremjöl
1 tsk malda pomeransskal
1 tsk stött kummin

Blanda sirap och vatten och pensla bröden med blandningen.
Grädda bullarna i 175 ºC med varmluft i cirka 8 minuter.
Sätt in de större bröden i 200 ºC med varmluft och grädda i cirka
8 minuter. Sänk därefter temperaturen till 150 ºC och låt bröden
stå i cirka 12 minuter till.
Lägg på galler och pensla gärna med sirapsvatten för att ge bröden en glansig yta.
TIPS:
• Uteslut kardemumma, kryddnejlika och russin, så blir resultatet
i stället som den finaste sirapslimpa.

1 tsk mald kardemumma
1 tsk mald kryddnejlika

55

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 4 2015

MARGARETAS TIPS OM JÄSNING OCH
FÖRDEGAR

TEXT MARGARETA ELDING-PONTÉN

JÄSNING
Hur länge en deg och ett bröd ska jäsa beror på så många saker.
En deg jäser långsammare i kylen än i rumstemperatur. Jäsningen går också långsammare med kallt degspad
än med ljummet. Tiden för jäsning i rumstemperatur kan också skilja sig åt – till exempel mellan sommar
och vinter eller mellan olika hushåll, eftersom inomhustemperaturerna kan variera med flera grader. Mängden jäst och hur färsk den är inverkar naturligtvis. Mer jäst ger snabbare jäsning. Om jästen inte är färsk
kan jäsningen ta längre tid.
Olika mjölsorter och mjölblandningar har olika egenskaper, och mängden gryn och frön i degen påverkar
också jästiden. Ett grovt bröd kräver längre jästid. Man kanske måste tillsätta extra jäst för att ett riktigt
grovt bröd ska jäsa fint. Ofta står det i recept att degen ska jäsa till dubbel storlek, vilket är ett bra riktmärke. Lägg alltid bakdukar över degen då den ska jäsa. Det hjälper den att behålla både värmen och fukten.
Generellt gäller att smakerna hinner utvecklas bättre i ett bröd som får jäsa långsamt. Därför kan det,
om man har tid att låta degen jäsa i lugn och ro, vara en fördel att låta degen jäsa i kylen över natten
eller att använda kallt degspad eller en mindre mängd jäst.
En enkel tumregel är att en deg gjord på kallt degspad kräver antingen dubbelt så mycket jäst eller
minst dubbel jästid för att i rumstemperatur jäsa till samma storlek som en deg gjord på ljummet
degspad.
En annan tumregel är att om degen ska jäsa i kylen över natten, kan man göra den på kallt degspad
men med
samma mängd jäst, jämfört med ett recept på ljummet deg spad med utbakning samma dag.
Innan bullar och bröd ska in i ugnen, bör man kontrollera att de har jäst färdigt genom att trycka till lätt
med ett finger. Om den lilla gropen direkt fjädrar tillbaka, är brödet färdigjäst och klart att gräddas.
FÖRDEG
Text från boken
En fördeg gör man dagen innan brödet ska bakas. En liten mängd jäst blandas med vatten
Glutenfritt
-gott och enkelt
och mjöl och får stå i rumstemperatur i 6–24 timmar. Under dessa timmar hinner många
Av Margareta Elding Pontén
aromrika och nyttiga ämnen bildas. Ett bröd bakat med fördeg blir saftigt och hållbart och
får surdegskaraktär.

Annons

K��n�

K��n� S�e�i��kos�

Vi har ett stort utbud av
gluten-& mjölkfria livsmedel
www.klinaspecialkost.se
Vi säljer produkter från bland annat
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Krönika
MARGARETA
ELDING-PONTÉN

”Bakglädje som
kostar”

December nalkas och husen tindrar
snart av adventsljusstakar och stjärnor. En välkomnande doft av varm
glögg sveper fram och för tankarna
till farmors pepparkakor. Drömmen
om gott, hembakat till jul växer –
lussekatter, fruktkakor, klenäter,
mormors mandelmusslor och vörtbröd. Inte någon annan gång på året
bakas det så mycket i hemmen som
nu. Men har vi, som inte tål gluten,
råd att experimentera i köket och
låta bakglädjen frodas?
Utbudet av glutenfria varor idag är
fantastiskt, men priserna är höga.
Populärt mjöl av mandel, kokos
och hasselnöt kan kosta över 100
kronor per kilo. Mjöl av quinoa
närmar sig nästa hundralapp, och
väljer man ekologiskt mandelmjöl
eller durra får man vara beredd på
ett kilopris på över 200 kronor. Att
hålla en familj med hembakat bröd
blir orimligt, när den färdiga limpan
kostar 100 kronor. Då finns det inget
utrymme för misslyckanden. Lyckas
man, slukar snabbt den hungriga
tonåringen hela limpan.
För det mer humana kilopriset 40
kronor finns mjöl av bovete, havre,
majs, ris och soja. Färdiga mjölmixer kostar en tia mindre. Ändå är

FOTO CAROLINE BRAUTIGAM

detta långt ifrån kilopriset på vetemjöl, som börjar på en femma.
Många är beredda att betala mer
för en god hälsa, och den idag vanliga föreställningen att glutenfritt
är extra hälsosamt följs av fler ideal
och andra krav på varorna. De ska
helst också vara ekologiska och
kravmärkta. Tanken är god, men
priserna ökar. De får även gärna
vara lyxigt exotiska, som chiafrön
för 240 kronor per kilo. Hos linfrön,
som kan vara närproducerade, finns
jämförbara näringsvärden till det
rimligare kilopriset 30 kronor. Båda
fröna har fiberrika skal, som gynnar
tarmarna och de goda tarmbakterierna. Men resterade näringsämnen
tas bara upp om fröna tuggas sönder. Annars passerar de hela genom

mag-tarmkanalen.
Det är lätt att stirra sig blind på enskilda varors näringsvärden. Men
tillgången på nyttiga fröer, kärnor
och fibrer idag gör det enkelt att öka
näringsvärde och fiberhalt på det
hembakade brödet utan mjöl för
astronomiska summor.
Här hemma frodas bakglädjen. Med
mjöl för rimligt pris och med många
nyttiga tillsatser får experimentlustan ta över. Degen till vörtbrödet
sätts och lussekatterna står i ugnen.
Snart doftar det ljuvligt. Pepparkaksdegen vilar i kylen. Med en
kopp het glögg ser jag fram emot en
riktigt god jul.
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SAFFRANSCHIAPUDDING
MED GRANATÄPPLE OCH
PISTAGE
Ett lätt och gott recept att bjuda på till en julbrunch!
Det här är en variant på en dessert från mellanöstern
som oftast har ris som bas istället för chiafrön. Kryddorna, smakerna och färgerna gör att den här desserten
känns extra julig.
2 stora eller 4 mindre portioner
3 msk chiafrön
1 fpk saffran
1 tsk rosvatten
1 msk agave
2 dl mandelmjölk

AV TINA MEJRI
FRÅN BLOGGEN GRÖNT VARJE DAG

RAW FOOD-LUSSEBULLAR
Urläckra lussebullar utan mjölk, gluten och vitt socker.
10-12 st.

4 msk russin

2 dl mandelmjöl (1 dl mandlar blir 1,3 dl mjöl så mixa
ca 1,65 dl mandlar)

Topping

1 dl glutenfria havregryn

granatäppellkärnor

1 dl cashewnötter

pistagenötter

3 msk agave (raw)

mandlar

1 msk kokosolja (från t.ex. Biofood som är utan kokossmak)

kardemumma
Chiapudding
Blanda chiafrön, saffran, rosvatten och agave med lite
av mandelmjölken, tillsätt sedan resten av mjölken. Rör
i russin och täck över bunken. Låt stå i kylen över natten.
Servering
Skopa lite av chiapuddingen i botten på ett litet glas
eller en skål, strö på lite granatäppelkärnor och fyll på
med mer chiapudding.
Hacka mandel och pistagenötter.
Blanda de hackade nötterna och ytterligare granatäpple
med nymalen kardemumma och toppa puddingen med.

1 pkt saffran + 1 msk mandelmjölk (lös upp saffran i
mjölken några minuter)
1 nypa salt
1/2 dl russin
eventuellt någon extra msk mandelmjölk
Värm ugnen till 50 °C alternativt använd en torkugn på
42 grader.
Mixa mandelmjöl, havregryn och cashewnötter till ett
fint mjöl. Tillsätt kokosolja, salt, agave och saffransmjölken. Mixa allt till en deg, späd eventuellt med lite mer
mandelmjölk om degen inte går ihop sig. Mixa in russin
i degen utan att de går söder för mycket.
Arbeta ihop degen något på bakplåtspapper, dela den i
10-12 bitar och forma varje bit till en klassisk lussebulle.
Placera bullarna på en torkbricka eller på en ugnsplåt
med bakplåtspapper.
Låt bullarna torka i ugnen med luckan på glänt eller i
torkugn i ca 3 timmar.
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CASHEWKRÄM

5 dl naturella cashewnötter
5 cm skalad, finriven ingefära
1 finhackad vitlöksklyfta
1 msk starkt paprikapulver
saft av 1 lime
1 msk rumsvarm kokosolja
Blötlägg nötterna över natten. Skölj bort
blötläggningsvattnet. Mixa först de blötlagda cashew-nötterna i en matberedare
en stund. Tillsätt därefter resterande ingredienser och kör till en kräm. Vid behov - tillsätt mer kokosolja.

Recept från boken
Läcker Vardagsmat
Av Mekto Ganic’
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SKALDJURSSOPPA
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
soppan
2 msk olivolja
1 hackad purjolök
500 g färska räkor med skal
2 lagerblad
5 dl vatten
1 tsk örtsalt
2 dl kokosgrädde
1 krossad vitlöksklyfta
ett par timjankvistar
500 g blåmusslor
300 g färsk lax
½ g saffran (valfritt)
en nypa grovmalen vitpeppar
Topping
De skalade räkorna
Cashewkräm (se sid 60)

Hetta upp olivoljan i en gryta och fräs purjolök i 2—3 minuter. Ställ åt sidan. Skala räkorna och lägg dem åt sidan.
Tillsätt skalen i grytan tillsammans med lagerblad, vatten och örtsalt och låt koka tills hälften kvarstår. Sila bort skal
och purjolök.
Tillsätt grädde och vitlök och koka upp. Tvätta bort allt grus från musslorna. Tillsätt därefter timjan och musslor
och låt sjuda några minuter på svag värme. Stäng av värmen, lägg i lax, saffran och vitpeppar och rör om. Låt stå i
några minuter.
Toppa till sist soppan med räkor och cashewkräm (se sid 60)
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LÅNGSAMT GLUTENFRITT

EWA SKIÖLDEBRAND

Driver företaget Ewalie

TEXT OCH FOTO MALIN RANDENIYE
RECEPT EWALIE RECEPTFOTO EVELINA GÖRANSSON

Hon är en pionjär Ewa Skiöldebrand grundare till företaget Ewalie som gör glutenfria
bakmixer, müslis och andra torrvaror. Att ge sig ut i helt okända terränger är inget som
skrämmer henne, snarare tvärtom. – Att vara okunnig har varit min viktigaste framgångsfaktor säger Ewa, jag kunde inget om hur man producerar produkter eller får in
dem i butikernas sortiment men det har också gjort mig ödmjuk och prestigelös och
jag har inte haft några problem med att be om hjälp när det varit saker jag undrat över.
Ewa har vanan att ge sig in i nya okända branscher sedan tidigare. När GI kom till Sverige var Ewa en av de första som gjorde metoden tillgänglig för allmänheten. Hon samarbetade med Expressen och TV4. – Jag visste inget om hur media fungerade men vårt
GI-koncept blev ett av de mest framgångsrika projekten i deras historia.
Framgång har dock inget egenvärde för Ewa, och hon har träffat många genom åren
som haft synpunkter på hur hon ska driva sin verksamhet. Investerare och samarbetspartners har tyckt att hennes företag Ewalie skulle kunna bli mer lönsamt om hon släppte på sina principer. – Jag vill att man ska kunna ta ett paket från oss utan att behöva
läsa den finstilta texten på baksidan, säger Ewa. Man ska veta att det är en glutenfri
produkt med bra, ekologiskt innehåll, utan tillsatser, fortsätter hon. Tidigare i år fick
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Ewalies produkter också märkningen
Äkta Vara något som hon är väldigt
stolt över. Det märks att Ewa är personligt engagerad i varenda detalj i
sitt företag. Det är hon själv som tar
fram recepten för företagets produkter, hon som bestämmer hur layouten
på förpackningarna ska se ut och hon
som sköter kontakten med butiker
som säljer hennes produkter. Kanske
är det därför hennes värderingar verkar genomsyra hela företaget. Ewa är
lika noga med att förpackningarna ska
kännas genuina som att innehållet är
det. GI-tänket har hon också haft med
sig in i Ewalie. – Många som har celiaki känner inte till att de har en känslighet för diabetes och höga blodsocker
värden, säger Ewa.
Diabetes är precis som celiaki en autoimmun sjukdom och den som har
celiaki kan också lättare drabbas av
diabetes och vise versa. Ewa tycker
att det är synd att så många glutenfria
produkter har så mycket snabba kolhydrater i sig när många med celiaki är
så känsliga för det. Hon har varit noga
med att inte ha glutenfri vetestärkelse
eller majs i sina produkter utan istället
väljer hon mjöl och gryner med långsamma kolhydrater.
Hela idén till Ewalie kom av att Ewa
tyckte att det fanns för lite bra produkter på marknaden. – Jag tog mina
egna recept som jag använde hemma
och gjorde produkter av dem, berättar
Ewa och arbetet med att utveckla produkter har fortsatt, när vi träffas har
hon precis tagit fram nio nya produkter till Ewalie. Det är ett tidskrävande
jobb men väldigt roligt avslutar hon.
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MÜSLISNICKERS
2 ½ dl Ewalies müslimix med kanel
1 ¼ dl jornötssmör i bitar
¼ tsk havssalt
2 msk råsocker
100 g 70% chokladkaka
Rosta müslin enligt anvisning på förpackningen.
Mixa med gaffel eller mixern rostad müsli med
jordnötssmör, havssalt och råsocker. Tryckte ut i en
liten form ca 23x15 cm.
Smält 100 g smält chokladen och bred den över. Låt
stå i kylen och skär sedan i bitar. Förvara svalt.
(allergiinfo sid 65)

SAFFRANSVÅFFLOR
TOPPADE MED
GRANATAÄPPELKÄRNOR
4 personer
Ewalies våffelmix
Smör eller kokosolja, 30 g
mjölk eller glutenfri havremjölk
1 st granatäpple
3 dl grädde
Pistagenötter
Ev. ringla över lite honung
Blanda ihop våffelmixen för 4 personer enligt anvisning på förpackningen. Blanda i saffran i våffelsmeten. Servera med vispad grädde, hackade pistagenötterna och granatäppelkärnor.
(allergiinfo sid 65)
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EWALIES SAFFRANSBROWNIE
INGREDIENSER
1 pkt Ewalies Browniemix
Smör eller kokosolja, 75 g
Mjölk eller havremjölk
Ägg
Topping
250 g kesella eller kvarg,
1 msk honung,
1 pkt saffran
Rostad flagad manel

Blanda ihop browniemixen och baka enligt beskrivning på förpackningen.
Rör ihop toppingen och bred ut över Browniekakan när den svalnat, strö över rostad flagad mandel – dela i portionsbitar.

MÜSLISNICKERS

SAFFRANS VÅFFLOR TOPPADE MED GRANATAÄPPELKÄRNOR

EWALIES SAFFRANS BROWNIE
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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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RECEPTREGISTER

8 Saffransscones

37 Chokladdoppade pepparkaksbollar på

10 Pasta med sås av grönkål och chèvre

pinne

22 Hirsknäcke

38 Havreknäcke

22 Kikärtspizza med fikon, chèvre och

40 Pepparkakor

grönkål

42 Nyponsoppa med mandelbiskvier och

23 Durrabröd med amaranth

lättvispad grädde

23 Mjuk pepparkaka med ljust teffmjöl

44 Picknickwrap med färskost och kalkon

24 Amaranthpaj med rödlök, oliver och

45 Saffranspannkaka

valnötter

47 Rostad chaimüsli

24 Amaranthbiffar med soltorkade tomater 47 Chaikrydda
och fetaost

51 Pannacotta med glöggdoftande

25 Teffotto

äppelkompott och mandelflarn

25 Ljummen durrasallad med rödkål,

53 Grönkålschips

apelsin och fetaost

53 Rostade nötter med honung och

26 Lussebullar

rosmarin

28 Mjuk chokladkaka med kolasås och

54 Vörtbröd med fördeg och reducerad

fikon

julmust

30 Mjuka mandelmusslor

58 Saffranschiapudding med granatäpple

32 Julskinka med nötter och frön

och pistage
58 Raw Food-lussebullar
60 Skaldjurssoppa
63 Müslisnickers
63 Saffransvåfflor toppade med
granataäppelkärnor
64 Ewalies Saffransbrownie
68 No-bake Lingonkaka

Nästa gång vi ses är det dags
att frossa i allt som hör våren till inte minst påskens
ägg. Vi ses igen den 1 mars.
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EFTERRÄTTEN
NO-BAKE LINGONKAKA
AV MALIN RANDENIYE

Förbered kakan dagen innan så
att gelatinet hinner sätta sig ordentligt.
1 frp. glutenfria pepparkakor (vi
använde Sempers Gluten Free
Pepparkakor Original)
75 g kokosolja
200 g frysta lingon
400 g kokosmjölk
½-1 dl strösocker
6 gelatinblad
Garnering
4-5 glutenfria pepparkakor
1 dl lingon
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Mixa pepparkakorna till fina smulor i en mixer. Smält
kokosoljan på låg värme i en kastrull. Häll kokosoljan i
pepparkakssmulorna och blanda om. Klä botten av en
springform (ca 23 cm i diameter) med bakplåtspapper.
Tryck ut pepparkakssmulet i botten täck formen med folie och ställ in den i kylskåpet i minst 30 minuter. Lägg
gelatinbladen i kallt vatten i 5 minuter. Koka upp kokosmjölken och lingonen i en kastrull rör ner gelatinbladen
och låt dem smälta helt. Häll upp lingonblandningen i
en skål och låt blandningen svalna helt utan att stelna.
Häll den svala lingonblandningen över kakbotten, täck
med folie igen och låt kakan stelna i kylskåpet över natten. Smula några pepparkakor och strö runt kanten på
kakan, strö lingon i mitten av kakan och servera tillsammans med en rykande kopp glögg.
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