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”Själv älskar jag matmagasin med

läckra bilder, fantasifulla recept och
inspirerande reportage.”

Ett fantastiskt år av ren matglädje
Tänk vad tiden går snabbt, för ett år sedan drog jag igång projektet
med den här glutenfria digitala mattidningen utan att veta riktigt var
det skulle landa. Då var jag helt själv och hade aldrig jobbat med tidningar förut. Jag hade bara en vision om att det skulle behövas ett riktigt bra matmagasin för dem som inte äter gluten.

Foto:Pia Kammeborn

Jag hade kuskat land och rike runt med mina recept och hållit kurser
i glutenfri bakning. Var jag än kom mötte jag människor som tappat
lite av sin gnista, för dem hade mat blivit tråkigt, ett evigt läsande på
etiketter eller ett tjatande vid varje restaurangbesök för att försäkra sig
om att maten inte skulle göra dem sjuka. Matglädjen och som det verkade även en del av livsglädjen hade försvunnit från dem. Efter varje
kurs jag höll lämnade deltagarna lokalen med ett brett leende på läpparna och ganska ofta fick jag till och med applåder i slutet av dagen.
Lite konstigt kanske, det var ju egentligen bara en vanlig bakkurs jag
just hållit i och inte något avancerat elddansnummer på en elefantrygg
eller så. Ändå verkade deltagarna genuint glada över att få ta del av
minna recept och min kunskap och jag förstod att det var viktigt att jag
nådde ut till fler personer än bara de som kunde få plats i ett undervisningskök åt gången.
Tanken om en digital tidning föddes. Själv älskar jag matmagasin
med läckra bilder, fantasifulla recept och inspirerande reportage och
jag tänkte att ett sådant matmagasin är just det som kan förmedla den
känslan jag vill ge. Jag hade märkt att små digitala matmagasin börjat
poppa upp som runt om i världen. För mig kändes det underbart att
kunna starta en digital tidning, jag kunde fokusera till hundra procent
på att skapa ett bra innehåll i tidningen och kunde strunta fullständigt i allt vad tryckpressar heter. Under det gångna året har tidningen hittat även utanför landets gränser, något som aldrig varit möjligt
utan det digitala formatet.
Men framförallt får jag nu
en massa små applåder
i form av mejl och glada
kommentarer i tidningens
sociala kanaler från läsare
som blivit inspirerade av tidningen.
Det är inte bara tidningen som har hittat sin väg ut i världen, världen har också hittat till
tidningen. Från att ha börjat helt själv med mina egna recept och tankar så har fler och
fler duktiga skribenter, receptmakare och fotografer hittat till tidningen. Idag kan jag stolt
berätta att vi är ett helt team av duktiga och passionerade personer som skapar tidningen
tillsammans och jag kan utan att överdriva säga att vi har några av landets duktigaste ”glutenfria” kokboksförfattare och bloggare i vårt team. Jag har bestämt mig för att låta dig lära
känna det gäng som är med och bygger tidningen, vi har alla våra egna specialiteter och för
hoppningsvis får du ett par personliga favoriter bland våra medarbetare.

Kalasa på våfflor och
pannkakor på sidan 15.

Det känns extra roligt att kicka igång det här nya året med ett riktigt fräscht vårnummer.
Ett nummer som vi har fyllt med en massa
gröna och sköna recept. Det blir som vanligt
en härlig blandning av recept på bröd, bakverk och mat. Vi besöker dessutom den helt
glutenfria Lakritsfabriken och inspireras av
deras arbete. Varmt välkommen till ett nytt MALIN RANDENIYE
år av glutenfri matglädje.
CHEFREDAKTÖR
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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
GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 1 2016

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 1 2016

SKRÄDDARSY DIN MAT

Till varje recept i den här tidningen kan du se
om det förutom glutenfritt också är fritt från
andra saker som du kanske vill undvika. Från
sidan 55 finns information för varje recept och
på sidan 54 hittar du också en förteckning med
tips om hur du kan anpassa recepten efter dina
behov.

ANPASSAT

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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Nötfritt

Naturligt
glutenfritt
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Mjölkfritt

Nötfritt

Naturligt
glutenfritt

Osockrat

Sojafritt

Vegan

Äggfritt

Chokladgröt sid. 12.

Grön ärtsoppa sid. 21.

Våfflor sid. 17.

Bönröra med persilja och ramslök
sid. 23.

Pannkakor sid. 17.

Traditionell hummus sid. 23.

Påsktårta sid. 19.

Knaprigt fröknäcke sid. 23.

T

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.

54

Laktosfritt

Osockrat

T

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.
N

Mjölkfritt
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Sojafritt

Vegan

Äggfritt
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Foto: Pia Kammeborn
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Potatisplätar si

MALIN RANDENIYE
CHEFREDAKTÖR
Om Malin: Malin är matentreprenör och arbetar med att skapa
inspirerande och genomarbetat matrelaterat innehåll i media och
för företag i matbranschen. Hon har en bakgrund som legitimerad
dietist och produktspecialist i livsmedelsindustrin. Idag producerar hennes företag allt från recept och matbilder till matrelaterade
radioinslag, texter och digitalt material.
Varför glutenfritt: Malins bakgrund som dietist gjorde
det naturligt att börja arbeta med glutenfritt som en del
i hennes företag, efter att ha hållit i flertalet kurser i glutenfri bakning föddes idén om att skapa ett glutenfritt
matmagasin med fokus på inspiration och matglädje.
Malin på GF Glutenfri Matglädje: Malin är den som
grundat GF Glutenfri Matglädje och hon är också chefredaktör på tidningen. Hon skapar recept, foton och
gör reportage för tidningen och det är också hon som
formger den. Malins roll på tidningen är också att se till att innehållet i tidningen är inspirerande och sprider glutenfri matglädje.
Hemsida: www.malinrandeniye.com samt www.gfglutenfri.se
Facebook: GF Glutenfri Matglädje
Instagram: @malin_randeniye samt @gfglutenfri
Passion: Malin är övertygad om att det finns en otrolig kraft i att
inspirera kring mat och att människor som känner glädje till maten också känner större glädje till livet och till den värld vi lever i.

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Här får du lära känna våra kompetenta och passionerade medarbetare som är med och gör
GF Glutenfri Matglädje till den inspirerande och vackra tidning som den är.

SOPHIA STENBÄCK
SOCIALA KANALER
Om Sophia: Sophia är ansvarig för GF Glutenfri
Matglädjes sociala medier och kundkontakten
där. Hon är också utbildad babysimsinstruktör
och arbetar med det samt som vattengympaledare.
Sophia på GF Glutenfri Matglädje: Sophia är vår
röst i våra sociala medier, hon ser till att vi har en bra kontakt med
våra läsare och följare och att vi sprider glutenfri matglädje i alla
våra kanaler.
Hemsida: www.gfglutenfri.se
Facebook: GF Glutenfri Matglädje
Instagram: @gfglutenfri
Passion: Sophia brinner för att kommunicera
med ett stort hjärta och att sprida inspiration.
För henne är familjelivet och sunda värderingar viktigt.

7

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 1 2016

Foto: Fanny Hansson

MEKTO GANIC’
NATURLIGT GLUTENFRITT
Om Mekto: Mekto är författare, matstylist, rawfoodkock samt
kostrådgivare och handledare i KBT. Mekto är också informationsspecialist och bibliotekarie. Mekto har skrivit tre glutenfria
kokböcker Bröd och kakor – baka utan gluten, Läcker vardagsmat utan gluten och mjölk samt BAKA VEGO-Veganska recept.
Mekto driver också sitt eget företag där hon arbetar med kurser,
utbildningar, föreläsningar, receptutveckling och kostråd.
Varför glutenfritt: Mekto är själv överkänslig mot gluten och
socker och hennes barn har celiaki och multipla födoämnesallergier vilket ställer särskilda krav på maten som äts i Mektos familj.
Mekto på GF Glutenfri Matglädje: Mekto är tidningens expert på
det naturligt glutenfria och hon skapar underbara recept för så
väl matlagning som bakning. Förutom naturligt glutenfria så är
hennes recept också utan socker och också gärna veganska. I GF Glutenfri Matglädje bidrar Mekto med
recept, krönikor och reportage.
Hemsida: www.mekto.se
Facebook: Mekto made in Sweden - Mekto Ganic
Instagram: @mektoganic
Passion: Mekto älskar oprocessad mat och väljer
gärna ekologiska råvaror, hon har märkt att familjen
mår bättre av den mat hon lagar och hon sprider gärna sina kunskaper vidare till andra.
Mudcake sid 43.

MARGARETA
ELDING-PONTÉN
LIVET MED CELIAKI
Om Margareta: Margareta är författare och frilansjournalist. Hon är också doktor i kemi och specialist
på patent- och vetenskapsinformation. Margareta har
skrivit boken Glutenfritt – gott och enkelt och driver
också företaget Elding-Pontén Ord där hon arbetar
med föreläsningar, kurser och skribenttjänster inom
Pankakor sid 17
området celiaki och glutenfritt.
Varför glutenfritt: Margareta har själv
celiaki sedan ca 10 år tillbaka, hon var van att baka själv
och hennes bakgrund inom kemi och forskning har
gjort henne extra nyfiken på celiaki och glutenfritt.
Margareta på GF Glutenfri Matglädje: Margareta är
tidningens expert på livet med celiaki. Hon har full
koll på nya forskningsrön. I GF Glutenfri Matglädje
bidrar Margareta med krönikor och bra basrecept till
vardag och fest för dem som har celiaki.
Hemsida: www.eldingponten.com
Facebook: Elding-Pontén: Glutenfritt - gott och enkelt
Passion: Margareta brinner för att bevaka forskning och
rön kring celiaki och glutenfritt och hennes mål är att
sprida korrekt information inom ämnet och hon vill också sprida tips och genomarbetade recept.
Foto: Caroline Bräutigam
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Foto: Magnus Jönsson

EWA SKIÖLDEBRAND
LÅNGSAMT GLUTENFRITT
Om Ewa: Ewa är entreprenör, hälsoinspiratör, receptmakare, författare, föredragshållare och mediaprofil. Hon är utbildad inom
kost och näringslära och har utvecklat flera kost och viktprogram.
Hon driver företaget Ewalie som gör ekologiska, glutenfria produkter med lågt GI.
Varför glutenfritt: Ewa började intressera sig för mat
med Lågt GI och upptäckte att det fanns ett samband
mellan känslighet för högt GI och Celiaki. Därför bestämde hon sig för att produkter och recept i hennes
företag skulle vara glutenfria.
Ewa på GF Glutenfri Matglädje: Ewa är tidningens
expert på långsamma glutenfria kolhydrater och bidrar med inspirerande bakrecept på temat.
Hemsida: www.ewalie.se
Facebook: Ewalie Ekologiska produkter
Instagram: @ewalieab
Passion: Ewa vill att människor ska kunna få
smaka på hälsosam mat, hon vill bidra med sin
kunskap om vad bra och nyttig mat ska innehålla och hon har fokus på det som är äkta.

Långsamma bröd
sid 29

SOFIA TEGNEFUR
NORDISKT GRÖNT
Om Sofia: Sofia är bloggare receptutvecklare, skribent och fotograf. Hon har också läst biomedicin, nutrition och journalistik
samt är utbildad till kostrådgivare. Sofia driver bloggen The Nordic Kitchen där hon delar med sig av enkla
glutenfria, vegetariska och säsongsbetonade recept och
naturbilder.
Varför glutenfritt: Sofia vill inspirera med glutenfria
recept som också är gröna och hälsosamma.
Sofia på GF Glutenfri Matglädje: Sofia bidrar med underbara glutenfria och vegetariska recept och bilder till
tidningen. Hon gör både mat- och bakrecept som ofta
har nordiska smaker.
Hemsida: www.thenordickitchen.se
Instagram: @thenordickitchen
Passion: Sofia har en passion för hållbarhet och allt som är naturligt, hon
vill inspirera till en hälsosam livsstil
och hon älskar att vistas i naturen,
vandra och att resa.

Grön meny sid 20
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TINA MEJRI
RAWFOOD OCH VEGO
Om Tina: Tina är bloggare och receptutvecklare och har gått
flertalet utbildningar inom matlagning och bakning av rawfood.
Tina driver bloggen Grönt Varje Dag där hon delar med sig av
veganska-, vegetariska-, raw- och glutenfria recept.
Varför glutenfritt: Tina tycker att det finns mycket glutenfri inspiration att dela med sig av från raw-världen där många recept är
glutenfria på ett nytt och spännande sätt.
Tina på GF Glutenfri Matglädje: Tina är tidningens Rawfood-expert, hon bidrar med inspirerande glutenfria, vegan- och rawrecept fria från raffinerat socker. Tina skapar både mat- och bakrecept samt matbilder för tidningen och ofta får hennes recept
influenser från hennes mans hemland Tunisien.
Hemsida: www.grontvarjedag.se
Facebook: Grönt varje dag
Instagram: @gröntvarjedag
Passion: Tina vill uppmuntra till
en grönare vardag eftersom hon är
övertygad om att det är bra för miljön, hälsan och djuren. Hon vill utveckla sina egna kunskaper kring
grön matlagning och samtidigt inspirera andra under tiden.
Raw raw Italia
sid 32

KJERSTI BYLIN CASTERYD
BAKGLÄDJE
Om Kjersti: Kjersti är bloggare och har arbetat som kurator i vården, idag är hon pensionär. Hon har alltid använt matlagning och
bakning som ett sätt att koppla av från stress i vardagen. Kjersti
driver bloggen Kjerstis mat och prat – glutenfritt för alla, där hon
delar med sig av sina recept, reflektioner, recensioner,
reseberättelser och restaurangtips.
Varför glutenfritt: Kjersti fick själv celiaki för ca 12 år
sedan och har sedan dess fått lära sig att tänka i nya
banor.
Kjersti på GF Glutenfri Matglädje:
Kjersti bidrar med fantastiska recept
på bakverk, söta kakor och bullar
för GF Glutenfri Matglädje. Hon är
smaksäker och kombinerar ofta ihop
oväntade men klockrena smaker tillsammans.
Hemsida: www.kjerstismatochprat.blogspot.se
Instagram: @kjersticasteryd
Passion: Kjersti vill kunna inspirera och locka
människor att våga prova något nytt och hon vill
också underlätta livet för personer med celiaki.
Rabarberkaka
sid 40
Foto: Josefin Casteryd
10

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 1 2016

TANJA SVÄRD
INSPIRERANDE BILDER
Om Tanja: Tanja är fotograf och med ett brinnande bakintresse,
hon driver sitt eget företag som fotograf där hon förutom mat också fotar porträtt och events samt skapar trycksaker.
Tanja på GF Glutenfri Matglädje: Tanja omvandlar många av våra fantastiska glutenfria recept till
vackra bilder och kan konsten att styla och fotografera glutenfria maträtter och bakverk så att det vattnar sig i munnen.
Hemsida: www.leonessadesign.se
Facebook: Fotograf Leonessa Design
Instagram: @leonessadesign
Passion: Tanja älskar att baka och fotografera och
givetvis att kombinera dessa två passioner. Hon
vill att hennes bilder ska inspirera och berätta en
historia.

Pannkakor och
våfflor sid 15
Annons:

ÄR DU VÅR NÄSTA
MEDARBETARE?
Tycker du om god mat och älskar att skapa recept, fota
eller skriva och göra reportage då kanske du är vår nästa
medarbetare. Hos oss får du chansen att utvecklas i ditt
skapande och vi ser till att lyfta dig som matkreatör. Vi
letar alltid efter duktiga, självgående och drivande medarbetare, framförallt receptutvecklare, matfotografer och
skribenter men är du duktig på formgivning, webb eller
något annat kreativt kan det även finnas plats för dig. Du
behöver inte vara ett fullblodsproffs
eller kunna allt själv, vi arbetar med
metoder som gör det lätt att skapa
innehåll av bra kvalitet ändå. Så om
du har en passion för mat, är kreativ
och vill etablera dig inom ditt omSkriv för
råde så får du gärna skriva ett par
G
F
G
lu
tenfri Matglädje
korta rader om dig själv till oss på
redaktionen@gfglutenfri.se
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Chokladgröt
AV MALIN RANDENIYE

Det här är en väldigt god frukostgröt
med smak av choklad och knapriga kakaonibs. Kakaonibs finns i välsorterade
matbutiker eller i hälsokostbutiken.

4 portioner
8 dl vatten
1 tsk salt
4 dl glutenfria havregryn
2 msk kakao
1 ½ msk kakaonibs (bitar av kakaobönor)
1 msk honung
Koka upp vatten och salt. Sänk värmen och tillsätt havregrynen, kakaon och kakaonibsen och koka på svag
värme utan att röra om för kraftigt, tills gröten tjocknat. Ta kastrullen från plattan och rör i honungen och
låt den smälta. Servera gröten med den typ av mjölk eller mjölkdryck du föredrar.
12
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FARMORSKAKOR
I DET OVANLIGA
BAGERIET

AV MALIN RANDENIYE

Jag kliver in i det lilla caféet på Västra Kvarngatan i Nyköping. En gata jag gått många gånger upp och ner för. En
helt vanlig gata med frisörer, blomsteraffärer, pizzerior och
tobakshandlare. Det här caféet däremot är inte ett vanligt
café. Det är visserligen mysigt inrett med vackra gamla
stoppade möbler från mormors tid och små nätta teakbord. På väggen sitter en färgglad stormönstrad tapet och
bakom kassan en kakelmosaik i pastellfärger, men det är
inte inredningen i det här caféet som är det speciella, det
är utbudet. Här är allt glutenfritt. Det måste hända dagligen att kunder kommer in här och köper med sig ett bröd
eller något bakverk utan att förstå att de fått med sig något
som är glutenfritt. Farmors Glutenfria Bageri gör visserligen ingen hemlighet av att vara glutenfria men om man
missar att läsa på skyltfönstret utanför så finns det inget
som avslöjar att det just är en glutenfri smörgås som du satt
tänderna i. I en glasdisk framme vid kassan finns småkakor, tårtor, konditoribitar och bakelser och allt ser ut precis
som på ett alldeles vanligt café.
Jag slår mig ner i den senapsgula rokokosoffan med en
ljuvlig kladdkakebakelse och pratar en stund med Helen
Forslund som startat Farmors Glutenfria Bageri. Det visar sig att hennes nu vuxna dotter haft celiaki sedan hon
var liten så Helen har haft lång tid på sig att utveckla sina
färdigheter inom glutenfri bakning. Helen hade ärvt sin
farmor Alidas receptsamling och utifrån den började hon
provbaka sig fram till glutenfria varianter av farmoderns
klassiker.
I Helens hem var det
aldrig något konstigt
att det fanns gott och
glutenfritt bröd men
hon insåg att det inte
var likadant för alla
när hennes dotter tog
med sig en vän med
celiaki hem på kalas.
När vännen inte ville
ha tårta frågade Helen
varför och när hon fick
svaret att vännen inte
tålde gluten så kändes
det förstås roligt för
Helen att kunna säga
att tårtan var glutenfri.
Det visade sig att vännen aldrig ätit tårta
förut och när hon nu
kunde äta tårtan som
stod på bordet så satte
hon i sig nästan halva
tårtan själv. För Helen

blev det en ögonöppnare att det inte var självklart för alla
med celiaki att de kan få äta lika gott som alla andra. Den
tanken fick ligga och gro hos Helen och det var inte förrän
hon bestämde sig för att säga upp sig på sitt jobb på skatteverket som hon vågade forma idén om det glutenfria bageriet och caféet. Trött på att pendla fram och tillbaka till
Stockholm och trött på sina arbetsuppgifter, bestämde hon
sig en dag för att säga upp sig med omedelbar verkan. Hennes sambo trodde att hon blivit galen när hon ringde och
berättade vad hon gjort men Helen kände att det var rätt
beslut. Väl hemma i Nyköping igen tog hon kontakt med
nyföretagarcentrum och tillsammans började de spåna på
hur hennes eget glutenfria bageri skulle kunna se ut. Idag
är caféet och bageriet välbesökt och kunder kommer hela
tiden in och köper med sig en påse med nybakta frallor
eller beställer tårtor till fredagsfikat på jobbet. Helen reser
sig upp och går och hjälper en äldre herre som vill köpa
med sig en limpa, de småpratar lite med varandra och jag
sitter kvar med min kladdkakebakelse och tittar ut på den
alldeles vanliga gatan inifrån det alldeles ovanliga caféet.
13
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Krönika
MEKTO GANIC’

”Gemenskapen
i det naturligt
glutenfria ”
Våren är snart här. Klar luft och en
känsla av friskhet och sol har redan
svept in över Sverige. Nu gläds jag
åt att lämna den kalla vintern bakom mig och ser fram emot den glada
och ljusa våren då jag ska baka och
laga massor med mat. Jag längtar efter att få vara hemma i flera timmar
med min familj, äta, umgås och sitta
länge på vår veranda på landet medan det fortfarande är lite småkyligt
på kvällarna. Det varma vädret gör
att vi håller oss ute i flera timmar
om dagarna, vilket jag uppskattar.
Jag väntar ivrigt på att få göra goda
och gröna rawfoodsoppor och att
få baka surdegsbröd och göra goda
sockerfria efterrätter som bars och
rawfoodbollar med olika söta smaker och jag längtar efter att få äta av
de råvaror säsongen har att erbjuda.

gäller matfrågor och jag har också
upptäckt att många råkar ut för just
den typen av uteslutning ur gruppen.
Jag får höra att de inte gör någonting
åt det då de inte vill “ställa till med
besvär”, men om vi inte säger vad vi
tycker så kommer ingenting att förDet naturligt glutenfria ligger mig ändras.
varmt om hjärtat vilket också det
sockerfria och veganska gör. Både Jag sätter hälsan främst och äter inte
jag och mina barn drabbades, näs- enligt några dieter. Jag äter mestatans samtidigt, av celiaki, flertalet dels grönsaker, råmat och frukt samt
födoämnesallergier (däribland ve- naturligt glutenfria sädesslag, fröteallergi), sockeröverkänslighet och er, nötter och gräs. Jag älskar goda
glutenöverkänslighet. Jag förstod recept som inte innehåller tomma
egentligen först då hur maten kan kalorier utan är fullproppade med
påverka den sociala och kulturella fibrer, proteiner, vitaminer, mineragemenskapen och hur lätt man kan ler, bra fettsyror, bra kolhydrater och
uteslutas ur den om man inte kan äta antioxidanter. Jag väljer gärna ekodet som serveras – en stor del av livet logiskt och rättvisemärkt så ofta jag
handlar ju just om mat. Jag föreläser har möjlighet eftersom jag tycker att
mycket om diskriminering när det det smakar bättre och är bättre för
14
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människor och miljö.
Det viktigaste av allt är ändå att det
inte behöver vara så komplicerat att
laga mat eller baka. Det som är viktigast är ju att vi ses och äter något gott
tillsammans och att vi alla kan vara
med och äta utan att bli uteslutna.
För många är det just vardagsmaten
som är besvärligast. Men jag vill förenkla och visa att det inte på något
sätt behöver vara svårt eller krångligt
att äta bra mat. Smaken går inte förlorad om du äter naturligt glutenfritt,
tvärtom.
När jag så under vårens kvällar kommer att sätta mig på verandan med
min soppa och en smarrig rawfoodboll, kommer jag att känna mig riktigt nöjd över att det till slut har blivit
vår och att jag och min familj får äta
och njuta av god mat tillsammans.
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Kalasa på våfflor
och pannkakor
AV MARGARETA ELDING-PONTÉN
FOTO TANJA SVÄRD
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Frasvåfflor

Det är inte svårt att göra goda glutenfria våfflor, tänk
bara på att använda ett våffeljärn som inte har några
rester av gluten i laggen.
12- 14 våfflor
150 g smör
210 g (3,5 dl) glutenfri mjölmix (vi använde Finax
Mjölmix)
2 tsk bakpulver
1 dl grädde
1 dl mjölk
2 ½ dl iskallt vatten
½ -1 tsk salt
Till servering
Sylt och grädde, färska bär eller nutella
Smält smöret och låt det svalna. Blanda mjöl och bakpulver i en skål. Vispa ner grädde, mjölk och vatten
i mjölet till en slät smet. Blanda i det smälta smöret.
Smeten ska vara tjockare än pannkakssmet men tillsätt
eventuellt mer mjölk om smeten verkar allt för tjock.
Tillsätt saltet och låt smeten stå och svälla en stund före
gräddning. Grädda i våffeljärn och passa dem noga, så att de inte bränns vid. Servera direkt med till exempel sylt
och grädde eller färska bär och nutella.

Pannkakor
Ca 12 st.

3 dl (180 g) glutenfri mjölmix (vi använde Finax Mjölmix)
6 dl mjölk
3 ägg
Ev. ½ tsk salt
Smör till stekning
Till servering
Sylt, grädde och strössel
Mät upp mjölet i en bunke och vispa i hälften av mjölken till en slät smet. Blanda ner resten av mjölken och äggen
och eventuellt saltet. Smeten kan svälla något om den får stå ett tag så blanda eventuellt i mer mjölk om det behövs. Grädda pannkakorna på medelstark värme i smör i en stekpanna. Vänd dem efter halva tiden och stapla de
färdiga pannkakorna på hög så håller de sig mjuka.

17

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 1 2016

TÅRTAN PÅ OMSLAGET.
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PÅSKTÅRTA
MED HASSELNÖTSBOTTEN
OCH CITRONKRÄM
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

10-12 bitar
Ugn 170 °C
Hasselnötsbotten
2 dl strösocker
1½ dl hasselnötsmjöl
½ dl majsstärkelse (Maizena)
4 äggvitor
Citronkräm
4 äggulor
1 citron (juicen)
2 msk strösocker
1 msk majsstärkelse (Maizena)
Dekoration
3 dl vispgrädde
Citronzest från en citron
1 korg physalis
Hasselnötsbotten
Värm ugnen till 170 °C
Rita två cirklar som mall för tårtbottnarna, som är 20 cm i diameter på varsitt bakplåtspapper. Lägg bakplåtspapprena med den ritade ytan neråt på varsina ugnsplåtar.
Vispa äggen tillsammans med 1 dl av sockret till en marängsmet.
Blanda resterande socker tillsammans med hasselnötsmjöl och majsstärkelse i en separat bunke och vänd sedan
ner det försiktigt i marängen.
Häll över hasselnötsmarängen i en spritspåse och spritsa ut den innanför de två cirklarna på bakplåtspapprena.
Grädda bottnarna i ca 20 minuter, ta ut plåtarna och låt bottnarna svalna något på plåtarna. När bottbarna satt sig
något kan de förflyttas till galler och svalna helt.
Citronkräm
Tvätta citronen och ciselera ut remsor av citronzest ciseleringsjärn eller skala av remsor med en potatisskalare
och skär dem i tunna strimlor till dekoration av tårtan. Blanda ägg, socker och citronjuice och majsstärkelse i en
kastrull och sjud upp den på svag värme under omrörning tills krämen tjocknar. Ta kastrullen från plattan och låt
krämen svalna.
Vispa grädden lätt och ta bort skalet från physalisfrukterna och skölj dem.
Montera tårtan genom att lägga en tårtbotten längst ner och bre på citronkrämen, och toppa med ⅓ av grädden.
Lägg på nästa botten och toppa med resten av grädden och dekorera med physalis och citronzest.
19
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vårens
gröna
meny
AV SOFIA TEGNEFUR
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grön ärtsoppa
4 portioner
500 g gröna ärtor
3 schalottenlökar
6 dl vatten
2 ½ dl sojagrädde
1 dl cashewnötter
Koka upp vatten i en kastrull.
Skala och hacka schalottenlöken.
Lägg i ärtor och lök i det kokande vattnet och låt koka under lock i ungefär 5 minuter.
Mixa soppan slät med hjälp av en mixerstav.
Häll i sojagrädde och låt soppan koka upp.
Hacka cashewnötterna fint och strö dem över soppan.
Servera soppan med fröknäcke.
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bönröra med persilja och ramslök

knaprigt fröknäcke

4 portioner

20 st.

240 g kokta vita bönor

Ugn 150 oC

½ dl tahini (sesampasta)

1 dl majsmjöl

½ dl citronsaft

1 dl sesamfrön

1 vitlöksklyfta

1 dl pumpakärnor

1 kruka persilja

1 dl solrosfrön

2 tsk ramslök

½ dl linfrön

Häll bönor, citronsaft och tahini i en mixerskål och
mixa till en slät smet.
Pressa ner vitlöksklyftan och tillsätt persilja (enbart bladen) och ramslök.

1 tsk malen ingefära
½ tsk kanel
2 dl hett vatten
½ dl rapsolja

Mixa på nytt tills alla ingredienser blandats väl.
Häll upp hummusen i en skål och garnera eventuellt
med hackade cashewnötter, ramslök eller några kvistar
persilja.

traditionell hummus
4 portioner

Blanda samman de torra ingredienserna i en bunke.
Tillsätt det varma vattnet och oljan och rör om.
Låt blandningen vila i 15 minuter.
Täck en plåt med bakplåtspapper. Använd en slickepott
och bred ut smeten i ett jämntjockt lager på plåten.
Grädda knäckebrödet i 60 minuter. Låt svalna och bryt
det sedan i mindre bitar.

240 g kokta kikärter
½ dl tahini (sesampasta)
½ dl citronsaft
1 vitlöksklyfta
1 tsk spiskummin
1 msk olivolja
Häll kikärter, citronsaft och tahini i en mixerskål och
mixa till en slät smet.
Pressa ner vitlöksklyftan och tillsätt spiskummin.
Mixa på nytt.
Häll upp hummusen i en skål och ringla över olivolja.
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RENA
RENA
LAKRITSPARADISET
LAKRITSPARADISET
Text, recept och receptfoto Mekto Ganic’

TEXT, RECEPT OCH RECEPTBILD MEKTO GANIC’

Foto Laktitsfabriken

FOTO LAKRITSFABRIKEN
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Namn: Ann-Sofie Malmgren
Ålder: 37 år
Familj: gift och två barn, Axel
6 år och Ella 3 år
Position på lakritsfabriken:
marknadschef och en av
grundarna till Lakritsfabriken.
Fritidsintressen: mat, böcker,
föreningsliv

Jag sätter mig med Ann-Sofie i deras butik i Ramlösa med en kaffe som smakar
lakrits. Ja, de har faktiskt lakritskaffe som smakar ljuvligt. Butiken är hög i tak och
det finns lakritsrötter över hela golvet. Jag älskar den hemtrevliga atmosfären och
Ann-Sofies ljuvliga skånska dialekt. Ann-Sofie börjar med att berätta om ett av
Martin Jörgensens (som är VD på Lakritsfabriken) starkaste barndomsminnen.
Martin följde med sin mamma till apoteket en dag och fick tugga på en lakritsrot.
Detta är förmodligen grunden till att han idag driver Helsingborgs Lakritsfabrik
med stor framgång.
Lakritsfabriken i Ramlösa är Sveriges första tillverkare av glutenfri premiumlakrits berättar Ann-Sofie vidare. Sedan starten 2011 har sortimentet vuxit och nya
spännande produkter har utvecklats. Lakritsfabriken finns inte bara i Sverige utan
även i våra nordiska länder samt i Tyskland, Schweiz, Spanien, England och USA.
Lakritsfabriken utvecklades från idé till färdig på produkt under tio intensiva
veckor och har på sin resa fram till idag både vunnit priser och satt världsrekord i
att göra världens längsta lakrits.
Ann-Sofie berättar att hög kvalitet och rena råvaror är ledordet när Lakritsfabriken tillverkar lakritsprodukter. “Vi blandar inte ut vår lakrits med onödiga tillsatser och därmed är den naturligt glutenfri” säger hon. De har mjuklakrits och
pulver som kommer från Iran och rötter och rålakrits från Italien. År 2013 vann
företaget den åtråvärda titeln Årets Lakrits i lakritsens högborg Finland.
Ann-Sofie berättar om storyn bakom Lakritsfabriens start. Martin hade arbetat
många år inom hotell- och restaurangbranschen när han under en resa till Ecuador
2005 mötte Pierrick Chouard som lärde honom allt om kakao och choklad. Till26

baka i Sverige grundade han företaget
ScandChoco som importerade chokladprodukter som tidigare inte fanns
på den svenska marknaden. Några år
senare fick han förfrågan om att delta i
Stockholms Lakritsfestival, vilket han
tyckte lät kul. Men han importerade ju
choklad – inte lakrits. Han kunde inte
släppa tanken på att delta i festivalen och började därför se sig om efter
bra lakrits att importera. När han inte
lyckades, föddes idén om att tillverka
egen lakrits. Vid det laget var planerna mycket småskaliga. Han ville tillverka en lakritsprodukt för att kunna
delta i festivalen, inte mer än så. Snart
hade han hittat en samarbetspartner i
Malmö som gjorde lakrits till de stora
godistillverkarna, men som inte arbetade under eget varumärke.
Tillsammans började de förverkliga
Martins idéer om högkvalitativ, glutenfri premium lakrits i små bitar,
gjorda på naturliga ingredienser och
rismjöl istället för vetemjöl. Lakritsen
skulle packas i vackra kartonger i en
form som enkelt kunde skickas med
post. Tio veckor tog det innan deras
första lakrits lanserades på Lakritsfestivalen 2011. Ann-Sofie berättar att
då var snöbollen i rullning och inte
gick att stoppa. Lakritsprodukterna
förfinades och antog nya former och
smakkombinationer. Från att enbart
ha tillverkat söt och salt lakrits, tog
Martin fram supersalt lakrits, lakritspulver, fudge, chokladdoppad lakrits,
syrup, lakritsrötter, lakritsglögg och
mycket mer. Det lilla, roliga projektet
blev plötsligt ett framgångsrikt och
växande företag.
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LIMEBAKELSER

12 stora bakelser
Ugn 250 °C
Botten
4 ägg

2 dl kokossocker
1 dl rårismjöl
1 dl potatismjöl

Sätt ugnen på 250 °C. Klä en långpanna med bakplåtspapper. Vispa ägg och
kokossocker poröst. Blanda mjölsorterna med bakpulver och vaniljpulver.
Rör ner i äggsmeten. Bred ut smeten i
en långpanna och grädda mitt i ugnen
i 5 minuter. Stjälp upp kakan på sockrat bakplåtspapper. Dra av det översta
pappret. Om kakan inte vill släppa
kan du pensla pappret med kallt vatten och dra av bakplåtspappret försiktigt. Låt kakan svalna helt.

1 tsk bakpulver
1 tsk vaniljpulver
2 msk kokossocker
Fyllning
100 g vit choklad (laktosfri)
180 g färskost (laktosfri)
40 g rumsvarmt smör (laktosfritt)
zesten av en lime
saften av en lime
2 msk lakritspulver
Topping
5 dl hårt vispad grädde (laktosfri)
hallon

Smält den vita chokladen över vattenbad och låt svalna en stund. Vispa
ihop färskost, smör, zest och saft från
limen. Bred ut krämen på kakan och
rulla ihop kakan på långsidan. Ställ in
i kylen för att svalna en stund. Ta ut
kakan från kylen. Vispa grädden hårt.
Skär kakan i 2 cm tjocka bitar och lägg
bitarna ner. Spritsa ut grädden över
bakelsen och dekorera med hallon,
citronmeliss och lakritsgranulat.

LAKRITSFAKTA

…lakrits användes som läkemedel i Mellanöstern redan år 4000 f.Kr.
…egyptierna lade lakritsrot
i Faraonernas gravar, som
”färdkost” vid deras resa till
det okända.
…den mjuka lakritsen uppfanns av misstag år 1760,
när en engelsk apotekare
råkade hälla mjöl i lakritsmedikamentet han kokade.
…lakritsrot är en ärtväxt
som växer vilt i Medelhavsområdet, Ryssland, Kina och
Iran.
…lakritsroten skördas vart
tredje-fjärde år och det är
rötterna som används till
lakritstillverkningen.

citronmeliss
1 tsk lakritsgranulat
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LÅNGSAMMA BRÖD
FÖR LÅNGSAMMA
MORGNAR

AV EWA SKIÖLDEBRAND
FOTO KAROLINA OHLSSON HAGLUND
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Tänk att få börja dagen med ett
bröd som gör att du står dig och är
full av ork enda fram till lunch.
Ewa Skiöldebrand har skapat
fyra härliga bröd att mjukstarta
morgonen med.
LÅNGPANNEBRÖD
6-8 bitar eller 12 skivor
Ugn 200 °C
50 g smör, laktosfritt
1 dl vispgrädde, laktosfri
6 ägg
1 dl pofibrer
1 ½ dl quinoamjöl
½ dl quinoaflingor
½ dl linfrö
2 tsk bakpluver
2 nypor salt
2 nypor kardemumma korn, grovmalen
Sätt ugnen på 180 °C.

STENÅLDERSBRÖD
1 limpa
Ugn 175 °C
1 ½ dl valnötter
1 ½ dl mandel
1 ½ dl hasselnötter
1 ½ dl linfrön

Smält smöret i kastrull på spisen eller i mikron. Vispa 1 ½ dl sesamfrö
ägg till en fluffig smet, ca 2 minuter. Blanda i grädde i
smöret och häll ned blandningen i äggsmeten. Blanda de 1 dl solrosfrön
torra ingredienserna och vänd ned dem i smeten. Klä en 1 dl pumpafrö
forma, 15x20 cm med bakplåtspapper, Bred ut smeten,
strö över lite qunioaflingor. Grädda i ugn ca 30 minuter. ½ dl rapsolja
Testa med en sticka i brödet, den skall inte vara kladdig.
1 nypa salt
5 ägg
Sätt ugnen på 175 °C.
Vispa ägg, olja och salt. Blanda ned övriga ingredienser.
Klä en avlång brödform med bakplåtspapper och häll i
smeten. Grädda i ugn på 175 °C i ca 60 minuter
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ca 2 timmar.
Rulla två stora bröd. Smörj en plåt med rapsolja och
bröa med sesamfrö. Lägg bröden på plåten och låt jäsa
under bakduk i ytterligare 30 minuter.
Grädda i 30 minuter i ugnen. Låt svalna innan du skär
i brödet.

MATIGA NYPON MUFFINS
Ugn 200 °C
6 ½ dl laktosfri mjölk
25 g jäst
2 dl quinoaflingor
2 dl quinoamjöl
1 dl pofibrer
1 dl nyponmjöl
½ dl linfrö
2 msk fiberhusk
2 nypor salt
Fyllning
en bit chevre

RÖDBETSBRÖD
Ugn 200 °C
2 runda bröd
6 ½ dl laktosfri mjölk
25 g jäst
½ dl solrosfrön
½ dl pumpafrön
3 ½ dl bovetemjöl
2 dl rårismjöl
2 dl rivna rödbetor (2 st)
2 msk FiberHusk
1 nypa salt
raposolja och sesamfrö till formen
Sätt ugnen på 200°C.
Ta fram en bunke. Häll upp mjölken. Smula ned jästen
i mjölken. Vispa med degkrokar tills jästen lösts upp.
Lägg i FiberHusk, låt stå 2-3 minuter. Blanda i de torra
ingredienserna. Rör med degkrokarna, blanda i rödbetorna. Blanda allt väl. Låt jäsa under plastfilm i bunken
30

en bit fetaost
en liten burk soltorkadetomater
en näve valnötter
Lite honung att ringla över
Sätt ugnen på 200 °C.
Smula ned jästen i mjölken, vispa med degkrokarna så
att jästen löser sig. Tillsätt fiberhusk, låt stå 2-3 minuter.
Blanda i de torra ingredienserna. Vispa med degkrokarna till en lite gryning smet. Rör om i bunken och forma
degen till en rund boll. Låt jäsa med plastfilm över i
minst 2 timmar.
Rullar bollar och tryck ned i stora muffinsformar.
Smaksätt de olika muffinsen med t.ex. en bit chevre, 2-3
valnötter och lite ringlad honung över. Alternativt några
små bitar fetaost och soltorkade tomater i bitar eller fyll
dem med det du tycker om.
Grädda i ugn ytterligare 30 minuter. Låt brödet svalna
innan du skär i det.
Det går också bra att bara baka brödet utan fyllning och
muffinsformar genom att rulla bollar till frallor eller
forma två långa bröd. Låt brödet då jäsa på plåt med
bakduk över i ytterligare 30 minuter och grädda sedan i
ugn 30 minuter.
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En härlig
rawmeny med
inspiration från
Italien
AV TINA MEJRI

Raw Raw
Italia
AUBERGINE

4 protioner
1 aubergine
Marinad
4 msk olivolj
a
1 msk tamaris
oja
1 tsk chipotle
pulver
½ msk lönns
irap
½ msk äppelc
idervinäger
1–2 tsk vitlök
spulver
1 tsk lökpulv
er
1 tsk sött pap
rika pulver

”BACON”

Skiva auberg
ine tunt, gärn
a på mandoli
på längden, s
n
alta skivorna
och lägg i ett
durkslag för
att vattnas ur.
Blanda marin
aden och tor
ka av auberg
med hushålls
inen
papper. Mass
era in marina
och lägg ut sk
den
ivorna på en
ugnsplåt som
är täckt med
bakplåtspapp
er eller en tor
bricka med te
klex papper.
Torka skivor
na i ugnen på
50 °C med lu
an på glänt e
ckller på 42 °C
i torkugnen i
8–9 timmar.
ca
Alternativt p
å 225 °C i ca
minuter och
20
därefter på 1
50 grader till
är helt torra.
s det
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TOMATSALLAD MED
CASHEW”OST”

4 protioner
Cashew”ost”
2 dl cashewnötter
1 tsk vit misopasta (går att utesluta)
1 msk näringsjäst
½ msk äppelcidervinäger
½ msk pressad citron
½-1 dl vatten
salt
Dressing
2 msk olivolja
1 msk balsamico
1 msk kokosnectar
Sallad
En låda körsbärstomater
½ rödlök hacka smått eller skiva tunt
goda svarta oliver
en kruka basilika
Cashew”ost”
Blötlägg cahewnötter i minst 4 timmar och helst
över natten. Längre blötläggning ger en krämigare ”ost”. Skölj nötterna ordentligt i kallt vatten. Mixa alla ingredienser med ½ dl av vattnet till en
slät kräm. Tillsätt eventuellt mer vatten om det behövs.
Dressing
Vispa ihop dressingen.
Sallad
Blanda tomat, oliver, rödlök och basilikablad. Klicka
på några skedar cashew”ost”, ringla på dressingen och
smaka av med flintsalt och svartpeppar från kvarn.
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Smaksätt gärna cashew”osten” med
örter och kryddor som du tycker om.
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ZUCCHINISPAGHETTI ALLA
BOLOGNESE

Tomatsås
Halvera tomaterna, skiva löken och skala vitlöken. Vänd dem i lite olivolja, salta och peppra.
Lägg på en torkbricka täckt med teflex eller bakplåtsklädd ugnsplåt. Ställ in på ca 50°C i vanlig
ugn eller 42°C i torkugn i ca 1 timma.
Blötlägg 11 st. soltorkade tomater i ca 30 minuter
och spar två stycken till färsen samt blötläggningsvatten.
Mixa alla ingredienser i till en sås och späd eventuellt med blötläggningsvatten från tomaterna.
Smaka av såsen med ca 1 msk olivolja, salt och
peppar.

4 protioner
Tomatsås
1 mindre gul lök
10 st körsbärstomater
1 king solo vitlök
2 cm morot
2x2 cm rotselleri
4 cm stälkselleri
1 msk tamarisoja
2 tsk äppelcidervinäger
2 medjool dadlar
9 soltorkade tomater + 2–3 msk av blötläggRaw ”färs”
ningsvattnet.
Mixa morot och rotselleri till gryn i en matbere1 msk tahinipasta
dare och häll över i en bunke och ställ åt sidan.
1 tsk paprikapulver
Mixa valnötter till en grynig färs och tillsätt
några blad färsk basilika
sedan övriga ingredienser, utom olivolja, torkade
en nypa torkad timjan
örter och citronskal och mixa till en färs. Häll
en till två nypor torkad oregano
tillbaka morot och selleri och mixa några varv
salt och peppar
till. Smaka av med torkade örter, citronskal, salt
Raw ”färs”
och peppar.
1 mindre morot
Blanda färsen med tomatsåsen.
1 dl rotselleri
2 ½ dl valnötter
Zucchinispaghetti
2 soltorkade tomater
Skölj zucchinin och strimla den i en grönsaks½ msk tamarisoja
svarv eller riv den på längden på ett grovt rivjä1 tsk äppelcidervinäger
rn.
½ lagerblad (fint mixat)
½ tsk chipotlepulver
Rawmesan ”ost”
1 tsk paprikapulver
Mixa eller mortla alla ingredienser till en mell1-2 klyftor vitlök (riv eller pressa)
angrov massa.
1 tsk lökpulver
Servera zucchinispaghetti tillsammans med bo1 msk olivolja
lognese och toppa med rawmesan”osten”.
1 nypa torkad timjan
1 nypa torkad oregano
GUIDE TILL RAWSKAFFERIET
rivet skal från ¼ citron
Vit misopasta är en pasta på jästa sojabönor som ger en buljongaktig smak
Zucchinispaghetti
Näringsjäst är torkade flingor av jäst som innehåller B-vitamin och som ger maten
2000 g zucchini
en lite ”ostig” karaktär.
Kokosnektar är nektar från kokosblomman som ger en lite söt och fyllig smak.
Rawmesan ”ost”
Tamarisoja är en traditionell japansk soja som framställs utan inblandning av gluten
1 msk cashewnötter
och som har en mild sojasmak.
1 msk pinjenötter
Mejoldadlar är en saftigare och köttigare variant av dadlar som kan användas för att
½ msk näringsjäst
tillsätta söttma i en maträtt eller ett bakverk.
1 krm gurkmeja
Tahinipasta är en pasta på sesamfrön som ger maträtter och röror en krämigare kon1 krm chilipulver
sistens och en nötig smak.
1 nypa flingsalt
35

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 1 2016

36

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 1 2016

BUTTERNUT SQUASH MED
KRYDDIGT RIS
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

4 portioner
Ugn 225 °C
Squash
1 st. butternut squash
¼-½ röd chili
Några kvistar rosmarin
½ msk olivolja
Salt och peppar
Ris
5 dl kokt ris
1 ½ msk neutral olja
Kärnorna från Butternut squashen
½ tsk kanel
½ tsk spiskummin
1 krm hela korianderfrön
1 krm bruna senapsförn
Butternut squash
Värm ugnen till 225 °C. Dela squashen på mitten och gröp ur kärnorna och lägg dem åt sidan. Skåra squashen i ett
rutmönster och lägg den på bakplåtspapper på en ugnsplåt. Finhacka chilin och ringla olivolja över squashen, salta
och peppra och strö över chili, rosmarin och vitlöksklyftorna med skalet kvar.
Baka i ugnen i ca 50-60 minuter tills pumpan är helt mjuk.
Ris
Skölj av pumpakärnorna så att de blir rena från pumpakött.
Hetta upp olja i en gryta och tillsätt pumpakärnor och kryddor och låt dem fräsa i ett par minuter.
Sänk värmen och tillsätt riset. Rör om och sönderdela ris som klumpat ihop sig. Låt riset bli genomvarmt och helt
blandat med kryddorna.
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BOVETESALLAD MED LAX
OCH HONUNGSROSTADE
PALSTERNACKSKAKOR
INGREDIENSER

AV MALIN RANDENIYE

4 portioner
Ugn 225 °C
Bovetet
2 dl helt bovete
1 + 1 liter vatten
1 tsk salt
Dressing
2 msk honung
2 msk vitvinsvinäger
2 msk olivolja
1 tsk salt
6 medelstora palsternackor
400 g laxfilé
4 kvistar rosmarin
Salt och svartpeppar
100 g färska gröna bönor
Värm ugnen till 225 °C
Häll bovetet i en skål. Koka upp 1 liter vatten och slå över grynen och låt dem stå i 5 minuter. Detta görs för att få
bort den bittra smaken av bovete. Häll av vattnet från bobetet och skölj det noga i kallt vatten. Koka upp bovetet
tillsammans med 1 liter vatten och 1 tsk salt, sänk värmen och låt småkoka i 20 -25 minuter. Sila av vätskan från
bovetet och skölj det hastigt i kallt vatten.
Blanda ut honungen med vinägern tills den är helt löst. Tillsätt olja och salt och slå hälften av dressingen över bovetet.
Skrubba palsternackorna rena och dela dem på längden i stavar. Blanda palsternackorna med resterande hälften
av dressingen och strö ut dem på en plåt med bakplåtspapper och baka dem i ugnen i 20 minuter. Vänd dem efter
halva tiden.
Lägg laxen på ett bakplåtspapper, lägg på rosmarinkvistarna och salta och peppra. Vik över bakplåtspappret och
stäng till det som ett paket. Lägg laxpaletet i en ugnsfast form och baka laxen i ugnen tillsammans med palsternackorna i ca 15 minuter.
Koka upp välsaltat vatten och koka bönorna i ca 5 minuter. Skölj bönorna i kallt vatten och dela dem i ca 2 cm stora bitar. Blanda bönorna med bovetet och lägg på ett stort fat. Toppa med palsternakorna och lägg över laxen.
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RABARBERKAKA MED MANDEL
OCH KOKOS
INGREDIENSER

AV KJERSTI BYLIN CASTERYD
FOTO MALIN RANDENIYE

Ugn 200 °C
375 - 400 g rabarber
1 msk potatismjöl
1 msk vaniljsocker
4 stora ägg
1½ dl ljust rårörssocker
1 dl (50 g) mandelmjöl
3/4 dl (45 g) kokosmjöl
1½ tsk bakpulver
Ca 80 - 100 g vit choklad
Ca 25 g kokoschips
Ca 25 g mandelspån
Ca 60 g kylskåpskallt smör
Till servering
Lättvispad grädde, vaniljglass eller vaniljsås
Värm ugnen till 200 °C
Smörj en ugnsfast form som är ca 20x30 cm.
Ansa rabarbern och skiva den i mindre bitar. Blada rabarbern i en skål tillsammans med potatismjöl och vaniljsocker och ställ åt sidan.
Vispa ägg och socker fluffigt
Blanda mandelmjöl, kokosmjöl och bakpulver väl och vänd ner det i ägg- och sockersmeten och häll smeten i den
smorda formen.
Hacka den vita chokladen och strö den över kakan tillsammans med rabarbern, kokoschipsen och mandelspånen.
Hyvla smöret med osthyvel och lägg det över kakan.
Baka kakan i mitten av ugnen i ca 20-25 minuter, känn med en provsticka så att kakan har satt sig i mitten.
Servera gärna kakan ljummen tillsammans med lite lättvispad grädde, vaniljglass eller vaniljsås
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Mekto Ganic’ är tillbaka med
en ny kokbok och den här
gången bakar hon vego i en
bok fylld med inspirerande recept som är veganska, naturligt glutenfria och utan socker.

Mekto
o
g
e
v
r
a
k
a
b
VEGANSKT

UTAN SOCKER
IT T
R
F
N
E
T
U
L
G
T
IG
L
R
U
NAT
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TEXT MALIN RANDENIYE
RECEPT MEKTO GANIC’
FOTO FANNY HANSSON

MUD CAKE

Ställ in kokosgrädden i kylen
ett par timmar innan så är det enkelt att
dela den
tjocka grädden från den tun
na.
60 g bovetemjöl
40 g kakao
25 g majsmjöl
15 g majsstärkelse
10 g fiberhusk
2 msk lakritsgranulat
1 tsk vaniljpulver
zesten från en riven apelsin
80 g kokosolja
60 g agavesirap
det tunna i en burk med koksg
rädde
Krämen
200 g mörk choklad (gärna
100% kakao)
det tjocka i en burk med ko
kosgrädde
50 g koksolja
Till servering
300 g färska jordgubbar
4 msk chiafrön
Topping
kakaopulver
lakritspulver
Sätt ugnen på 170 grader. Bla
nda alla
torra ingredienser. Rör sedan
i apelsinzesten. Smält kokosoljan oc
h häll i det
tunna från en burk med koko
sgrädde.
Häll även i agavesirapen och
låt allt
blandas ihop. Blanda därefter
ihop alla
ingredienser snabbt. Klä en
form med
löstagbar botten (ca 23 cm i
diameter)
med bakplåtspapper. Tryck
ut degen
jämnt i formen. Ställ in i mi
tten av ugnen
i 7 minuter (smöra gärna ka
nterna med
kokosolja så inte degen/fylln
ingen fastnar). Ta ut och låt svalna he
lt.
Smält chokladen tillsammans
med
koksgrädden och rör ner ko
ksoljan. Ställ
krämen kallt och precis inn
an den har
stelnat brer du ut den över bo
ttnen. Ställ
in i kylen i ca 10 minuter.
Mixa jordgubbar tillsamma
ns med
chiafrön till en jämn massa.
Ställ kallt i
ett par timmar så det stelnar
(gärna över
natten).
Pudra kakao och lakritspulve
r över den
rumstempererade kakan och
servera med
jordgubbssylt.
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TÄVLING

Vi tävlar ut 3 ex av boken
Baka Vego – veganska recept.
Mejla ditt namn och adress till
redaktionen@gfglutenfri.se tillsammans med en förklaring om
vilket bakrecept du skulle vilja
ha en vegovariant av, senast
den 1 april så är du med i
tävlingen.

Man känner igen Mektos lite rustika, glutenfria recept från tidigare böcker, men här är också alla recept veganska och utan
socker. Hon har som vanligt många tankar bakom recepten
och i den här boken har Mekto också tagit med några genomarbetade avsnitt med information om så väl råvaror och näringslära som tips vid bakning och sötsug.
I den här boken märks tydligt att Mekto är en kostrådgivare
och matinspiratör av rang, det här känns inte som en bok där
något uteslutits ur bakningen, för även om Mekto har tagit
bort animaliska produkter, gluten och socker hon har också adderat en hel del spännande och näringsrika livsmedel
att baka med istället. Här finns mängder av intressanta och
nya ingredienser för den som vill prova på det här sättet att
baka. Idén till den här boken har kommit från dem som läst
Mektos tidigare böcker, många av dem har önskat veganska
varianter av hennes recept så nu har Mekto utvecklat en hel
uppsättning av riktigt bra vegorecept. I boken finns sex kapitel som behandlar olika teman för den som vill baka veganskt: Sås, kräm, choklad & marmelad, Frukost & brunch,
Aptitretare & småbröd, Bröd & matiga bakverk, Smått & gott i
kakburken, På kakfatet och tårtor. Bilderna i boken är vackra och personliga och förutom matbilderna får vi
också följa Mekto och hennes barn när de smakar sig igenom allt det goda i boken.
44

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 1 2016

ÖRTFRANSKA

Dessa små underbara skape
lser håller sig färska i flera da
gar! Förvara dem i rumstem
fint att utesluta örterna. Då
peratur i en påse. Det går
får du en god småfranska ist
ället. Det går också fint att by
mjöl du föredrar. Vi äter dem
ta ut teffmjölet mot annat
helst till frukost (med en ma
rmelad och ett nötsmör) eller
12 örtfranskor
till en god soppa.
20 g jäst
4 dl kallt vatten
½ dl kallpressad olivolja
¼ dl dadelsirap
3 ½ dl teffmjöl
4 tsk xantangummi eller ½ dl
fiberhusk
2 tsk örtsalt
2 tsk torkad timjan
2 tsk torkad rosmarin
kallpressad olivolja att arbeta
med
Topping
kallpressad olivolja
torkad oregano
flingsalt
Rör ut jästen med vattnet i en
bunke. Tillsätt olivolja och sir
ap och rör ihop. Blanda alla
rör ner i den första blandnin
torra ingredienser och
gen samtidigt som du hela tid
en rör med en sked. Blanda
smet.
tills du har fått en jämn
Plasta bunken och låt vila i 30
mi

nuter.

Klicka ut 12 degklumpar oc
h forma försiktigt små rund
stycken med oljade händer.
Täck med bakduk och låt jäs
Lägg frallorna på en bakplåt
a i 2 timmar.
.
Sätt ugnen på 200 grader.. Nä
r ugnen är varm – pensla bu
llarna med olivolja och strö
Ställ in plåten på mittersta fal
över oregano och flingsalt.
sen i ca 20 minuter. Låt svalna
i minst 1 timme innan du skä
r i dem.
Mixa jordgubbar tillsamma
ns med chiafrön till en jämn
massa. Ställ kallt i ett par tim
över natten).
mar så det
Pudra kakao och lakritspulve

stelnar (gärna

r över den rumstempererad

e kakan och servera med jor
dgubbssylt.
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BAKA MED HAMPA

Hampamjöl är ett spännande och näringsrikt mjöl från hampafrön.
Ofta finns hampamjölet i hälsokostaffärer men det går även att beställa på nätet. Hampamjöl har en mörk brungrön färg och en nötig och
fyllig smak vilket blir både gott och vacker i bröd.
AV MALIN RANDENIYE
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SNABBA HAMPABRÖD

FILMJÖLKSLIMPA
MED
HAMPAMJÖL

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 1 2016
HAMPAKNÄCKE

Hampamjölet har bra bakegenskaper men blir lätt för
kraftigt i smaken om man
bakar enbart med det. Däremot passar det urmärkt
att byta ut ungefär 10 % av
mjölmängden mot hampamjöl, inte minst om du bakar
med glutenfria mjölmixer.
Med lite hampamjöl i degen
blir brödet rikare på fibrer,
bra fettsyror och andra näringsämnen.
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SNABBA HAMPABRÖD

Ugn 225 °C
4 st.
2 dl grov mjölmix (vi använde Finax Grov Mjölmix)
½ dl hampamjöl
1 tsk FiberhHusk/Psyllium
½ tsk salt
1 ½ tsk bakpulver
1 ¼ dl vatten
¼ dl flytande margarin
Smör till formen
Värm ugnen till 225 °C.
Smörj en muffinsplåt med 4 formar i.
Blanda alla torra ingredienser väl i en bunke. Tillsätt vatten och margarin och blanda till
en jämn smet.
Klicka i muffinsplåten och grädda i mitten av ugnen i 10 minuter.

HAMPAKNÄCKE
Ugn 250-150 °C
2 dl sesamfrön
2 dl hampamjöl
2 krm salt
1 dl kokande vatten
2 msk olivolja

Värm ugnen till 250 °C
Blanda ingredienserna och kavla tunt mellan två bakplåtspapper.
Ta bort det övre pappret och lägg bakplåtspappret med brödet på en ugnsplåt och sätt in i
mitten av ugnen. Sänk värmen till 150 °C och grädda brödet i 30 minuter. Stäng av ugnen
och låt brödet torka i ytterligare ca 15 min.
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FILMJÖLKSLIMPA MED HAMPAMJÖL

Ugn 225 och 175 °C
1 limpa
5 dl grov glutenfri mjölmix (vi använde Fin
ax Grov Mjölmix)
2 dl glutenfria havregryn
2 dl hampamjöl
½ tsk salt
2 ½ tsk bikarbonat
⅓ dl hasselnötter
5 dl filmjölk
¼ dl mörk sirap
Smör och glutenfritt ströbröd till formen

Värm ugnen till 225 °C. Smörj och bröa en
brödform som rymmer 1 ½ liter, med sm
ör och
glutenfritt ströbröd.
Blanda alla torra ingredienser väl i en bun
ke och tillsätt filmjölk och sirap och blanda
till
en jämn smet. Häll smeten i brödformen
och sätt in i mitten av ugnen. Sänk värme
n till
175 °C och baka brödet i ca 60 minuter.
Låt brödet sätta sig i 5 minuter i formen inn
an det stjälps upp och svalnar på galler und
er
bakduk
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POTATISPLÄTTAR

10 st.
3 ½ dl potatismos
½ dl potatismjöl
2 ägg
1 krm salt
Ev. 1 knivsudd riven muskotnöt
Smör att steka i.
Lingonsylt att servera till.

Blanda potatismos och potatismjöl till en slät smet. Tillsätt ett ägg i taget och blanda ut i smeten. Salta och krydda
eventuellt med muskot. Stek i smör på medelstark värme gyllene på bägge sidor
AV MALIN RANDENIYE
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Krönika
MARGARETA
ELDING-PONTÉN

”Vi silar myror
och sväljer
elefanter”
Margareta Elding-Ponten twistar till begreppet att sila mygg och svälja kameler

Fem myror är inte mer än fyra elefanter. De är fler men inte mer – varken i vikt eller i volym.
En person med celiaki måste undvika alla stora källor till gluten. Men i
ivern att vara noggrann med kosten,
läggs fokus ibland på fel saker. Ytterst
små halter gluten jagas, och orimliga krav ställs på producenterna. Men
när vi försöker borsta bort myrorna,
lurar elefanterna runt hörnet.
Jag hör allt oftare ”glutenfritt är inte
glutenfritt”. Många är upprörda över
att glutenfria produkter får lov att
innehålla upp till 20 ppm gluten. Detta vädras på sociala medier, och allt
fler skräms tyvärr av budskapet. Det
är dock viktigt att skilja på halt och
mängd och att förstå hur de hänger
ihop. Glutenhalten 20 ppm är 20 miljondelar. Det är oerhört lite och på
gränsen till vad man kan uppmäta.
Inte ens om man äter stora mängder av varor märkta ”glutenfritt” ska
man komma upp i farliga mängder
gluten. En säker gräns för vad tarmen tål vid celiaki ligger på cirka 30
mg gluten per dygn. Den mängden
finns i ett halvt kryddmått vetemjöl.
Några smulor vanligt bröd är alltså
ett stort riskmoment och ett exempel
på hur elefanter kan smyga sig på. Av
en glutenfri produkt måste man däremot äta minst ett och ett halvt kilo
– ungefär tre limpor – för att komma
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upp i samma mängd gluten. Ofta är
varans glutenhalt mycket lägre än 20
ppm, ibland inte ens mätbar, och då
krävs det ännu fler limpor. En person
med celiaki kan lugnt äta produkter
märkta ”glutenfritt”.
Att vara noggrann vid celiaki är viktigt. Men att jaga ppm på nivåer som
närmar sig noll är inte rimligt. Inte
heller kan vi kräva att producenterna ska garantera 0 ppm gluten i varorna. Kontamination av gluten kan
ske i hela kedjan från odling, skörd,
frakt, bearbetning, transport och paketering. Det gäller även för naturligt glutenfria produkter, där bovete
är ett klassiskt exempel med ibland
höga glutenhalter. Hur noggrann
slutproducenten än är, kan den
omöjligt övervaka hela produktionskedjan. Att garantera 0 ppm gluten

är omöjligt. Det går inte att verifiera
med dagens mätmetoder, som börjar
ge utslag vid 3-5 ppm gluten.
Hemma är kontamineringsriskerna
lätta att minimera. Ute är man däremot helt beroende av att ett annat
kök hanterar maten rätt. För barn
och ungdomar är skolköken extra
viktiga. Tyvärr är noggrannheten
och kunskapen på restauranger inte
alltid optimal, och det händer att
elefanter slinker med. Då spelar alla
myror man jagat en mindre roll.
Jag skiljer på myror och elefanter.
Trots att myrorna är fler, koncentrerar jag mig noga på att undvika elefanterna. Jag äter en helt vanlig glutenfri kost utan att oroa mig för 20
ppm gluten, och jag och min tarm
mår bra. Myrorna bryr jag mig mindre om. De gör mig ingen skada.
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BLOGG FAVORITEN
I varje nummer av GF Glutenfri Matglädje så lyfter vi
fram en blogg som vi gillar extra mycket. I det här numret av tidningen vill vi tipsa om bloggen Blomster &
Bakverk en blogg med den lite ovanliga kombinationen
av blommor och glutenfri bakning, egentligen är det inte
svårare än att Annelie Andersson har skapat en blogg
kring två av sina passioner i livet.

BLOMSTER &
BAKVERK
TEXT MALIN RANDENIYE
RECEPT OCH FOTO ANNELIE ANDERSSON
PORTRÄTTFOTO JENNY THÖRNBERG
Bloggen blomster & bakverk hittar du på
www.blomsterochbakverk.se

Ja det märks att det här är en blogg full av passion. Bilderna är otroligt vackra, ibland med enbart blommor,
ibland med enbart bakverk men ganska ofta med bägge i samma fantasifulla bild. Bröd och bakverk är alltid
väldigt snygga och ibland undrar man nästan om det
kan stämma att det verkligen är glutenfritt det som visas
på bilderna, det är ofta vackert snittade baguetter eller
bondbröd som ser ut att vara hämtade från ett bageri och
på sätt och vis så är de det. Annelie driver förutom bloggen Blomster & Bakverk också hobbyprojektet Bakverkeriet, hennes egna hemmabageri med catering av bakverk där hon bor i Åkersberga utanför Stockholm. Där
bakar hon i mån av tid bröd, kakor, bakverk och tårtor
på beställning. Det märks att Annelie är en van bakare
som vet vad som efterfrågas. Goda bröd och klassiska
kakor bland annat. Hennes glutenfria kolasnitt får det att
fullkomligt vattnas i munnen på oss. Vi vill bara fortsätta
att skrolla oss ner i hennes underbara värld av blomblad
och bakat.

Då och då dyker det upp något matigt recept eller en
smoothie men allt följer bloggens fina känsla och Annelies varma och personliga texter löper som en röd tråd
genom allt. Det här är verkligen en blogg att inspireras
av men också en blogg där du kan hitta en hel rad riktigt
bra glutenfria bakrecept. Vi slår vad om att du kommer
att hitta många egna favoriter. På nästa sida delar Annelie med sig av sitt favoritbröd från bloggen ett vackert
bröd med bland annat bovete och durra.
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BOVETE- OCH DURRABRÖD
Recept från bloggfavoriten Blomster och Bakverk
Annelie älskar att snitta hembakt bröd. Om du snittar med
varsam hand precis innan brödet ska in i ugnen går det utmärkt. Hon brukar också låta en liten slittålig plåt stå i botten
av ugnen när den värms, och i samband med att hon ställer
in bakplåten häller hon på 1-2 msk vatten. Då bildas ånga
och brödet får en vacker yta.
20 g jäst
600 g kallt vatten
20 g honung
15 g rapsolja
2 tsk salt
50 g potatismjöl
175 g durramjöl
175 g bovetemjöl
(30 g hela linfrön)
30 g fiberhusk (kan ersättas av samma viktmängd malda
psylliumfröskal)

Vispa ut jästen i kallt vatten. Tillsätt honung, rapsolja, salt,
potatismjöl, durramjöl och bovetemjöl (samt eventuellt
linfrön). Vispa ihop till en jämn smet. Till sist har du i fiberhusken och arbetar snabbt ihop det hela så att inga klumpar
finns kvar. Arbeta gärna degen genom att ta några extra tag
med vispen. Låt nu degen vila i en bunke täckt med plast i 2
timmar. Ta ut degen och forma den till ett bröd. Mjöla bakbordet lite lätt om det behövs. Lägg brödet på bakpappersklädd plåt, täck med bakduk och jäs i 1 timme.
Värm ugnen till 225 grader. Nu kan du pudra över lite mjöl
och snitta brödet innan du gräddar det i mitten av ugnen i
60-70 minuter. Låt brödet kallna helt (gärna över natt, utan
bakduk) innan du skär i det.
Om du märker att brödet inte blir helt genomgräddat, öka
då på tiden 5-10 minuter till nästa gång. Ugnar varierar och
då brödet innehåller så pass mycket vatten blir det inte övergräddat.
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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.

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 1 2016

ANPASSAT
Laktosfritt

Mjölkfritt

Nötfritt

Naturligt
glutenfritt

Osockrat

Sojafritt

Vegan

Äggfritt

Chokladgröt sid. 12.

Grön ärtsoppa sid. 21.

Våfflor sid. 17.

Bönröra med persilja och ramslök
sid. 23.

Pannkakor sid. 17.

Traditionell hummus sid. 23.

Påsktårta sid. 19.

Knaprigt fröknäcke sid. 23.
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Limebakelse sid. 27.

Aubergine ”bacon” sid. 32.

Långpannebröd sid. 29.

Tomatsallad med chashew”ost”
sid. 33.

Stenåldersbröd sid. 29.

zucchinispaghetti alla Bolognese
sid. 35

Rödbetsbröd sid. 30.

Butternut squash med kryddigt
ris sid. 37.

Matiga nyponmuffins sid. 30.

Bovetesallad med lax och honungsrostade palsternackor sid.
39.
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Rabarberkaka med mandel och
kokos sid. 41.

Filmjölkslimpa med hampamjöl
sid. 49.

Mudcake sid. 43.

Potatisplättar sid. 50.

Örtfranska sid. 45.

Bovete och durrabröd sid. 53.

Snabba hampabröd sid. 48.

Chokladpaj sid. 58.

Hampaknäcke sid. 48.
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EFTERRÄTTEN
CHOKLADPAJ

AV MALIN RANDENIYE

Ugn 175 °C

Värm ugnen till 175 °C

Pajbotten
180 g (3 ½ dl) glutenfri mjölmix (vi
använde Semper Mix)
40 g (1 dl) kakao
90 g (1 dl) strösocker
12 g (1 msk) FiberhHusk eller Psyllium
100 g smör
1 ägg
Fyllning
100 g choklad 70% utan spår av gluten
70 g nougat
2 dl vispgrädde

Smörj en pajform som är ca 28 cm i diameter

Flingsalt att dekorera med.
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Blanda alla torra ingredienser till pajdegen med en ballongvisp så att eventuella
klumpar försvinner. Nyp i smöret så att det fördelar sigg jämnt i de torra ingredienserna. Tillsätt ägget och knåda ihop till en jämn deg. Fodra pajformen med
degen. Nagga pajen i botten och sätt in den i frysen i ca 10 minuter. Baka pajskalet i mitten av ugnen i ca 15 minuter. Låt pajskalet svalna helt.
Hacka choklad och nougat grovt och lägg i en bunke. Värm grädden just under
kokpunkten och slå på chokladen och nougaten. Rör om till en slät tunn kräm.
Låt fyllningen svalna och tjocka något. Häll fyllningen i det svala pajskalet och
låt den stelna helt i kylskåp.
Strö lite flingsalt på toppen.

NÄSTA NUMMER

GF

1 JUNI

GLUTENFRI
MATGLÄDJE

Sommarkalas:

Midssommar
Skolavslutning

Sommarens
Fika

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 3 2015

GRILLTILLBEHÖREN
Glass i stora lass
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