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BJUD PÅ
KALAS

TA MED
OSS PÅ
SEMESTERN!
Vi är digitala och stolta över det.
Det betyder nämligen att du både
kan köpa och läsa vår tidning var du
än befinner dig i världen. Gå in på
www.gfglutenfri.se och läs mer om
hur du kan köpa vår tidning.
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Evelina Svensson
bjuder på recept på
bröd i långpanna från
sin kokbok Laga för
fler på sidan 54.

Margareta Elding-Pontén
delar med sig av recept
på pinnbröd från sin bok
Glutenfritt- gott och enkelt
på sidan 44. Foto: Caroline
Brautigam

Mekto Ganic’
Bjuder på recept
på Franskbröd
från sin bok Läcker
vardagsmat utan
gluten och mjölk på
sidan 50. Foto. Kalle
Sanner
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I de sociala medierna kan du följa
GF Glutenfri Matglädje varje dag
FACEBOOK
facebook.com/gfglutenfri
TWITTER
gfglutenfri
INSTAGRAM
gfglutenfri
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Matilda Davidsson
har valt ut
rekvisita till många
av matbilderna i
tidningen.

”Fruktsallad är väl inget kalasfika.
I alla fall inte om det bara är man
själv som äter det.”

Är det barnsligt gott så passar det alla
Har du varit med om att du varit på ett kalas där det bjuds på
tårta och småkakor, muffins och en massa andra godsaker
och allt du får är en fruktsallad eller ännu värre en banan.
Alltså hallå! Fruktsallad är väl inget kalasfika. I alla fall inte
om det bara är man själv som äter det. Visst är det nyttigt
och bra med frukt men fruktsallad är faktiskt inte kalasfika.
Det hade kanske varit ok om alla andra på kalaset hade ätit
fruktsallad också, om man till exempel var på kalas hos några som var väldigt hälsosamma. Annars tycker nog jag att det
där med fruktsallad passar bättre som mellis än som kalasmat. Apropå mellis så finns det massor av bra tips på matiga
mellisar i den här tidningen. De flesta är enkla som man kan
göra själv hemma. Vad sägs om knäckepizza eller matmuffins i mikron? På sidorna 20 och 24 hittar du recept på det.
Vi har också laddat tidningen med goda kalasresept som alla
gillar. Dessutom har vi gjort ett kalaskort som du kan skriva
ut och lämna till dem som ordnar kalaset. Där kan du fylla
i vad du inte tål, om du tar med dig något eget till kalaset
och så finns det recept och tips på bra glutenfri kalasmat
och fika (inte fruktsallad). Vi har också en massa andra bra
recept för kidz i det här specialnumret av GF. Vi har testat
glutenfri kexchoklad på sidan 47 och så pysslar vi med mat
på olika sätt. Vi gör
hemgjort lim på sidan 46 och så odlar
vi groddar på sidan
Foto. Pia Kammeborn
48. Vi tror nämligen
att barn som får vara med och pysla och greja med mat i köket kommer att
tycka att det är mer spännande och roligt att äta maten också. Det tycker
även kokboksförfattaren Smilla Luuk 17 år som förutom att göra kokböcker
även håller i glutenfria bakkurser för barn och ungdomar. Läs vår intervju
med Smilla på sidan 12.
Vi hoppas att det här KIDS-specialnummret av GF Glutenfri Matglädje
kommer att ge dig en massa inspiration och idéer till att laga och baka gott
glutenfritt. För låt oss vara ärliga ingen vill väl äta fruktsallad jämnt och
ständigt.

MALIN RANDENIYE
CHEFREDAKTÖR

Knäckepizza på sidan 20.
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FRIA FAVORITER

Nu kan du själv ordna
glasskalas hemma i sommar
med dessa glassbägare från
ICA.

Frukt ÄR godis...Bear Paws är
ett nytt godis som bara består av
frukt, alltså det är inget annat,
inga tillsatser, inget annat än
frukt. De är väldigt goda förstås
glutenfria.

Urtekram är ett nytt märke som
just nu lanseras i Sverige med
massor av bra och näringsrik
glutenfri mat. Bland annat
dessa pastaskruvar som vi
gillar.
Snart är picknick säsongen i full
gång och i vår picknickkorg vill
vi gärna packa med oss CookieO’s från Semper, supersmarriga
mörka chokladkakor med vit
fyllning.

Kokos istället för mjölk. Om
du inte tål mjölk kanske du vill
testa på dessa två produkter
Jeezly är ett kokosbaserat
alternativ till ost från Astrid
och aporna och GoGreens
Kokosdryck är en mjölktunn
osötad dryck med lätt
kokossmak.
6

Vi gillar de här smarriga cholate
chip cookiesarna från CrazyBakers.
Perfekta att bjuda på om man får
oväntat besök.

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 56 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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I varje nummer av GF
Glutenfri Matglädje tar
vi ett klassiskt glutenfritt
recept och gör vår egen
twist på det. Till det
här temanumret för
kids har vi tagit vanliga
kokosbollar och smaksatt
med banan. Lite nyttigare
men framförallt mycket
godare.

KLASSIKERN:

Det går snabbt att göra smeten
i en matberedare. Du kan
också ha mosade jordgubbar,
hallon eller andra mosiga och
gosiga frukter och bär i dina
chokladbollar.

CHOKLADBANANBOLLAR
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CHOKLADBANANBOLLAR
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

12-14 st.
1 dl riven kokos
Ev. några droppar gul karamellfärg
1 banan
3 dl glutenfria havregryn
2 msk kakao
¾ dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
75 g smör

1. Häll kokos i en skål och droppa i några droppar gul karamellfärg och blanda runt så att all kokos blir gul.
2. Mosa bananen i en bunke.
3. Tillsätt resten av ingredienserna och blanda ihop allt till en jämn chokladbollssmet.
4. Rulla smeten till bollar och täck dem med den gula kokosen.
5. Lägg cocosbollarna på ett fat och låt dem stå i kylskåpet i 15-20 minuter.
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Det här är ett enkelt bröd att sno
ihop till frukost en helgmorgon
eller till ett mysigt kvällsfika.
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MOROTS OCH HAVREBRÖD
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

6 st.
Ugn 200 °C
2 dl finrivna morötter
2 dl havremjöl
1 ägg
½ dl olja
½ tsk salt
1 tsk bakpulver

1. Värm ugnen till 200 ºC.
2. Förbered 6 muffins- eller bullformar på en plåt gärna en muffinsplåt.
3. Blanda alla ingredienser väl och fyll formarna ca 2/3 upp.
4. Grädda i mitten av ugnen i ca 10-12 minuter.
5. Låt bröden svalna på galler under bakduk.
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Trots att Smilla Luuk bara är 17 år gammal har hon redan hunnit skriva två bak- och
kokböcker, hennes första bok har sålts till länder som USA och Tyskland. Hennes
blogg Glutenfrittliv.se har haft över 300 000 unika besökare och idag håller hon populära glutenfria bakkurser för barn och ungdomar, men när Smilla fick diagnosen
celiaki såg det ut som om hennes liv höll på att ta en helt annan vändning.
 Det kändes som ett bombnedslag, berättar Smilla och
minns hur hennes läkare sa till henne att hon aldrig mer
skulle kunna äta kakor, bullar och tårtor. Hon minns
också recepten hon fick från apoteket med grå bilder
och krångliga recept som bara kändes tråkiga. Smilla
som redan som fyraåring varit förtjust i att baka med
sin mamma och drömde om att öppna sitt eget bageri,
kände att hennes dröm höll på att gå i spillror.
AV MALIN RANDENIYE.
FOTO JENNY GRIMSGÅRD OCH MALIN RANDENIYE

Vissa personer verkar redan från början veta vad de vill

göra i livet och så verkar det vara för Smilla Luuk. Hon är
visserligen bara 17 år men hon har bakat och fixat i köket
sedan hon var fyra år. Då drömde Smilla om att en dag
kunna öppna sitt eget café, Hjärtgullan. Ett år senare fick
Smilla diagnosen celiaki och hennes läkare berättade för
henne att hon aldrig mer kunde äta bullar, kakor och tårtor. Recepten från apoteket som Smilla fick med sig hem
verkade inte precis passa på ett café. Smilla fick lägga
drömmen om Hjärtgullan åt sidan. Lusten att baka fanns
ändå kvar hos Smilla och hon började att experimentera
i köket. I början bytte hon bara ut vetemjölet i ett recept
mot glutenfri mjölmix, men hon märkte snabbt att resultatet blev torra bakverk. Hon började testa att ändra på
mängden mjölmix och ha i andra ingredienser så som
FiberHusk och Pofiber. Smilla sparade på de recept som
blev lyckade och tillslut hade hon samlat ihop en riktig
receptsamling. Så när Smilla som 12 åring såg filmen Julie och Julia som handlar om en matbloggare, blev hon
inspirerad och startade en blogg med alla sina glutenfria
recept. Men även om bloggen Glutenfrittliv.se idag haft
över 300 000 unika besökare så var det länge som bloggen
bara hade två läsare, Smillas mamma och pappa. Men så
småningom började fler och fler läsare hitta till Smillas
blogg och den blev allt mer populär. En dag blev Smilla
kontaktad av en bokförläggare som undrade om Smilla
ville ge ut en bakbok, de fikade tillsammans och bestämde att Smilla skulle fundera på vad hon ville ha med i sin
bakbok. Redan samma kväll skickade Smilla in ett långt
mejl med en lista på allt hon ville ha med i boken, vilka
recept som skulle vara med, en kapitelindelning och till
och med på vilken sida vissa saker skulle vara. Man kan
lugnt säga att Smilla var peppad på att göra en bakbok.
På förlaget var man väldigt snälla och Smilla fick välja
vilken fotograf och formgivare hon ville ha till boken.
 Vi satte ihop värsta drömteamet när vi gjorde boken

och teamet ska ha all cred, för de har gjort min bok så
himla fin, säger Smilla. Hennes bok Smilla Bakar Glutenfritt blev en succé och det dröjde inte länge förrän den
började översättas och säljas till utlandet också. Smilla
berättar att hon aldrig kunnat gissa att det skulle gått så
bra. Nu i juni 2015 kommer hennes andra bok Smilla
Lagar Glutenfritt ut. Det är en kokbok med matiga recept
och mycket handfasta tips om hur man kan göra när man
är i skolan, på restaurang eller till och med utomlands.
Bloggandet har Smilla lagt på is, istället är det skola och
bokutgivning som tar mycket av tiden, dessutom har
Smilla nyligen startat ett eget företag där hon håller glutenfria kurser för barn och ungdomar.
 Det är jätte spännande och väldigt många är intresserade av mina kurser, säger Smilla.
Det märks att Smilla vet vad hon vill, hon drömmer om
ett eget matlagningsprogram i TV och om att få göra recept till tidningar och så klart att skriva fler kokböcker.
Hennes förebilder är Leila Lindholm och Jamie Oliver.
Hon gillar att Jamie Oliver bryr sig om saker i samhället,
som att det ska vara bra mat i skolan bland annat. Smilla
tycker att det är viktigt att hon är mer än bara ett sött ansikte på ett bokomslag och hon vill att barn och ungdomar som fått celiaki ska kunna läsa i hennes böcker och
känna att det inte behöver vara så himla svårt egentligen.
Man kan äta både bullar, kakor och tårtor och livet är inte
slut bara för att man måste sluta med gluten. Smilla är
noga med att hennes recept inte ska vara krångliga. Man
ska kunna baka av sådant som man har hemma och inte
behöva beställa specialingredienser på internet. Smillas
eget favoritrecept är kärleksmumsen men bland läsarna
är det kanelbullar och pizzabullar som står högst i kurs.
Recept på alla Smillas Favoriter hittar ni på sidan 14-19.
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KÄRLEKSMUMS
INGREDIENSER

Recept från boken

AV SMILLA LUUK
FOTO JENNY GRIMSGÅRD

Kakan
1,5 dl vatten
150 g smör
2 ägg
3 dl socker
4,5 dl glutenfri mjölmix
2,5 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
1 dl kakao
Glasyren
100 g smör
4 msk kakao
4 tsk vaniljsocker
4 msk nutella
0,5 dl kaffe
0,5 dl vatten
Garnering
Kokos

0. Sätt ugnen på 225 grader.
1. Ta fram en ungsform eller en plåt med höga kanter. Ju mindre form, desto högre kärleksmums kommer du
att få. Sätt i ett bakplåtspapper som täcker hela formen.
2. Lägg smöret i en kastrull och smält det tills det börjar koka.
3. Häll i vattnet i det kokande smöret så att vattnet också börjar koka. Ha ett lock på kastrullen medan du gör
detta, så att inte allt för mycket vattenånga smiter ut.
4. När vattnet börjat bubbla, ta bort kastrullen från spisen för att svalna.
5. Knäck äggen i en bunke och ha i sockret.
6. Vispa äggen och sockret länge med en elvisp, tills det blir en vit och pösig smet.
7. Ta fram en ny skål. I den häller du i mjölmixen, bakpulvret, vaniljsockret och kakaon.
8. Blanda runt med en gaffel, så att alla torra ingredienser blir till ett ljusbrunt pulver.
9. Ta fram en sil och sikta ner de torra ingredienserna i äggsmeten. Det gör du genom att hälla ner de i silen
och skaka på den så att de kommer ut på andra sidan, utan klumpar.
10.
Häll i smörvattnet i smeten.
11.
Vispa försiktigt med elvisp på lägsta hastighet tills det inte är några klumpar.
12.
Häll i smeten i formen med bakplåtspapper.
13.
Sätt in kakan i ugnen i 10 minuter.

Under tiden kan du göra glasyren:
1. Smält smöret i kastrull eller micro.
2. Häll i kakaon, vaniljsockret, nutellan, kaffet och vattnet. Om du inte gillar kaffe kan du ta en hel deciliter
vatten och skippa kaffet.
3. Vispa med elvisp tills det blir en jämn smet.

När kakan har kallnat helt kan du bre på glasyren. Bre den jämt över kakan och avsluta med att strö på riktigt med
kokos. Skär kakan i fyrkantiga bitar och servera!
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KANELBULLAR
INGREDIENSER

Recept från boken

AV SMILLA LUUK
FOTO JENNY GRIMSGÅRD

ca 20 st stora
75 g smör
25 g jäst för söta degar
2,5 dl mjölk
1 msk fiberhusk
0,5 dl sirap
0,5 dl filmjölk (det låter konstigt, men de blir saftiga och lite syrliga då)
2,5 tsk kardemumma
0,5 tsk salt
500 gram glutenfri mjölmix
2/3 dl socker
Fyllning
150 g smör
1,5 dl socker
3 msk kanel
Pensling
1 ägg
pärlsocker

1. Smält smöret i en mikro eller i en kastrull.
2. Häll i mjölken i smöret, så att vätskan blir ljummen, alltså så att den varken känns varm eller kall när du sticker ner
fingret. Du kan behöva värma mjölken och smöret lite till i mikron för att få rätt temperatur. Men akta så att det inte
blir för varmt, då dör jästen sen och det blir platta bullar!
3. Smula ner jästen i smörmjölken.
4. Tillsätt fiberhusken, blanda runt med en gaffel och låt jäsa i 10 minuter.
5. Häll i sirap, filmjölk, kardemumma, salt, socker, mjölmix och smörmjölken i en bunke. Vispa kraftigt med elvisp
eller bakmaskin med degkrokar i ca 5 minuter, tills degen känns bra. Det är viktigt att arbeta den länge, då får den en
väldigt bra spänst.
6. Låt degen jäsa i 50 minuter.
7. Precis innan den har jäst klart, gör då smörkrämen. Blanda smör, socker och kanel i en skål. Vispa ihop det med elvisp tills det blir en bra smet.
8. När degen jäst klar, knåda då in lite mjölmix i den om det behövs, men den ska vara lite kladdig, det brukar inte behövas.
9. Mjöla bordet. Kavla ut den till en rektangel, ganska tunt.
9. Bre på smörkrämen jämt över hela. Strö över lite extra kanel om du vill det.
10. Rulla ihop degen till en rulle och skär i 20 lika stora delar.
11. Lägg varje bulle i ett bullpapper. Tryck ut de på ovansidan, så att de blir platta och breda, de växer ändå på höjden
sen i ugnen.
13. Vispa upp ett ägg med en gaffel och pensla bullarna med det. Strö på lite pärlsocker överst.
14. Sätt in bullarna i ugnen i 7 minuter.
15. Servera nygräddade med ett glas mjölk till.
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PIZZABULLAR
INGREDIENSER

Recept från boken

AV SMILLA LUUK
FOTO JENNY GRIMSGÅRD

ca 20 st stora
75 g smör
25 g jäst för söta degar
2,5 dl mjölk
1 msk fiberhusk
0,5 dl sirap
0,5 dl filmjölk (det låter konstigt, men de blir saftiga och lite syrliga då)
1 tsk salt
500 gram glutenfri mjölmix
Fyllning
Tomatpuré
3-4 dl riven ost
En burk gröna oliver med paprika i
2/3 paket skinka
Pensling
1 ägg

1. Smält smöret i en mikro eller i en kastrull.
2. Häll i mjölken i smöret, så att vätskan blir ljummen, alltså så att den varken känns varm eller kall när du sticker
ner fingret. Du kan behöva värma mjölken och smöret lite till i mikron för att få rätt temperatur. Men akta så att
det inte blir för varmt, då dör jästen sen och det blir platta bullar!
3. Smula ner jästen i smörmjölken.
4. Tillsätt fiberhusken, blanda runt med en gaffel och låt jäsa i 10 minuter.
5. Häll i sirap, filmjölk, salt, mjölmix och smörmjölken i en bunke. Vispa kraftigt med bakmaskin eller elvisp med
degkrokar i ca 5 minuter, tills degen känns bra. Det är viktigt att arbeta den länge, då får den en väldigt bra spänst.
6. Låt degen jäsa i 50 minuter.
7. Under tiden kan du riva osten, hacka oliverna och klippa/skära skinkani så stora/små bitar som du vill.
8. När degen jäst klart, knåda ihop den så att den känns bra.
9. Mjöla bordet. Kavla ut degen till en rektangel, ganska tunt på bordet.
9. Bre på tomatpurén och strö på osten, skinkan och oliverna jämt över hela degen.
10. Rulla ihop degen till en rulle och skär i 20 lika stora delar.
11. Lägg varje bulle i ett bullpapper. Tryck ut de på ovansidan, så att de blir platta och breda, de växer ändå på höjden sen i ugnen.
13. Vispa upp ett ägg med en gaffel och pensla bullarna med det.
14. Sätt in plåten i ugnen i 7 minuter.
15. Servera nygräddade eller frys in de, perfekt mellanmål innan träning.
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Det är lite konstigt att knäckebröd blir mjukare
när man lagar till dem i ugnen. Väldigt bakvänt
faktiskt, men knäckepizza är ett smarrigt mellis.
Du kan toppa din knäckepizza med vad som
helst som du gillar men tänk på att be om hjälp
om du inte får använda ugnen själv och glöm
inte att stänga av ugnen när du är klar.
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KNÄCKEPIZZA
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

Ugn 225 °C
1 mellisportion
1 glutenfritt knäckebröd
½ tsk tomatpuré
1 skiva skinka
¼ dl riven ost
1 krm oregano
Vad gillar du på din pizza? Här är några av de saker som vi gillar.
Oliver
Tonfisk
Ananas
Banan och curry
Räkor
Salami

1. Värm ugnen till 225 ºC.
2. Ta fram en plåt eller ugnsform.
3. Bred tomatpuré på din knäckemacka.
4. Lägg på skinka eller någon annan fyllning.
5. Strö över riven ost och smula över oregano.
6. Lägg mackan på plåten eller i formen och sätt in den i mitten av ugnen och grädda den tills osten har smält, det
brukar ta ca 5-7 minuter.
Är du hungrig eller vill bjuda på mellis kan du givetvis göra fler knäckepizzor på samma gång!
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CHICKEN NUGGETS
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

4 portioner
Ugn 225 °C
Nuggets
2 kycklingfiléer
1 ägg
1 dl majsstärkelse t.ex. maizena
1 dl sesamfrön
1 tsk salt
½ tsk peppar
1 krm gurkmeja
1 msk rapsolja
Morotssallad
2-3 morötter
1 tsk vinäger
1 msk olivolja
½ tsk salt
Servera med
Kokt ris
Ketchup eller stark sås utan gluten.
1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.
2. Värm ugnen till 225 ºC
3. Skär kycklingen i ca 2x3 cm stora bitar
4. Blanda majsstärkelse med sesamfrön, salt, peppar och gurkmeja i en djup tallrik.
5. Vänd runt varje kycklingbit i sesamblandningen.
6. Ta fram en ugnsplåt och lägg på ett bakplåtspapper. Lägg ut kycklingbitarna på plåten.
7. Ringla rapsoljan över kycklingen.
8. Tillaga kycklingen i mitten av ugnen i ca 30-35 minuter
9. Skala under tiden morötterna.
10. Ta en osthyvel och hyvla tunna remsor av morötterna.
11. Blanda vinäger, olivolja och salt i en skål och lägg i morötterna och blanda runt.
12. Servera kycklingnuggetsen tillsammans med ris, morötter och lite ketchup eller stark sås.
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Man kan faktiskt baka i mikron,
det är sant, man kan till exempel
baka de här matmuffinsen. Blanda
smeten, häll i en kopp och baka
i mikron. Du kan fylla dina
matmuffins med nästan vad som
helst. Här har vi valt att blanda i
skinka men man kan också blanda
i riven ost, oliver, lite delade
körsbärstomater eller vad som nu
finns i kylskåpet. Baka och bjud
kompisarna efter skolan, men kom
så klart ihåg att städa upp efter er.
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MATMUFFINS I MIKRON
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

2-4 matmuffins
Mikro på 850 W i 3 minuter.
2 dl grov glutenfri mix (vi använde Finax Grov Mjölmix)
1 krm salt
1 ½ tsk bakpulver
1 ägg
½ dl olivolja
1 dl mjölk
1 skiva skinka
1 tsk oregano

1. Skär, klipp eller riv sönder skinkan eller någon annan fyllning du vill ha.
2. Blanda alla ingredienser noga i en skål.
3. Häll smeten i kaffemuggar så att ungefär 2/3 av koppen är full.
4. Ställ in en kopp i taget i mikron och mikra på full effekt (850 W) i 3 minuter.
Muffinsen kommer att puffa upp massor i mikron men sen sjunker den ner lite när man tar ut det.
Bred på lite smör om du vill.
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BLOGG FAVORITEN
KÜSTEN ÄR KLAR

AV MALIN RANDENIYE, RECEPT OCH FOTO VIRGINIA KÜST

Küsten är klar är en blogg fylld med bakrecept och smarta tips för den
som äter glutenfritt. Bloggen drivs av Virginia Küst som själv äter glutenfritt sedan många år tillbaka. Virginia är också kakmoster till sina
systerbarn och tillsammans hittar de på nya spännande recept.
Küsten är klar hittar du på
www.kustenarklar.wix.com/virginiakust

Intresset för den glutenfria bakningen började när Virginias systerdotter fick diagnosen celiaki i början av 2000-talet. Virginia som inte ville tappa den ärofyllda titeln kakmoster, började genast att leta efter glutenfria recept men
hade svårt att hitta några som höll måttet. Hon började själv att testa sig fram i köket och uppfinna nya recept och
tillslut hade hon så många recept att hon kunde bjuda in släkt och vänner till ett stort kakkalas, där alla fick provsmaka allt och säga vad de tyckte. Så småningom märkte Virginia att hon också var överkänslig mot gluten och idag
äter även hon glutenfritt.
När man läser bloggen Küsten är klar så är det tydligt att Virginia har en lång erfarenhet av ett liv utan gluten. Hon
vet vad det innebär i vardagen att inte tåla gluten och hon delar gärna med sig av tips och länkar som underlättar för
personer med celiaki. Mycket av bloggen är förstås läckra och roliga recept men en hel del är också information och
tips från den glutenfria världen. Küsten är klar känns som en blogg med fötterna på jorden. Virginia är inte någon
som bara helt plötsligt har hoppat på den glutenfria trenden, utan hennes recept har testats och förbättrats under
flera år. Kakor och bullar ska vara lätta att baka och hålla lika länge på kakfatet som vanligt fikabröd.
I julas dök det upp kommentarer lite här
och var i sociala medier om hennes glutenfria lussebullar. Många menar att det är ett
av de bästa recept som finns på just glutenfria lussebullar. Hemligheten är att Virginia
har kokt potatis i degen vilket gör den både
fluffig, saftig och lättarbetad. Som om det
inte vore nog med att bloggen Küsten är klar
är full av bra tips och välbeprövade recept,
så finns här också skojiga recept som även
barnen kan vara med och baka. Roliga recept som passar perfekt att bjuda alla på när
man har kalas. Virginia har förresten fortsatt med att hålla sitt stora kakkalas där hon
testar sina recept, en tillställning som bara
växer och växer och det är inte så konstigt
med tanke på hennes goda bakverk.
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Recept från bloggen Küsten är klar

BROWNIE PÅ 5 MIN

1 ägg (frukostägg)
1 tsk vaniljsocker
0,5 kryddmått salt
1 krm bakpulver
3 msk äppelmos
2,5 msk kakao
1 tsk socker
Garnering
Ca 3-4 msk Plamils ekologiska mjölkfria chokladkräm.
Dekoration
Mini-maränger eller annat du tycker om/tål.

1. Rör ägget lätt i ett glas tills det blir marmorerat.
2. Häll i alla torra ingredienser i en skål och rör om.
3. Häll nu i äppelmos och ägget i skålen med de torra ingredienserna och rör om till en slät smet, men rör inte för länge.
4. Häll upp till hälften i 2 stora eller 4 små silikonformar
pappersformar eller porslinskoppar,. Du behöver inte smöra
formarna.
5. Ställ in formarna i micron och micra i ca 1 min (ca 2 min
om du har delat upp smeten i två formar).
6. Ta ur de ljumma, mjuka kakorna ur silikonformarna
och lägg de upp och ner på fatet. Om du använder hårda
pappersformar eller porslinskoppar, låter du de ligga kvar i
formarna.
7. Garnera med chokladkräm.
8. Toppa med någon dekoration om du önskar. Jag dekorerade med mini-maränger.
9. Servera direkt.
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Test

Hur petig är du?
Fråga 1.
Du äter lunch i skolan med dina kompisar och märker att din mat har råkat få
smulor från ett knäckebröd med gluten i, på sig. Vad gör du?
A. Smular på mer av knäckebrödet eftersom det passade bra med lite krisp på
fisken.
B. Ställer dig upp på en stol och skriker som om du hade sett en mus.
C. Går och ber att få ny mat.
Fråga 2.
Du ska gå med hem till en kompis efter skolan och äta både mellis och middag där. Vad
gör du?
A. Passar på att äta en massa mat med gluten eftersom dina föräldrar inte ser på.
B. Ringer fem dagar innan och kräver att kompisen slänger all mat med gluten
samtidigt som du skickar dit en städfirma som får städa bort alla spår av gluten
C. Ringer och berättar för kompisens föräldrar om glutenfri mat och frågar om du ska
ta med något hem till dem.

Fråga 3.
Du är på kalas hos din gamla moster och det enda du får är en banan när de andra äter kakor
och tårtor. Vad gör du?
A. Betalar 10 kronor per kaka som din lillkusin lyckas sno och ge till dig utan att någon ser.
B. Kastar tårtan i ansiktet på gamla moster.
C. Du frågar om det finns lite glass och maränger, så rör du ihop en egen marängsviss

Fråga 4.
Du ska på träningsläger och vara borta en hel vecka. Vad gör du?
A. Åker på lägret och äter som alla andra.
B. Klär på dig en skyddsdräkt och hyr en gammal glassbil som du fyller med
glutenfri mat för minst ett halvår framåt.
C. Planerar tillsammans med dina föräldrar och ledare vilken mat du kan behöva ta
med dig och vad du kan få på lägret.

SVAR
Flest A. Fusk Fia
Oj oj oj, du har säkert ofta ont i magen så mycket som du fuskar. Tänk på att du äter glutenfritt
för din egen skull och inte för någon annans skull.
Flest B. Panik Pär
Du behöver nog lugna ner dig en smula, alltså en glutenfri smula så klart. Självklart är det bra
att ha koll så att man inte råkar äta någon gluten men du behöver inte vara livrädd och gå runt i
skyddsdräkt hela tiden…seriöst ta av dig skyddsdräkten…nu!
Flest C. Full Koll Kalle
Grattis du har full koll på läget! Du vet att med lite planering och smart tänk så funkar det mesta.
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GLUTENFRIA
BOKHYLLAN
KOKBÖCKER, BAKBÖCKER
OCH ANDRA FAVORITBÖCKER

LÄCKER VARDAGSMAT UTAN GLUTEN OCH MJÖLK

Förlag: Ordalaget Bokförlag

Att få vardagen att gå ihop är en sak, att sedan få den att smaka gott är en helt annan,
särskillt om maten dessutom behöver vara fri från mjölk och gluten. Författaren
Mekto Ganic’ vet hur man lyckas. I hennes senaste bok Läcker vardagsmat delar hon
med sig av de recept hon lagar hemma med familjen. En underbart matig bok med
allt från pastarätter till, pajer, pizzor, grytor och annat gott.

LAGA FÖR FLER

Förlag: ES text & bild

Laga för fler är en kokbok med enkla recept och inspirerande bilder. Här finner du
recept till frukost, lunch, middag, efterrätt och fika. Boken är ett litet uppslagsverk
om celiaki/glutenallergi, laktosintolerans, mjölkallergi och listar livsmedel man ska
undvika.

IDA OCH TÅRTAN

Förlag: Gothia

Boken Ida och tårtan är en sagobok om att inte tåla gluten. Boken har tagits fram i
sammarbete med celiakiförbundet och finns att köpa på deras hemsida. Boken handlar om Ida som är fem år och ska gå på kompisen Sinas kalas och äta tårta. Boken ger
barn med celiaki och deras vänner förståelse för vad det innebär att inte tåla gluten.
Tillsammans med de söta bilderna från illustratören Mimmi Tollerup så är set här en
underhållande och bra bok för de mindre barnen om celiaki
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De här sconesen kan man lätt göra mjölkfria
om man väljer en mjölkfri mjölkdryck och
mjölkfritt flytande margarin. Har man inget
flytande margarin kan man istället använda 50 g
rumsvarmt smör eller margarin.
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SCONES
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

8 st.
225 °C
Torra ingredienser
2 dl rismjöl
2 dl sojamjöl
4 tsk bakpulver
2 tsk Pofibrer
2 tsk FiberHusk eller Psyllium
2 krm salt
Våta ingredienser
½ dl flytande margarin
3 dl mjölk
Topping
Sesamfrön
Flingsalt

1. Värm ugnen till 225 ºC. Ta fram en ugnsplåt och lägg på ett bakplåtspapper.
2. Blanda alla torra ingredienser noga så att det inte finns några klumpar kvar.
3. Tillsätt margarin och mjölk och blanda till en smet.
4. Klicka ut smeten i åtta klickar på plåten med bakplåtspapper. Strö över lite sesamfrön och flingsalt om du vill
göra det extra smarrigt.
5. Sätt in plåten i mitten av ugnen och baka sconesen i ca15-20 minuter.
6. Låt sconesen svalna lite på galler. Godast är det att äta scones nygräddade.
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AV MALIN RANDENIYE

I det här receptet är det en
hel del vispande så har du
en apparat som kan vispa
själv så kan det vara smart
att vispa med den annars går
det bra med en elvisp också.
Strössel som ser ut som
snöflingor kan man ibland
köpa i vanliga mataffärer
men det finns också att köpa i
speciella bakbutiker på nätet.

Du kan använda samma smet som
till frostmumsen och istället göra
smälta snögubbar.

FROSTMUMS

20-25 st.
4 1/4 gelatinblad
1/2 dl blåbär (färska eller frysta) + 1/4 dl vatten
1/2 äggvita
2 1/4 dl strösocker
3/4 dl kallt vatten
2 förpackningar glutenfria kex av typen Marie
Snöflingeformat strössel

SMÄLTA SNÖGUBBAR

20-25 st.
1 sats frostmumssmet
2 dl riven kokos
1 apelsin
40-50 russin

1. Gör frostmums smeten fram till steg 12.
2. Strö ut kokosen på en bricka eller ett
stort fat.
1. Lägg gelatinbladen i en skål med kallt vatten i 5 minuter.
3. Tvätta apelsinen och grovriv skalet på
2. Koka blåbär och 1/4 dl vatten i en liten kastrull tills blåbären blir mosiga.
ett rivjärn
3. Ta kastrullen från plattan.
4. Ta fram frostmumssmeten och spritsa ut
4. Ta upp gelatinbladen ur vattnet och lägg ner i blåbären, rör om så att gelatinet smälter. i klickar på kokosen.
5. Vispa äggvitan till ett fluffigt vitt skum.
5. Lägg ut ett apelsin skal och två russin på
6. Vispa i lite socker i taget i äggvitan tills du får en glansig smet.
varje klick.
7. Tillsätt 3/4 dl kallt vatten och vispa in det.
6. Ställ in brickan i kylskåpet i minst 20
8. Ta 1/2 dl av äggvitesmeten och blanda med blåbären.
minuter om de ska ätas samma dag annars
9. Häll blåbärssmeten genom en finmaskig sil ner i äggvitesmeten.
kan man frysa in dem istället.
10. Rör om i silen så att all vätska från blåbären kommer genom silen.
11. Fortsätt vispa smeten på hög hastighet i ca 10 minuter tills smeten är helt seg.
12. Stoppa ner smeten i en spritspåse av plast eller en vanlig fryspåse stäng påsen och
stoppa in den i kylskåpet i ca 15 minuter.
13. Lägg ut kexen på en bricka.
14. Klipp ett litet hål i spritspåsens topp eller i ett av hörnen på plastpåsen.
15. Spritsa ut smeten på vart och ett av kexen, lättast är att hålla spritspåsen still i mitten
av kexet och spritsa ut smeten tills den täcker hela kexet.
16. Strö över snöflingeströssel.
17. Ställ in brickan i kylskåpet i minst 20 minuter om de ska ätas samma dag annars kan
man frysa in dem istället.
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AV MALIN RANDENIYE

KOMETBULLAR I
RYMDLAVASÅS
MED RYMDPASTA
Det hela började med att vi köpte glutenfri pasta i form av rymdgubbar, stjärnor och planeter och
innan vi viste ordet av befann vi oss i ett rymdäventyr i en helt annan galax. I rymdpastans flygande
tefat for vi förbi planeten Tomatria och hämtade upp rykande het rymdlavasås och på väg till
planeten Uto Gluto träffas tefatet av en skur kometbullar. Som tur var landade de i rymdlavasåsen
och vi kunde fortsätta vår resa genom pastagalaxen.
Mat till 4 astronater
Till ditt rymdäventyr kan du använda färdigköpta
köttbullar så länge de är glutenfria annars kan du göra
dem själv. Rymdpasta hittar du i butiken/e-butiken
Senza Glutine men du kan också använda en annan
glutenfri pasta men då kan det hända att man kommer
till en annan galax men det brukar bli ett bra äventyr
det med.
Hemgjorda kometbullar
400 g nötfärs
¾ dl glutenfria havregryn
1 msk potatismjöl
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 ¼ dl vatten
1 ägg
Olja eller mjölkfritt margarin att steka i
Rymdlavasås från planeten tomatria
1 burk à 400 g krossade tomater
1 vitlöksklyfta
1 tsk salt
1 msk honung
1 msk oregano.
Rymdpasta
1 frp 250 g rymdpasta

Börja med rymflavasåsen
Öppna burken med kossade tomater. Häll tomaterna
i en medelstor kastrull. Finriv vitlöken på ett rivjärn
och blanda ner det i tomaterna. Koka tomaterna och
vitlöken på medelstark värme undertiden som du lagar
resten av maten
Dra igång med kometbullarna
Blanda glutenfria havregryn, potatismjöl, salt och
peppar i en bunke. Tillsätt mjölk eller vatten och
låt det stå och svälla i 10 minuter. Tillsätt köttfärsen
och blanda ihop till en jämn smet. Knäck i ägget
och blanda ihop till en jämn smet igen. Ta fram en
stor skärbräda. Blöt händerna lite och börja rulla
kometbollar och lägg dem på skärbrädan. Hetta upp
lite olja eller mjölkfrittmargarin på medelstark värme i
en stekpanna och stek några köttbullar i taget så de får
färg runt om. Lägg de stekta köttbullarna i tomatsåsen
och stek ytterligare några köttbullar, fortsätt tills alla
köttbullar är i tomatsåsen. Om du lagar den här rätten
med färdigköpta köttbullar kan du bara hälla ner dem i
tomatsåsen direkt uan att steka dem.
Fortsätt med pastan.
Följ instruktionerna på pastaförpackningen. Om du
kokar rymdpasta kan det vara bra att veta att den ska
ligga kvar i kokvattnet ett par minuter efter kokning
innan man häller av vattnet.
Smaka av rymdlava såsen.
Ta fram ett par skedar och smaka på rymdlavasåsen.
Häll i lite av saltet och pepparn och smaka igen. Hur
tycker du att det smakar? Behövs det mer salt eller
peppar så kan du ta i lite till. Känns såsen sur kan
man ta i lite av honungen. Smula oregano mellan
dina händer ner i såsen och rör om. När du tycker
att rymdlava såsen är god så kan du servera den
tillsammans med din rymdpasta.
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KALASDAGS

Tänk vad skönt det skulle vara att gå på ett
kalas där man kunde äta allt. Vi har gjort ett
enkelt kalasfika som du kan bjuda på när du
har kalas, som alla kommer att gilla, vi lovar!
AV MALIN RANDENIYE
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Tårtmuffins, recept på
sidan 40.
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Marängsvisstårta är en supersnabb tårta
som alla gillar. Receptet finns på sidan 40.
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SÄTT SMAK PÅ DINA
POPCORN

Visste du att man kan smaksätta popcorn med
nästan vad som helst. Man kan ha örtkryddor
eller curry eller någon annan favoritkrydda
men man kan också göra som vi och krossa
hårda karameller och strö över popcornen.
Citronkarameller, jordgubbskarameller, polkagrisar och hårda kolor är gott att ha på. Lägg
dina karameller i en plastpåse vik bak öppningen. Lägg påsen på en skärbräda och slå med en
kavel på godisarna tills de blir små smulor. Strö
över godissmulorna över nypoppade popcorn.
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5. Låt chokladsåsen svalna innan den
ringlas över marängsvissen.

TÅRTMUFFINS

Fluffiga muffins som är nästan som en
tårta. Använd stora muffinsformar så det
inte svämmar över.
Ugn 200 °C
12 stora muffins.
2 ägg
3 dl glutenfri mjölmix (vi använde Semper
Mix)
2 dl socker
50 g smör
1 dl mjölk
2 tsk bakpulver
2 dl grädde
Jordgubbar

MARÄNGSVISSTÅRTA

Smart va! Att liksom göra en tårta av
marängsviss.

1 förpackning med 2 st. färdiga
marängbottnar
1/2 förpackning maränger
1/2 liter glass
3 dl vispgrädde
2 bananer
3-4 msk chokladsås utan spår av gluten.
(Recept på hemgjord chokladsås finns på
nedan)
1. Skär bananerna i slantar.
2. Vispa grädden
3. Skär glassen i 1 cm tjocka skivor.
Sätt ihop tårtan
4. Lägg en av marängbottnarna på ett fint
fat
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5. Bred över grädde
6. Sprid ut hälften av bananerna på
grädden.
7. Lägg på hälften av glassen
8. Ringla över chokladsås.
9. Lägg på den andra tårtbotten och gör
samma sak igen.
10. Toppa med maränger och mer
chokladsås.
Hemgjord chokladsås
½ dl kakao
½ dl strösocker
½ dl vatten
1. Mät upp kakao och socker i en kastrull
2. Tillsätt lite vatten i taget och vispa ut till
en slät vätska
3. Koka upp såsen under omrörning i ca 5
minuter tills den tjocknat.

1. Sätt på ugnen på 200 °C
2. Dela äggvita och äggula i varsina
bunkar
3. Vispa äggvitorna till ett vitt och fluffigt
skum.
4. Vispa socker och äggula väl.
5. Blanda mjöl och bakpulver i en egen
bunke
6. Vänd ner mjölet i äggule- och
sockerblandningen
7. Smält smöret i en kastrull.
8. Blanda i mjölken i smöret och blanda
ner allt i smeten med äggulor och mjölk.
9. Vänd försiktigt ner äggvitorna i resten
av smeten.
10. Fyll muffinsformar upp till 2/3 med
smet. Använd gärna en muffinsplåt så får
du jämna och fina muffins.
11. Baka i mitten av ugnen i ca 10 minuter.
12. Låt muffinsen svalna helt på galler.
13. Vispa grädde strax före servering och
spritsa eller klicka ut den på muffinsen.
14. Skiva jordgubbar och lägg på
muffinsen.

Ska du gå på kalas, fest, party eller middag då kan du skriva ut ditt eget ex
av vårt kalaskort på vår hemsida www.gfglutenfri.se/kalaskort

TACK FÖR INBJUDAN
Jag vill gärna komma och fira dig.
Jag tål inte gluten så här kommer lite tips om vad man kan tänka på när man bjuder mig på fika, godis eller mat.
Vad händer om jag äter gluten?

Om jag får i mig gluten blir min tarm
inflammerad och jag kan bli jätte sjuk. Jag kan
till exempel få väldigt ont eller bli lös i magen
och till och med kräkas. Det räcker med
väldigt lite gluten för att jag ska bli sjuk.

Håll utkik.

Var finns gluten?

Gluten finns i vete, råg och korn. I vanliga
havregryn finns det gluten eftersom det är blandat
med vete, råg och korn. Det finns havre som är
glutenfri att köpa i affärens glutenfria hylla.

Tänk på

På alla matförpackningar finns det en Tänk på att det finns gluten i många
lista på vilka ingredienser som finns i saker inte bara mjölmat.
maten. Allt som man kan bli allergisk
Snacks och godis
mot måste stå med på den listan med
Många godisar innehållet gluten eller
tjocka bokstäver.
spår av gluten. Plockgodis blandas ofta
Här finns en lista på ord som innehåller
ihop och det kan vara svårt att veta i
gluten:
efterhand om någon godissort innehåller
gluten.
Recept på glutenfri tårtbotten.
Ingredienser
2 dl strösocker
4 ägg
2 dl potatismjöl
1 1/2 tsk bakpulver

Smör och potatismjöl till formen
Värm ugnen till 175 °C. Lägg ett
bakplåtspapper i botten på en
springform ca 25 cm i diameter.
Smörj formen med smör och ”bröa”
den med potatismjöl.
Vispa ägg och socker vitt och fluffigt
i en bunke.
Blanda potatismjöl och bakpulver
i en separat bunke och sikta ner i
ägg och sockerblandningen. Vänd
ner potatismjölet i smeten och fyll
formen.
Grädda tårtan i mitten av ugnen i
ca 30-35 minuter. Tårtan är klar när
man kan sticka en provsticka i den
utan att den blir kladdig. Låt kakan
sätta sig ca 5 minuter i formen.
Skär eventuellt försiktigt med en
kniv runt kanten och låssa sedan på
kanten av formen. Låt kakan svalna
på galler under bakduk. Det går bra
att förbereda den här tårtbotten i
förväg och frysa in den tills den tills
den ska serveras.

Glutenfria partytips

Korvbröd, hamburgerbröd och pizzabottnar
finns att köpa i mataffärens glutenfria hyllor
och frysdiskar. Där finns även glutenfria
småkakor, bullar och annat spännande.
Popcorn är ett bra glutenfritt snacks.
Chokladbollar kan man göra av glutenfria
havregryn.

Maränger och maräggtårtbotten
är ofta glutenfria och finns att
köpa i mataffärerna. Perfekt till
marängsviss till exempel.

Jag kan ta med mig:

För utom gluten kan jag inte äta...
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Det är inte svårt att göra
pannkaksklubbor. Du behöver bara
några grillpinnar och lite amerikansk
pannkakssmet.
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PANNKAKSKLUBBOR
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

Ca 10 st.
1½ dl mjölmix (vi använde Finax Mjölmix Mjölkfri)
1 dl mjölk
1 ägg
1 tsk bakpulver
25 g smält smör
¼ tsk salt
5 grillpinnar i trä.
Tillbehör
Häll upp skålar med olika syltar, kanel och socker, sirap eller annat gott som du vill doppa din pannkakor i.
Opoppade popcorn att ställa klubborna i.

1. Börja med att fylla två glas med opoppade popcorn.
2. Ta bort spetsen på grillpinnen och dela varje grillpinne på mitten.
3. Blanda mjölmix, bakpulver och salt med en ballongvisp så alla klumpar försvinner.
4. Blanda i mjölk och rör till en jämn smet.
5. Tillsätt ägg och blanda ihop.
6. Smält smöret på svag värme och tillsätt det
7. Hetta upp en torr stekpanna på medelvärme.
8. Grädda 1-2 pannkakor åt gången. Häll ut ca 2 msk pannkakssmet i stekpannan och lägg på en grillpinne. Häll
lite pannkakssmet över grillpinnen där den fäster i pannkakan.
9. När pannkakan börjar torka upp på ovansidan och få lite bubblor genom smeten är det dags att vända dem.
10. Stek pannkakorna gyllene på andra sidan.
11. Stoppa de klara pannkakorna i popcornglasen.
12. Ställ fram skålar med sylt, socker och kanel eller sirap att doppa pannkakorna i.
13. Ät pannkakorna nygräddade.
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Barn älskar att grilla pinnbröd över eld i
skogen. En kall dag smakar det bra med
varmt nybakat bröd, som de själva har
gräddat. Degen är lätt att göra hemma
och ta med i en plastpåse.
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PINNBRÖD
INGREDIENSER

Recept från boken

AV MARGARETA ELDING-PONTÉN
FOTO HANS BJÖRCK

Till 4–5 pinnar
150 g glutenfri mjölmix
(vi använde Finax Mjölmix)
1 tsk bakpulver
1 krm salt
1 ½ tsk (5 g) FiberHusk
(½–1 tsk socker)
1 dl vatten

Blanda de torra ingredienserna i en skål. Uteslut eller inkludera sockret efter behag. Tillsätt vattnet och
knåda ihop till en smidig, inte för kladdig deg. Låt den vila i minst 10 minuter så att FiberHusken hinner
svälla och degen blir tillräckligt fast för att hantera med händer i skogen. (Tillsätt något mer mjöl, om degen är för klibbig.) Lägg degen i en plastpåse och ta med.
Ta lite deg och kläm ut den på en pinne. Lite mer avancerat är att rulla degen till en lång sträng och vira den
runt pinnen i en spiral. Grädda över glöden tills bröden är gyllengula och släpper från pinnen. Ät dem alldeles nygräddade – gärna med lite smör i pinnhålet.
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Idén om det här limmet
kommer från bloggen
www.evelinasekologiska.se

PYSSLA MED
EGET LIM
AV MALIN RANDENIYE

1 ½ msk potatismjöl
1 + 3 dl vatten
½ dl strösocker
1. Blanda potatismjöl med 1 dl vatten.
2. Koka upp 3 dl vatten med sockret.
3. Vispa ner potatismjölsvattnet och vispa
tills det nästan kokar.
4. Ta kastrullen från plattan när första
kokbubblan visar sig.
5. Låt limmet svalna.
6. Häll upp limmet i en burk och börja pyssla
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VILKEN ÄR DEN BÄSTA
KEXCHOKLADEN?
Namn: Wafer Bites Chocolate
Tillverkare: Semper
Kommentar: Smakar inte så mycket choklad snarare lite
konstgjort. Kexen är goda och smular inte så mycket.
Betyg: 3 av 5

Namn: Snack
Tillverkare: Schär
Kommentar: Godast av alla i testet men väldigt smuliga
kex. God mjölkchoklad smak.
Betyg: 4 av 5

GODAST

Namn: Twin Bar
Tillverkare: Schär
Kommentar: Konstgjord chokladsmak och för lite kex.
Betyg: 2 av 5

Namn: Chokladkex
Tillverkare: ICA
Kommentar: Smakar mycket och äkta choklad, tyvärr
lite för lite kex
Betyg: 3 av 5

Namn: Kex
Tillverkare: Semper
Kommentar: Mest lik vanlig kexchoklad till formen och
utseendet. Helt ok chokladsmak och bra konsistens på
kexet.
Betyg: 4 av 5

MEST LIK
ORIGINALET
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MATPYSSLA MED GRODDAR

Att grodda bönor och frön är ett roligt experiment med mat. För varje dag växer groddarna mer och mer
och inom en vecka är de färdigvuxna och man kan ha dem i matlagning. Groddade bönor är dessutom
supernyttiga.
Detta behöver du:

1 dl mungbönor
1 durkslag
1 skål eller bunke som passar till
durkslaget
1 kökshandduk
Dag 1 på kvällen.
Ta 1 dl mungbönor och lägg i ett
durkslag. Tvätta bönorna noga så att
sköljvattnet är helt rent.
Lägg durkslaget med bönorna över en
skål och fyll skålen med vatten så att
bönorna täcks med 3-4 cm vatten.
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Dag 2 på morgonen.
Lyft ur durkslaget ur skålen och häll bort
vattnet. Blöt kökshandduken så att den är
fuktig. Lägg tillbaka durkslaget i skålen
och täck över med handduken.
Dag 2-7 morgon och kväll.
Skölj groddarna med vatten och fukta
handduken. Häll bort vattnet från skålen
och låt groddarna stå i durkslaget och
skålen under handuken. Upprepa morgon
och kväll tills groddarna börjar få små
blad längst upp.

AV MALIN RANDENIYE
Dag 5-7
När groddarna är klara kan man stoppa
dem i en plastlåda eller plastpåse och
förvara dem i kylskåpet.
Tips. Stek dina groddar i lite olja och
strö på lite salt och sesamfrön eller ha
dem i en wokgryta eller en soppa.
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Detta franskbröd är så gott och saftigt!
Franskbrödet är perfekt att ha till
smörgåsen på utflykten och är ett
alldeles utmärkt rostbröd. Ett tips är
att ta med en limpa på resan då brödet
håller sig färskt i minst fem dagar –
oftast längre än så.
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FRANSKBRÖD
INGREDIENSER

Recept från boken

AV MEKTO GANIC’
FOTO KALLE SANNER

1 limpa
20 g jäst
3 2/3 dl kallt vatten
3 msk honung
2 msk olivolja
½ msk äppelcidervinäger
½ msk havssalt
3 vispade ägg
3 dl rårismjöl
1 ½ dl bovetemjöl
1 dl potatismjöl
½ dl majsstärkelse
2 msk Psyllium
olja till formen
Topping
1 uppvispat ägg med lite vatten
vallmofrön eller chiafrön

Smula ner jästen i en stor bunke. Rör ut jästen med vattnet. Blanda ner honung, olivolja, äppelcidervinäger,
havssalt och de vispade äggen. Blanda de torra ingredienserna i en separat skål. Kör gärna blandningen i en
hushållsassistent eller med elvispens degkrokar samtidigt som du häller i mjölet. Arbeta degen i 5 minuter. Plasta
degen och låt den stå i 1 timme.
Smöra en valfri form som rymmer 1 ½ liter och häll över degen. Släta gärna till toppen på brödet med oljad
hand. Sätt ugnen på 180°. Täck med plast och låt stå i ytterligare 1 timme.
Pensla brödet med uppvispat ägg och strö över vallmofrön. Ställ brödet på nedersta falsen i ugnen och grädda i
ca 35 minuter. Ta ut brödet och låt det svalna en stund i formen. Ta försiktigt upp brödet ur formen och låt svalna
i flera timmar på galler innan du skär i det.
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WRAPTRICKET
52

Vi gillar att man kan köpa glutenfria tortillas i de flesta
vanliga mataffärer. Det vi inte gillar lika mycket är wraps
som spricker. Därför kom vi på GF på ett sätt som gör att du
slipper spruckna wraps.
AV MALIN RANDENIYE

Så här gör du wraptricket

Värm ugnen till 225 ºC.

Blöt några bakplåtspapper och
krama ur
Lägg på glutenfria tortillas i
bröden

Vira ihop i ett paket

Värm i mitten av ugnen i 5 minuter

Nu kan du rulla din wrap
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ENKELT BRÖD
I LÅNGPANNA
INGREDIENSER
Recept från boken

AV EVELINA SVENSSON

Ugn 220˚C
75 g jäst
8 dl mjölk
250 g kesella
1 ½ msk FiberHusk
2 msk Pofiber
1 msk salt
2 msk sirap
½ dl fibrex
½ dl linfrö
13-15 dl rismjöl

Blanda Pofiber, FiberHusk, salt, sirap, linfrö, och fibrex i en bunke. Värm 5 dl mjölk riktigt varmt och häll över
blandningen. Låt svälla under bakduk i 10 min. Värm 3 dl mjölk till fingervarmt och smula i jästen. Blanda i
kesellan och jästblandningen i den första blandningen. Rör ner mjölet. Degen ska vara så kletig att den inte går att
knåda. Ställ ugnen på 220˚C. Lägg bakplåtspapper i en plåt med högre kant. Häll ut degen på bakplåtspappret och
tryck ut degen med en sked. Låt jäsa i 40 minuter. Grädda i ugnen, 15-30 minuter, beroende på tjocklek. Använd
en sticka för att se om brödet är färdigt. Skär upp brödet och låt det svalna i en bakhanduk.
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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.

8 Bananchokladbollar

RECEPTREGISTER

10 Morots och havrebröd
14 Kärleksmums
16 Kanelbullar
18 Pizzabullar
20 Knäckepizza
22 Chicken nuggets
24 Matmuffins i mikron
27 Brownie på 5 minuter
30 Scones
33 Frostmums
33 Smälta snögubbar
34 Kometbullar i rymdlavasås med rymdpasta
40 Marängsvisstårta
40 Tårtmuffins
42 Pannkaksklubbor
44 Pinnbröd
46 Hemgjort lim
48 Groddar
50 Franskbröd
54 Bröd i långpanna
58 Cheeky Cherry Cheescake

Just nu längtar vi efter fruktstund i en solig lekpark.
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EFTERRÄTTEN

CHEEKY CHERRY
CHEESECAKE
4 portioner
225 g frysta urkärnade körsbär
2 dl vispgrädde
200 g Cream chees t.ex. Philadelphia
½ dl florsocker
½ paket glutenfria kex t.ex.
Marie
4 kvistar citronmeliss för den
som vill göra det extra fint.
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AV MALIN RANDENIYE

1. Ta fram körsbären ur frysen och låt dem tina lite.
Plocka ca 12 st. körsbär åt sidan. Hacka resten av körsbären i grova bitar.
2. Vispa grädden i en bunke. Vispa creme chees och
florsocker i en annan bunke och blanda med grädden.
3. Blanda i de hackade körsbären.
4. Smula kexen.
5. Ta fram glas eller glasburkar och fyll botten med ett
lager kexsmulor. Lägg över ett lager med körsbärskräm
och ett nytt lager med kexsmulor och ännu ett med
körsbärskräm. Fortsätt tills alla glas är fyllda.
6. Lägg de hela körsbären på toppen och sätt i en kvist
citronmeliss om du vill göra det extra fint.

NÄSTA NUMMER

GF

G L U T E N F R I
M A T G L Ä D J E

Bjud på
sommarkalas
GODASTE
TÅRTORNA

LÄTTA
SOMMARMATEN
1 Juni
Samlas runt
grillen

Jakten på
den perfekta
pastan
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