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GF Club är vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av nyheter, erbjudanden
och unika glutenfria recept direkt till
din mejlkorg.
Det är gratis att vara med i GF Club
och du registrerar dig på:

www.glutenfrimatgladje.se/gf-club/

ÄR DU VÅR NÄSTA MEDARBETARE?
FÖLJ OSS
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GF Glutenfri Matglädje varje dag
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@glutenfrimatgladje

4

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 område så får du gärna
skriva ett par korta rader om dig själv till oss
på redaktionen@gfglutenfri.se

Skriv för
GF Glutenfri Matg
lädje
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” Jag älskar all mat som hör
sommaren till.”

Konsten att njuta av sommaren
Foto:Pia Kammeborn
Jag erkänner, jag är en riktig sommarmänniska.
Jag älskar sommaren mer än alla andra årstider
tillsammans. Jag älskar att umgås med vänner
och träffas på en spontan fika. Jag älskar att dra
fram grillen och ställa till med en riktig grillmåltid. Jag älskar alla kalas och fester man blir
bjuden på och jag älskar all mat som hör sommaren till. I det här numret vill jag sprida min
kärlek till sommarens mat till dig som äter glutenfritt. För det kan vara en utmaning att inte
äta gluten under sommaren då vardagen har
bytts ut mot semester och vi blir mer spontana.
Det är lätt att känna sig osäker kring hur maten kommer att vara på resan eller förtvivlad
över att gå miste om ännu ett kalasfika. I det
här numret av tidningen har vi satsat på recept
som kommer att göra sommaren lättare men
framförallt godare för alla som äter glutenfritt.
Vi har proppat tidningen full av bakverk, tårtor
och sommarpajer
för att du ska ha
mycket att välja på när du vill
ordna ett härligt
kalas utan gluten. Vi har bland annat träffat Peter Dalkvist,
känd från TV-programmet Hela Sverige Bakar. På sidan 38
visar han oss sina bästa glutenfria bakrecept och tipsar om
hur du dekorerar en riktigt fin kalastårta. Vi har också pratat
med kokboksförfattarna Maria Blom och Jessica Frej om hur
de jobbar när de gör sina glutenfria recept. De bjuder också
på härliga brödrecept på sidan 24. Det och mycket mer finner du i det här numret av GF
Glutenfri Matglädje som jag
hoppas ska bidra till att du får
Raw glass på sidan 18.
en sommar som du kommer MALIN RANDENIYE
CHEFREDAKTÖR
att älska.
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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
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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

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 2 2016

Foto: Pia Kammeborn

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 / www.glutenfrimatgladje.se
Facebook: GF Glutenfri Matglädje
Instagram: @malin_randeniye samt @glutenfrimatgladje
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.

Blinier
sid 47

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

Foto: Malin Randeniye

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 spri- der glutenfri matglädje i alla våra kanaler.
Hemsida: www.glutenfrimatgladje.se
Facebook: GF Glutenfri Matglädje
Instagram: @glutenfrimatgladje
Passion: Sophia brinner för att kommunicera
med ett stort hjärta och att sprida inspiration.
För henne är familjelivet och sunda värderingar viktigt.
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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.
Minipajer sid 14

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 skribent- Hamburgare sid 48
tjänster inom 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.
8
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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.

Fröknäcke sid 54

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.thewaveswemake.se/thenordickitchen
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.
Sommarsallad
sid 55
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TINA MEJRI
RAWFOOD OCH VEGO

Foto: Linda Rehlin

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 glass sid 18

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.
Italienska mandelkakor
sid 78
Foto: Josefin Casteryd
10

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 2 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.

Grilltillbehör
sid 48

SANDRA ELIASSON
BAKSKOLA
Om Sandra: Sandra är 32 år hon driver bloggen Glutenfritt med
Sandra och hon älskar att baka. Hon har studerat textildesign.
Varför glutenfritt: Sandra fick diagnosen celiaki när hon var 19 år
Sandra på GF Glutenfri Matglädje: Sandra håller i bakskolor och
ger bra tips på hur du luckas med glutenfri bakning.
Hemsida: www.glutenfrittmedsandra.se
Facebook: Glutenfrittmedsandra.se
Instagram: @glutenfrittmedsandra.se
Passion: Sandra älskar att baka och tycker att alla har rätt till gott
fika.

Rulltårtebakelse
steg för steg
sid 56

Foto: Thomas Ohlsson
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LINDA FILIPSSON
KLASSISKA KAKOR
Om Linda: Linda driver bloggen det glutenfria köket och bor också på en gård där de föder upp lamm och har hästar
Varför glutenfritt: Linda har celiaki och såg det som en utmaning
att lära sig med om glutenfri bakning
Linda på GF Glutenfri Matglädje: Linda bjuder på klassiska kakor i tidningen.
Hemsida: www.glutenfriakoket.se
Facebook: Glutenfria Köket
Instagram: @glutenfriakoket.se
Passion: Linda tycker om att läsa en god bok, gärna kokböcker så klart men också deckare. Hon
älskar att laga mat och att göra vackra och goda
tårtor. Hon drivs av att göra glutenfri mat till något positivt och lika god som mat med
gluten.

Hallongrottor
sid 17

LINDA KLINTEFJORD
BAKA SÖTT
Om Linda: Linda är kokboksförfattare som skrivit boken Sockerdrömmen -glutenfri magi i köket och driver café, i sommar ska
hon driva caféet Sockerdrömmen på bokhandlargården i Laholm
Varför glutenfritt: Lindas man fick diagnosen celiaki för ca 9 år
sedan. Linda har sedan dess ställt om sitt liv och lärt sig baka och
laga glutenfri mat.
Linda på GF Glutenfri Matglädje: Linda bjuder på sockersöta recept i tidningen
Hemsida: www.sockerdrommen.se
Facebook: Sockerdrömmen på bokhandlargården
Instagram: @sockerdrommen
Passion: Förutom bakning är Linda också väldigt road av att skapa en fin miljö i sitt café med
fina loppiskoppar och gott kaffe.

Foto: Zalli Bagge
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Pina colada-paj
sid 30

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 2 2016

NELLY NILSSON
UNG UTAN GLUTEN
Om Nelly: Nelly går sista året på gymnasiet och har under terminen skapat en glutenfri kokbok som ett UF-projekt.
Varför glutenfritt: Nelly har haft celiaki sedan hon var 9 år
Nelly på GF Glutenfri Matglädje: Nelly bjuder på recept ur sin
bok ”Bake for Better Days –glutenfria recept”. Det ät recept att
förgylla vardagen med.
Facebook: Bake for better days UF
Passion: Nelly älskar att baka och laga mat och
tycker att det är kul att omarbeta klassiska recept till glutenfria varianter

Egen pasta
sid 68

SYLWIA RADZAJ
GRÖNA BAKVERK
Om Sylwia: Driver bloggen Vibrant Food
Stories som är en samling av hälsosamma,
vegetariska recept med fokus på färska, naturligt glutenfria och säsongsanpassade råvaror.
Varför glutenfritt: Sylwia är överkänslig
mot gluten och drabbades av Hashimoto
för 12 år sedan. En glutenfri kost hjälper henne minska biverkningar och känna sig piggare.
Sylwia på GF Glutenfri Matglädje: Sylwia skapar veganska och
naturligt glutenfria desserer och bakelser och inspirerar med grönare, säsongsanpassade recept.
Hemsida: www.vibrantfoodstories.com
Facebook: Vibrant Food Stories
Instagram: @vibrantfoodstories
Passion: Sylwia älskat att resa och upptäcka nya
råvaror och matlagningstekniker. Hon brinner för
hälsosam och miljövänlig matlagning och under
sommarhalvåret odlar hon sina egna färska kryddor
och grönsaker.

Somriga bakverk
sid 30
13
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Bjud på vegopaj
utan socker
Av Mekto Ganic’
Foto Fanny Hansson
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Minipajer med cashewgrädde
Ur boken Baka Vego -Veganska Recept
Dessa små pajer är riktigt goda att ha i frysen och ta fram när du får oväntat besök. Jag utvecklade receptet när
vi skulle ha kalas och det var både nötallergiker och vi som inte äter socker. Jag lovar – inte ett barn märkte att
pajerna var sockerfria.
6 SMÅ PAJFORMAR KLÄDDA MED PLAST ELLER 1 STOR PAJFORM KLÄDD MED PLAST
BOTTEN
8 dl kokosflingor
1 ¼ dl dadlar (blötlagda i 1 timme)
saft och zest från 1 lime
FYLLNING
2 dl mango i bitar (färsk eller halvtinade)
2 dl lingon (färska eller tinade)
2 msk saft från lime eller citron
2 msk chiafrön
TOPPING
valfria färska bär eller valfri färsk frukt
TILL SERVERING
cashewgrädde
Cashewgrädde
Detta är ett gott alternativ som liknar vanlig grädde. Det går fint att använda andra nötter eller solrosfrön. Du kan
blanda i lite vaniljpulver eller annan smaksättning men jag gillar den bäst naturell.
2 dl naturella cashewnötter (blötlagda över natten)
1 dl vatten
3 dl torkade, blötlagda aprikoser
Mixa allt med stavmixer. Desto mer vatten du tar, desto lösare blir grädden. Allra godast är den om du äter den
direkt.
Mixa kokosflingorna. Mixa dadlar för sig tills de blir som puré. Blanda
kokosflingor, dadlar, saft och zest från lime och fördela smeten i
pajformar. Ställ in i frysen en stund.
Mixa alla ingredienser till fyllningen. Häll fyllningen i pajformarna
och ställ tillbaka pajerna i frysen 1 timme. Förvara dem sedan i kyl.
De kan stå i ca fyra dagar. Du kan även frysa dem. Ta ut pajerna 5 minuter före servering. Toppa dem med valfri frukt eller bär och servera
med en klick cashewgrädde.

15
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Smulpaj med jordgubbar och blåbär
Ur boken Baka Vego -Veganska Recept
Denna paj är så god att den är farlig
att göra om du är själv hemma. Tar
du en bit är det helt omöjligt att sluta.
Den smakar fräscht, sommar, sött,
lite syrligt, och den bokstavligen
smälter i munnen. Gör den bara när
det är fler som ska äta.
1 PAJFORM, SMORD MED VALFRI
OLJA, CA 25 CM I DIAMETER

ulp
Sm
aj

me
d jo

rdgu
b

r
ä
b
å
bar och bl

FYLLNING
2 ½ dl skivade jordgubbar (tinade
eller färska)
2 ½ dl blåbär (tinade eller färska)
saft och zest från 1 citron
1 dl aprikos- och apelsinsylt (se sid.
30)
1 msk potatismjöl
TÄCKE
2 dl mandelmjöl
2 dl boveteflingor
2 dl kokosflingor
½ dl rumsvarm kokosolja
½ dl aprikossirap (se sid. 30)
1 tsk vaniljpulver
1 tsk kardemumma
en nypa salt

TILL SERVERING
kokosgrädde
För den som inte tål nötter eller som jag älskar kokossmak är detta ett utmärkt alternativ till grädde.
2 dl kokosgrädde
1 msk päron- och äpplesirap
1 tsk vaniljpulver
Sätt in en burk kokosgrädde i kyl över natten. Öppna burken och låt den tunna
vätskan rinna ut. Du kan använda vätskan till en god soppa eller som mjölk i
ett bakverk. Vispa den tjocka grädden fluffigt. Smaksätt med vaniljpulver och
sirap.
Sätt ugnen på 175 grader. Blanda jordgubbar, blåbär, aprikos- och apelsinsylt
och potatismjöl, och häll fyllningen i formen. Blanda ingredienserna till
pajtäcket och smula det över bären. Ställ in pajen i mitten av ugnen i ca
25 minuter. Låt svalna en stund innan servering.
16
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Krönika
MEKTO GANIC’

”Du duger precis
som du är”
Jag gör många inlägg på Instagram, Facebook och min hemsida där jag skriver om
alla kurser, lägger upp fina bilder, skriver
om föreläsningar, signeringar, mina utbildningar, alla underbara människor jag
träffar, mina resor och inte minst min varma familj.
Ofta stannar jag upp och funderar över
hur andra uppfattar mig. Jag undrar om ni
tror ni att mitt liv är en glad tillställning?
Att det som händer i mitt liv är det som
jag visar för er på sociala medier. Vackert,
roligt och spännande. Det kunde inte vara
längre bort från sanningen - ändå så himla
nära för jag lever min dröm – ja, verkligen! Men Det är enormt mycket arbete
som ligger bakom ett enda recept eller en
enda kurs, eller en enda utbildning eller
föreläsning. Jag är perfektionist och vill
att allt ska vara korrekt. Det är med andra
ord massor av svett, långa timmar och
pussel bakom. Jag har ett arbete där jag
arbetar som bibliotekarie och samordnare
för en Kunskapsportal på en gymnasieskola – där lägger jag mest energi på att
planera läsprojekt som jag skräddarsyr för
varje klass. Det är enormt mycket planering inför varje projekt. Jag tränar också
mycket. Jag vill gärna äta middag med
mina barn varje dag, jag går med barnen
på deras träningar och aktiviteter. Jag försöker också göra något med min familj
som inte innefattar ”måsten” varje vecka –
något kul. Jag har en make och vi delar på
arbetet både hemma och med barnen men
tiden räcker knappt till ändå. All tid jag
har över ägnar jag åt att resa, läsa och laga
mat – det jag älskar mest av allt.
Men ibland får jag dessa känslor som flyger förbi – räcker jag till? Är jag tillräckligt
bra? Just en sådan dag hade jag tur och
träffade flera personer där jag har spelat
en positiv roll i deras liv. Dagen blev omtumlande för mig på flera sätt. Med tårar i
ögonen skriver jag detta. Det hela började
med att jag träffade en tjej som jag har
träffat tidigare och jag citerar henne: ”Jag
tycker det är fantastiskt att du inte låter dig
hindras av att inte kunna äta allt. Det är

FOTO FANNY HANSSON
så jag själv lever. Jag kan inte utgå från att
alla inte har någon kunskap på caféer och
restauranger eller andra matställen utan
jag utgår från att de (precis som du gör)
bemöter mig som alla andra.” Och det är
precis så jag tänker – men att människor
även ser det från ett ”utifrån” perspektiv är helt underbart. Känslan är faktiskt
obeskrivbar. En annan person berättade
(denna gång hade hon tårar i ögonen)
hur mycket mina recept har spelat roll för
hennes familj då hennes barn är väldigt
kräsna och inte vill äta den mat, kakor
och bröd som finns att köpa ute i handeln.
En tredje person talade om att hon tycker
att jag är en förebild för unga människor
som kanske inte vågar tala för sig själva.
Att jag för deras talan åt dem men även
att jag (citat igen): ”är så mänsklig och står
med bägge fötterna på jorden och samtidigt har ett sådant fint bemötande till alla
människor”. Jag stötte också på en pedagog
på väg hem från mitt arbete samma dag
som talade om hur mycket det betyder för
skolans elever att jag har börjat arbeta där.
Hur mina läsprojekt har spelat en stor roll
för deras betyg.

Och min omtänksamma chef som precis
bytt jobb var och är så uppmuntrande
och ser potentialen i vad jag gör. Jag är så
tacksam för alla er - och alla andra också
självfallet.
Jag beslutar mig att från och med idag
slå bort alla känslor på om jag duger eller
räcker till! Mina barn bokstavligen ”hoppar på mig” när jag kommer hem och vi
kan sitta och prata om livet och har en
närhet som är svår att förklara – vi kan
prata med varandra om allt. Hur mycket
bättre start kan en tjej få en sommar tänker jag? Låt alla tankar på om du duger
eller räcker till passera. Låt dem gå. Du
duger precis som du är och vilken tur att
vi alla är så olika och kan komplettera
varandra! Du är perfekt som just du är. Jag
önskar er alla en fantastisk sommar, var
varma mot varandra, ta hand om varandra, dela med er av positiva känslor och
positiv energi. Lämna allt gammalt, tråkigt
bakom er och se framåt. Fokusera på bra
saker och lämna den mörka, kalla vintern
bakom er. Mitt sista tips - glöm inte att äta
gott såklart! Enjoy!
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KYLIGA
RAWGLASSAR

Vår medarbetare Tina Mejri har koll på
raw food och ger tips på tre goda glassar i
raw-stil.

AV TINA MEJRI
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GRUNDRECEPT FÖR RAWGLASS

1-2 portioner
1 ½ - 2 frysta välmogna bananer
2 - 4 kuber fryst mandelmjölk
Skiva bananerna och frys in dem i en fryspåse.
Frys in mandelmjölk i kuber.
Mixa basen tillsammans med någon av smaksättningarna

Gör egen mandelmjölk
2 dl mandlar blötlagda i minst 6h
4 dl vatten
nypa flingsalt
Skölj mandlarna noga efter att de blötlagts och lägg i en mixer tillsammans med vatten och
flingsalt. Mixa mjölken och sila mjölken i en nötpåse eller liknande.
Häll mjölken i en form för is och frys in.
Mandelpulpan dvs. den rest som blir kvar när man gör mjölk går utmärkt att använda i vegetariska biffar eller raw mellanmåls bollar.
19
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LUCUMA- OCH JORDNÖTSGLASS

2 - 3 portioner
1 sats grundrecept för rawglass (med 2 mandelmjölkskuber)
1 + ½ msk jordnötssmör (vi använde Urtekrams crunchy jordnötssmör som inte är rostad och
inte raw, för smaken)
1 msk lucumapulver
en nypa flingsalt
1 + 1 msk kakaonibs
Ta fram ingredienserna till grundsatsen för glass och låt tina i rumstemperatur i ca 10 minuter.
Mixa grurundsatsen för glass tillsammans med 1 msk jordnörssmör, lucuma och flingsalt, fluffigt.
Tillsätt kakaonibs och ½ msk jordnötssmör och pulsmixa ihop glassen så att bitarna blandas i.
20
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JORDGUBBSGLASS

2-3 portioner
1 sats grundrecept för rawglass (med 2-3 mandelmjölkskuber)
1 ½ dl frysta jordgubbar
1 tsk vaniljpulver
Låt alla ingredienser tina i rumstemperatur i ca 10 minuter.
Mixa glassen i en blender eller matberedare.
Servera direkt med valfria goda tillbehör.
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MATCHAGLASS MED LIME

2 små portioner
1 sats grundrecept för rawglass (med 4 mandelmjölkskuber)
1 frysen avokado i kuber
Ev. 1 msk solroslecitin gör glassen krämigare
½ tsk matchapulver
½ tsk vaniljpulver
1 ½ - 2 msk rissirap börja med 1 ½ msk och tillsätt eventuellt mer
Saften från ½ lime
5 - 6 myntablad
nypa flingsalt
1 msk kallpressad kokosolja (går att utesluta)
Ta fram alla frysta ingredienser och låt tina i rumstemperatur i ca 10 minuter.
Mixa ingredienser utom kokosolja slätt och fluffigt.
Tillsätt kokosoljan droppvis när maskinen går på låga varv.
Plasta in och frys i minst 4 timmar.
Ta fram glassen ca 15 - 20 minuter innan servering.

En frisk och härlig ”vuxenglass” som är
en perfekt avrundning på middagen.

22
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RAWSKAFFERIET

MATCHAPULVER är ett klorofyll rikt grönt te som
handplockas och mals till ett fint pulver. Det täcks
över den sista tiden innan det skördas för att utveckla sin klorofyll. Det är både gott att dricka som te
och använda i olika desserter. Matcha kan upplevas
beskt i för stor mängd och lyfter med någon form av
sötning. I japan är det en ren ceremoni att inta sitt
matcha te.
LUCUMA är ett peruanskt superpulver som har en
naturlig söthet.
KAKAONIBS är krossade raw kakaobönor.
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Maria Blom och Jessica Frej
har skririvit 4 kokböcker om
glutenfri bakning och matlagning, tillsammans.

JESSICA FREJ &

MARIA BLOHM
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TEXT MALIN RANDENIYE
FOTO SONJA DAHLGREN
FOTO SID 26. FILIPPA TREDAL

— Det har hänt massor kring det
glutenfria sedan vi träffades första
gången och fikade och planerade
vårt samarbete säger Maria och
minns hur Jessica som har celiaki
bara beställde en kopp kaffe, hon var
så luttrad att hon visste att det inte
var någon idé att ens fråga.
— Idag är det annorlunda, säger
Jessica som upplever att många idag
vågar fråga om det finns glutenfritt
eller andra specialkoster på restaurang och café.
När tjejerna började sitt författarskap var situationen en annan då
var det inte många bokförlag som
trodde på deras idéer om att göra en
glutenfri kokbok.
— Då såg man på glutenfritt lite
som man såg på veganmat från
70-talet, förlagen tyckte att det verkade tråkigt.
24
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Jessica Frej

Maria Blohm

Ålder: 27 år

Ålder: 41 år

Familj: sambo

Familj: sambo och

Bor: Nacka

två barn, 14 och 16 år

Aktuell med: Fest på 30

Bor: Stora mellby

minuter som kommer i

Aktuell med: boken alla kan

september

baka
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Tillslut hittade tjejerna ett förlag som trodde på deras
idé om att göra en bok med helt nya glutenfria recept.
En lyckad satsning visade det sig så här i efterhand med
fyra omåttligt populära böcker och utlandslanseringar i
bagaget.
Men att göra recepten till kokböckerna var lättare sagt
än gjort.
— Vi bestämmer innan vad vi ska ha med i våra böcker
och sen har vi bara fått se till att lösa det, säger Maria.
Det har blivit många timmar av experimenterande i köket tillsammans för tjejerna. Från början fick de prova
sig fram för att få till bra konsistens och smak på bröden och så småningom hade de samlat på sig en hel rad
recept som kunde vara med i deras kokbok. Men Maria
och Jessica rekommenderar inte att man bara testar sig
fram på måfå om man vill baka sitt eget glutenfria bröd.
Då är det bättre att utgå från ett färdigt recept, tycker
de.
Hösten 2015 kom de ut med ytterligare en bakbok och
precis som första gången är detta en bok full av härliga bröd och bakverk. Anledningen är att det har hänt
mycket när det gäller glutenfri bakning sedan tjejerna
kom ut med sin första bok om bröd. Bland annat har
de upptäckt nya ingredienser som teffmjöl och xantangummi. Xantangummi är ett förtjokningsmedel som
26

gör bröden luftigare.
I år satsar Jessica och Maria dock på varsina egna kokböcker. Maria kommer med boken Alla kan baka som
inte är en glutenfri bok utan en bakbok om bakning och
baktekniker med gluten.
— Det är helt andra tekniker att baka bröd med gluten
i, säger Maria och påpekar att det inte är en bok för den
som bara vill baka glutenfritt.
Jessica däremot fortsätter på det glutenfria spåret om
än lite mindre uttalat. Hon kommer nämligen ut med
boken Fest på 30 minuter. Det är en bok som riktar sig
till alla som tycker att det är kul att ha fest men som inte
vill lägga timmar på att förbereda festen.
— Det flesta recept är helt glutenfria men i vissa recept
har jag bara skrivit bröd eller pasta och då kan man ta
en glutenfri variant av det.
Tjejerna hoppas att de kan jobba tillsammans med fler
glutenfria kokböcker i framtiden men just nu känner de
att deras fyra böcker täcker in det mesta man kan behöva om man äter glutenfritt.
— Det är väldigt roligt att jobba ihop men vi vill ge
ut kokböcker som det finns ett behov av och inte bara
göra böcker för sakens skull, säger Jessica och Maria
instämmer.
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Tjejerna har provbakat
receptet på formfranska
många gånger.
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Limpa med
sesamfrö

Formfranska

En saftig limpa med knapriga sesamfrön. Brödet har en
mild smak och passar bra som frukost- eller mellanmålsbröd.
1 BRÖD

Formfranska kan man ha till mycket: toast, hamburgerbröd, krutonger, som det är eller kanske smula ner resterna i köttbullssmeten. Du kan baka ut degen i form,
som limpa eller till ett runt bröd. Det här är ett bra basrecept.
1 BRÖD
UGN 225 °C

UGN 225 °C

350 G KALLT VATTEN

600 G KALLT VATTEN

20 G FÄRSK JÄST

10 G FÄRSK JÄST

150 G RISMJÖL

30 G HONUNG

50 G MAJSMJÖL

200 G MAJSMJÖL

150 G POTATISMJÖL

100 G BOVETEMJÖL

50 G RAPSOLJA

100 G RISMJÖL

1 ÄGGVITA

80 G SESAMFRÖN

5 G SOCKER

2 TSK SALT

1 1/2 TSK SALT

40 G FIBERHUSK
SESAMFRÖN ATT STRÖ ÖVER BRÖDET
Blanda samman alla ingredienser utom fiberhusk till en
jämn smet.
Tillsätt fiberhusk under omrörning så att inga klumpar
bildas.
Jäs degen i en bunke övertäckt med plast i ca 2 timmar.
Baka ut degen till en avlång limpa och strö över sesamfrön.
Låt jäsa i 30 minuter på plåten.

10 G FIBERHUSK
10 G XANTANGUMMI
VALLMOFRÖN
Lägg alla ingredienser utom fiberhusk och xantangummi i en bunke.
Vispa ihop allt med elvisp, eller använd vingen till degblandaren, i ca 5 minuter.
Tillsätt fiberhusk och xantangummi och vispa ytterligare 1 minut så att det blandas väl.
Lägg degen i en 1-litersform och strö över vallmofrön.

Grädda i 225 °C i 1 timme.
Låt brödet svalna nästan helt innan du skär i det.

Låt brödet vila i formen i ca 3 timmar.
Grädda i 225 °C i 1 timme.
Låt svalna innan du äter brödet.
Alternativ utbakning
Låt degen jäsa i en bunke täckt med plast i 1 1⁄2 timme.
Blöt händerna och vänd upp degen på en plåt med bakplåtspapper.
Forma degen till ett runt eller avlångt bröd.
Pudra med rismjöl och låt brödet jäsa på plåten i 1 timme.
Grädda i 225 °C i 60 minuter.
Låt svalna.

Ur boken Baka nytt -ännu godare bröd utan gluten
28
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SOMMARBAKA
med Jyttemjöl

Sylwia Radzaj från bloggen Vibrant food stories har
skapat sex härliga sommarrecept tillsammans med
Jyttemjöl. Recepten är ett samarbete mellan Jyttemjöl
och GF Glutenfri Matglädje
AV SYLWIA RADZAJ
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Choklad- och
hallonbrownie
10 bitar
165 °C
14 medjooldadlar, urkärnade
4 fikon

Värm ugnen till 165 °C och klä en rektangulär ugnsform med bakplåtspapper.
Blöttlägg medjooldadlar och fikon i varmt vatten i ca 10
minuter. Häll av vattnet och lägg dadlarna i en matberedare. Tillsätt kokosolja och mixa till en slät smet. Tillsätt Jyttemjöl Teff, vaniljextrakt, kakaopulver, salt och
chiaägg och blanda igen tills browniesmeten är jämn
och krämig.

8 msk kokosolja

Tillsätt färska hallon och blanda smeten försiktigt med
en sked.

1 chiaägg (1 msk chiafrön + 3 msk vatten, blöttlagda i
15 minuter )

Baka 20-25 minuter i mitten av ugnen.
Låt svalna till rumstemperatur innan servering.

1,5 dl Jyttemjöl Teff

Pudra över florsocker och toppa med mosade hallon.

2 dl kakao
½ tsk salt
1 tsk vaniljextrakt
200 g färska hallon
Topping
1 msk florsocker
½-1 dl färska hallon, mosade med en gaffel
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SOMMARBAKA
med Jyttemjöl
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Cookie sandwich med
blåbärsglass
6 st.

Ugn 180 °C
1 ½ dl Jyttemjöl Teff
1 dl mandelmjöl
1 msk kakao
1 tsk bakpulver
1 mogen banan, mosad
1 msk kokosolja
2 msk agavesirap
250 g vaniljglass
100g färska blåbär
Värm ugnen till 180 °C.
Blanda alla torra ingredienser i en stor skål.
Tillsätt de blöta ingredienserna och blanda allt till en
jämn smet.
Forma smeten till runda 5 cm stora bollar och platta till
dem med en gaffel.
Baka i mitten av ugnen i ca 15 minuter. Låt dem svalna
helt.

200 g jordgubbar
Toppa med
100 g blåbär
100 g hallon
färsk mynta för garnering

Mixa vaniljglass och blåbär med en stavmixer.
Fördela ca 1 msk glass på hälften av kakorna och lägg
ihop till sandwichar med resterande kakor.

Pannkakor

3 dl Jyttemjöl Fibra Teff

Blanda mjöl och salt i en stor skål. Tillsätt hälften av
mjölken och vispa till en jämn smet.
Vispa i resten av mjölken, tillsätt agavesirap och låt smeten stå i kylen i 15 min. Vispa sedan igen innan det är
dags att steka pannkakor.
Värm lite kokosolja i en 20 cm stor stekpanna. Häll ett
tunt lager smet i pannan och stek på medelhög värme i
1-2 minuter. Vänd sedan pannkakan försiktigt och stek
i ytterligare 1 minut.
Lägg på bakplåtspapper för att svalna och fortsätt med
resten av smeten.

9 dl mandelmjölk

Jordgubbskräm

2 msk agavesirap
1 nypa salt

Mixa hälften av jordgubbarna, agavesirap och den fasta
delen av kokosmjölken till en slätt kräm. Ställ i kylen i
minst 20 minuter.

4 msk kokosolja, till stekning

Montering av pannkakstårtan

200g jordgubbar, tunt skivade

Låt pannkakorna svalna helt innan montering. Varva pannkakor med ⅔ av de skivade jordgubbarna och
jordgubbskrämen. Toppa med resten av de skivade
jordgubbarna, hallon och blåbär och garnera med färsk
mynta.

Tryck till försiktigt för att få allt sitta ihop, lägg på en
tallrik och ställ i frysen tills det är dags att servera.

Somrig
pannkakstårta
Pannkakor

Jordgubbskräm
3 msk agave sirap
1 burk (400g) kokosmjölk, kylskapskallt
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Jyttemjöl är en serie med naturligt glutenfria
mjölblandningar. De innehåller råvaror som bland annat
bovete, ris, majs, potatisflingor och teff. Teff är ett grässlag
som blir mer och mer populärt. Det är smakrikt, näringsrikt,
har lägre GI och lite högre proteininnehåll än många andra
naturligt glutenfria mjöler. I Etiopien används det till att
baka injera, ett slags brödpannkaka, men det passar utmärkt
till frallor, pannkakor och till och med söta bakverk.
Läs mer på
http://www.kungmarkattaab.se/vara-varumarken/jyttemjol/

SOMMARBAKA
34
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Blåbärskaka med
kokosfrosting
Ugn 200 °C
Kaka
3 dl Jyttemjöl Fibra Teff
1½ dl kokossocker
1 tsk bakpulver
1 tsk bikarbonat
1 nypa salt
2 msk äppelcider vinäger
1 tsk vaniljextrakt
2 msk kokosolja
2 dl glutenfri havredryck
2 st. mogna bananer, mosade
1 dl färska blåbär
Frosting
1 burk (400g) kokosmjölk, kylskapkallt
150 g kokosnötyoghurt
2 msk lönnsirap
1 dl färska blåbär, mosade med en gaffel
Garnering
ca ½-1 dl färska blåbär
1 msk rivet citronskal
Några blad färsk mynta
Kaka
Lägg kokosmjölksburken i kylen i ett par timmar, gärna
över natten.

Värm ugnen till 200 °C. Smörj 2 runda kakformer (20
cm i diameter) med kokosolja.
Vispa ihop Jyttemjöl Fibra Teff, kokos socker, bakpulver,
bikarbonat och salt i en stor skål.
Vispa ihop kokosolja, havredryck och äppelcidervinäger
i en separat skål.
Blanda ner de våta ingredienserna och de mosade bananerna i de torra ingredienserna och blanda väl till en
jämn smet.
Tillsätt 1 dl färska blåbär och rör om med en sked.
Dela upp blandningen mellan de två kakformar och
jämna ut ytan.
Baka kakan i ca 30 min i mitten av ugnen.
Frosting
Ta med hjälp av en sked, ut den fasta delen av kokosmjölken och lägg i en skål, tillsätt kokosnötyoghurt,
lönnsirap och mosade blåbär och vispa till en jämn
konsistens.
Ställ frostingen i kylen tills det är dags att frosta kakan.
Montering och dekorering
Dela kakorna på mitten i två bottnar vardera, då kakorna svalnat helt.
Bred 2 msk kokosmjölkfrosting på varje botten i ett
jämnt lager. Lägg alla bottnar på varandra och täck
kakan runt om med resterande frosting.
Garnera med färska blåbär, riven citronskal och några
blad färsk mynta.
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SOMMARBAKA
med Jyttemjöl
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Saftig choklad- och
hallonkaka
Ca 9 bitar
180 °C
2 dl Jyttemjöl Orginal
½ dl mandelmjöl
2 dl kokossocker
3 msk kakao
2 msk chiafrön
3 ½ dl mandelmjölk
150 g färska hallon
Toppa med
Chokladsås utan spår av gluten
Värm ugnen till 180 °C och klä en rektangulär kakform
med bakplåtspapper.
Blanda alla torra ingredienser i en stor bunke.
Tillsätt de blöta ingredienserna och blanda till en slätt
smet.
Blanda försiktigt i ⅔ av hallonen i smeten och häll smeten i formen. Toppa med resterande hallon och tryck
ner dem försiktigt i smeten. Baka kakan i mitten av ugnen i ca 40 minuter.
Låt svalna helt och ringla över chokladsås innan servering.

Banan- och
blåbärsmuffins
8st.
Ugn 180 °C
1 mellan banan, mosad
1 ½ dl Jyttemjöl Fibra Teff
½ dl kokossocker
1 tsk bakpulver
1 tsk bikarbonat
1 nypa salt
½ tsk kanel
2 msk olivolja
1 msk äppelcider vinäger
1 dl mandelmjölk
150 g färska blåbär
Värm ugnen till 200 °C och förbered 8 st. muffinsformar. Mosa 1 mellanstor banan och ställ åt sidan.
Vispa ihop Jyttemjöl Fibra Teff, kokossocker, bakpulver,
bikarbonat, kanel och salt i en stor skål.
Vispa ihop olivolja, mandelmjölk och äppelcidervinäger
i en separat skål.
Blanda ner de våta ingredienserna och den mosade bananen i de torra ingredienserna och blanda väl.
Tillsätt hälften av blåbär och rör om smeten försiktigt.
Fördela smeten i de förberedda muffinsformar, toppa
med resterande blåbär och baka i mitten av ugnen i ca
30 minuter. Låt svalna i ca 10 minuter innan servering.
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BAKA
MED
PETER
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I Peters hem är det fullt av tårtfat, kakburkar och slickepottar. I ugnen står en omgång pavlova och på köksbänken en sats
småkakor som är ett provbak som Peter
inte riktigt är nöjd med än. Peter var en av
deltagarna i programmet Hela Sverige Bakar år 2015.

Sugar paste är en fondant som går att klä in
tårtor med och som Peter mest tycker smakar socker. Tårtor och bakverk ska både
smaka gott och se vackra ut.
— Jag började med att dekorera cupcakes
och tyckte att det var roligt, sedan gick jag
över till tårtor eftersom de går att dekorera
ännu mer, säger han.

— Att vara med i Hela Sverige Bakar var
en stor och rolig utmaning för mig och jag Peter har dagen till ära dukat upp ett minlärde mig mycket om mig själv, säger Peter. dre kalas med minitarteletter med passionsfruktscurd och italiensk maräng, dadBakning har alltid varit en stor passion för delbollar och en hög och maffig gräddtårta
och ingen stans har jan kompromissat med
Peter. Han är uppvuxen på en ekologisk
gård i Gnesta i Sörmland och som liten ba- smakerna. Fyllningen i tårtan är hemkokt
kade han av gårdens egna ägg och somma- vaniljkräm och hans egen sommarbärssylt.
Det är så lätt att koka egen sylt säger Peter
rens färska bär. Han har kvar kärleken till
och det blir mycket godare. Även passionråvarorna även idag när han bakar tårtor.
— Jag dekorerar hellre med färska bär och fruktscurden är hemkokt men ibland köper
Peter en färdig lemon curd om han hittar
marsipan än med sugar paste som många
använder till sina tårtor, säger Peter.
en bra ekologisk variant.
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Peter Dahlberg
Ålder: 25 år
Familj: Mamma, pappa,
syster och svåger.
Bor: Nyköping
Gör: Förskolelärare och
hobbybagare.
Följ Peter:
Hemsida:
www.peterbakar.se
Facebook:
Peter bakar
Instagram:
@peterbakar

Peter bakar oftast med gluten men på senare tid har han
börjat intressera sig för att baka utan gluten och andra allergener. I sitt arbete som förskollärare möter han många
barn som är allergiska eller har celiaki, något som har gett
honom en förståelse för att det kan vara begränsande att
inte tåla allt. Peter tycker att utmaningen har varit att få
en luftig men saftig tårtbotten utan gluten. I gräddtårtan
han bjuder på har han lyckats få till en botten som är just
det. Ett trick som Peter delar med sig av, är att dela upp
smeten i två formar så att bottnarna gräddas jämnt. Peter
snappade förstås upp en del tips under inspelningen av
Hela Sverige Bakar.
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— Det var fascinerande
hur deltagarnas personligheter gick igenom i deras
bakverk, säger han och berättar att de inte fick smaka
på några bakverk under
tävlingen. Jag tror att de
ville att vi inte skulle ta
varandras idéer eller klaga
på domarnas beslut.
Peter säger att det svåraste
var att inte få berätta något
om programmet innan det
sänts men han tycker också
att han utvecklats mycket
av att ha varit med i programmet. Årets utmaning
för Peter blir att börja ett
nytt jobb på en nyöppnad
förskola och att baka mer
förstås.
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DEKORERA TÅRTAN SOM
PETER
Lägg perfektionen åt sidan och
låt dekorationen bli ett organiserat kaos istället.
Välj en grädde av bra kvalitet
med 40 % fett i. Den håller formen bättre när den är spritsad.
Använd tyllar av metall, tyll är
spetsen på spritsen och är den
av metall så får spritsningen
tydligare kanter.
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SOMRIG BÄRTÅRTA

TÅRTBOTTEN

SOMMARBÄRSSYLT

12-16 portioner
175 °C varmluft

250 g frysta ekologiska sommarbär

4 ekologiska ägg

2 krm vaniljpulver

200 g strösocker (2 dl)

DEKORATION

75 g potatismjöl (1 dl)
75 g glutenfri mjölmix, ex. Semper (1 dl)
1 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker

VANILJKRÄM
250 g ekologisk standardmjölk (2,5 dl)
1 vaniljstång
3 ekologiska äggulor (52 g)
68 g strösocker (0,75 dl)

100 g syltsocker

800 g ekologisk vispgrädde (8 dl)
färska sommarbär

TÅRTBOTTEN
1. Värm ugnen till 175 °C varmluft.
2. Vispa ägg och strösocker ljust och pösigt.
3. Blanda potatismjölet, glutenfria mjölmixen, bakpulver och vaniljsocker i en skål.
Sikta mjölblandningen lite i taget i äggsmeten och vänd
försiktigt.

15 g maizena (0,25 dl)

4. Klä botten av två bakformar med löstagbar kant (á 18
cm) med bakplåtspapper.

20 g mjukt smör

Fyll formarna jämnt med smet.
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5. Grädda i mitten av ugnen i c:a 30 minuter. Vänd tårt- SOMMARBÄRSSYLT
bottnarna upp och ned på ett galler när de är färdiga för
att få höga och jämna bottnar. Låt svalna. Lossa kakorna 1. Tina upp bären.
från kanterna med hjälp av en spatel.
2. Häll bären, syltsocker och vaniljpulver i en kastrull.
Låt koka upp och sjuda i c:a 1o minuter.
VANILJKRÄM
1. Koka upp mjölken med frön och stång från vaniljstång.

3. Häll upp i en ren och destillerad burk. Låt svalna.
4. Förvara i kylskåp. Sylten håller c:a 2 veckor.

2. Separera äggulorna till en skål. Blanda strösocker och
MONTERA TÅRTAN
maizena för att separera eventuella klumpar i maizenan.
Blanda maizenasockret med äggulorna.
1. Vispa grädden fluffigt.
3. Tillsätt 1/4 av den varma mjölken till äggulorna och
vispa snabbt så allt löser sig.
Plocka ur vaniljstängerna från mjölken och tillsätt äggblandningen i mjölken och vispa.
4. Höj värmen på spisen och låt blandningen sjuda under konstant omröring (använd en ballongvisp så du
kommer åt bottenkanterna på kastrullen) tills krämen
tjocknat och maizenan är utarbetad.
5. Ta kastrullen från plattan och vispa ner smöret klickvis. Vispa till en blank kräm.
Sila krämen till en skål. Plasta krämen så plastfolien är i
kontakt med ytan (detta för att undvika ett ”skinn” som
kan bildas). Låt stå i kylskåp tills krämen är kall.

2. Dela tårtbottnarna i två delar.
3. Vispa upp vaniljkrämen och blanda ut den med några skedar vispad grädde.
4. Bred sommarsylten på det första lagret och bred ett
lager vaniljkräm på sylten.
Upprepa med resterande lager och avsluta med det sista
lagret botten.
5. Klä in tårtan med vispgrädde. Fyll en spritspåse med
valfri tyll och spritsa ett fint mönster runt tårtan (jag
har använt mig av en rostyll). Dekorera med färska bär.

43

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 2 2016

MINITARTELETTER MED
PASSION OCH MARÄNG
MÖRDEG

PASSIONSFRUKTSCURD

10-12 st.

1. Dela på passionsfrukterna och gröp ur kärnorna i en
kastrull med en sked. Tillsätt strösocker och smör och
sjud upp så sockret löst sig.

175 °C varmluft
50 g kallt smör
50 g majsmjöl (1 dl)
40 g glutenfritt havremjöl (1 dl)
60 g florsocker (1 dl)
2 tsk vaniljsocker
skal från en tvättad ekologisk citron
1 ekologisk äggula (18 g)

PASSIONSFRUKTSCURD
6 passionsfrukter
200 g strösocker (2 dl)
25 g mjukt smör
saft från en halv ekologisk citron

2. Sila saftblandningen i en skål för att bli av med kärnorna. Häll tillbaka i kastrullen.
3. Pressa den halva citronen i en skål och blanda ut maizenan. Tillsätt i den varma blandningen och rör om.
4. Vispa upp äggen lite lätt i en skål och rör ner i saftblandningen.
5. Sjud upp blandningen igen och rör tills krämen
tjocknat. Häll upp krämen i en destillerad burk. Låt
svalna. Curden håller sig i kylen i c:a 2 veckor.

ITALIENSK MARÄNG
1. Koka upp vattnet med 1,25 dl av strösockret i en kastrull tills blandningen är 120 grader. När blandningen är
116 grader, vispa äggvitorna till ett hårt skum i en köksmaskin med resterande socker.

1 ekologiskt ägg

2. Vispa ner sockerlagen i en tunn stråle i äggvitorna,
undvik bunken och vispen. Vispa tills marängen är kall
och stabil.

2 ekologiska äggulor (36 g)

Sätta ihop bakverket

ITALIENSK MARÄNG

färsk ekologisk mynta

75 g vatten (0,75 dl)

MONTERA PAJERNA

150 g strösocker (1,5 dl)

1. Fyll pajskalen med en klick passionsfruktscurd.

2 ekologiska äggvitor (68 g)

MÖRDEG

2. Spritsa med valfri tyll ett mönster med den italienska
marängen på curden (jag använder en fransk stjärntyll).
Bränn av med gasbrännare.

1. Värm ugnen till 175 °C varmluft.

3. Dekorera pajerna med en liten bit färsk mynta.

1 msk maizena

2. Blanda alla torra ingredienser i en matberedare, tillsammans med rivet skal från citronen. Tillsätt tärnat
kallt smör och mixa till en smulig blandning. Gå i
med äggulan och mixa tills degen precis går ihop.
3. Platta ut degen och klä den med plastfolie. Låt vila i
kylen i c:a 30 minuter.
4. Klä 10-12 små pajformar med mördegen, nagga
bottnen och grädda i mitten av ugnen i 15 minuter. Låt
svalna.
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PETERS DADELBOLLAR
15-20 st.

1. Mixa cashewnötterna i en matberedare fint.

130 g neutrala cashewnötter (2 dl)

2. Tillsätt resterande ingredienser och mixa till en

12 - 15 urkärnade färska dadlar (gärna ekologiska)

jämn smet.

2 tsk ekologisk honung

3. Forma smeten till små bollar och rulla dem i kokos

2 krm vaniljpulver

och frystorkade jordgubbar.

20 g kakao (0,5 dl)

4. Servera dadelbollarna kylda. Låt det smaka!

kokos och frystorkade jordgubbaratt rulla bollarna i

46

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 2 2016

BLINIER
AV MALIN RANDENIYE

25 st.
1 ½ dl bovetemjöl
2 ½ dl filmjölk
1 ägg
½ tsk salt
Smör att steka i
Toppa med
2 dl gräddfil
2 burkar à 75 g svart rom
100 g kallrökt lax
Färsk dill
Blanda bovete och filmjölk i en bunke och täck med plastfilm och låt stå framme i rumstemperatur i minst 3
timmar. Syran i filmjölken mildrar det bittra i bovetet. Blanda i ett ägg i taget och tillsätt salt.
Hetta upp smör i en stekpanna på medelstark värme och häll ca 1 ½ - 2 msk smet per plätt. Vänd plättarna
när de verkar fasta på undersidan och reglera värmen under tiden så den är lagom. Stek plättarna i omgångar
och lägg de färdiga plättarna på ett fat. Toppa plättarna med en klick gräddfil, rom, lax och dill.

47

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 2 2016

Glutenfria bröd
till grillen
Gör en schysst burgare, bjud
på korv med bröd eller varför inte en tunnbrödsrulle.
Margareta Elding-Pontén och
Tanja Svärd bjuder på bröd
till grillen
RECEPT MARGARETA ELDING-PONTÉN
UR BOKEN GLUTENFRITT - GOTT OCH ENKELT
FOTO TANJA SVÄRD
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Korvbröd
ur ”Glutenfritt – gott och enkelt”
Margareta Elding-Pontén
Med vatten i degspadet blir bröden luftigare med större porer.
Cirka 25 bröd
Ugn 225 °C med varmluft eller 250 °C utan varmluft
50 g jäst
1 l mjölk (eller 4 dl mjölk + 6 dl vatten)
4 msk (40 g) fiberhusk
4 dl (140 g) glutenfria havregryn
ev. 4 msk krossat (eller helt) linfrö
½ dl (45 g) olja
2 ägg
2 tsk malda pomeransskal
cirka 850–900 g glutenfritt basmjöl (Finax röda
mjölmix, så lite som möjligt)
2 tsk salt
½ uppvispat ägg

Hamburgerbröd

Smula jästen i degbunken. Värm vätskan till 37 °C, häll
den över jästen och rör tills jästen har löst sig. Vispa ner
fiberhusk, blanda ner havregryn och eventuellt linfrö
ur ”Glutenfritt – gott och enkelt”,
och låt blandningen svälla i 10 minuter.
Margareta Elding-Pontén
Tillsätt olja, ägg, pomeransskal och det mesta av mjölet.
Cirka 25 bröd
Bearbeta degen en stund. Tillsätt salt och sedan resterande mjöl tills degen bara är lite klibbig. Degen sväller Ugn 225 °C med varmluft eller 250 °C utan varmluft
och blir fastare när den jäser, så gör den inte alltför fast.
Mindre mjöl kräver längre tid i ugnen, mer mjöl kortare Se ingrediensförteckningen för korvbröd.
tid. Låt jäsa under bakduk i 30 minuter.
Sesamfrö eller valmofrö att toppa med.
Stjälp upp degen på bakbordet och rulla den försiktigt
Följ receptet på korvbröd fram till första jäsningen.
med lätt mjölade händer till 30 avlånga pinnar, cirka 3
cm tjocka och 15 cm långa. Lägg dem på en bakplåt och Stjälp upp degen på bakbordet och rulla försiktigt med
låt jäsa under bakduk i 45 minuter tills de direkt fjädrar lätt mjölade händer 25 bullar. Lägg dem på en bakduk
och tryck ut dem till runda 1 cm tjocka kakor med en
tillbaka vid lätt beröring.
diameter på cirka 10 cm. Låt jäsa under bakduk i 30 miPensla med ägg för att ge bröden fin färg. Grädda i 225 nuter tills de direkt fjädrar tillbaka vid lätt beröring.
°C med varmluft i 5–6 minuter. Låt svalna på galler unFlytta över till bakplåtar och pensla med ägg för att ge
der bakduk.
kakorna fin färg, strö på valmofrön eller sesamfrön.
Grädda i 225 °C med varmluft i 6–7 minuter. Låt svalna
på galler under bakduk.
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Tips

Låt de gräddade kakorna i stället svalna bredvid varandra på galler utan bakdukar. På några timmar torkar de till goda knäckebröd. Eftertorka dem i 75 °C
utan varmluft om det behövs.
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Mjuka tunnbröd
ur ”Glutenfritt – gott och enkelt”, Margareta Elding-Pontén
Dessa tunnbröd får en mustig smak av både havregryn och
havremjöl. De blir något sega och håller ihop fint utan att
spricka om man vill rulla dem till tunnbrödsrullar.
Cirka 30 tunnbröd
Ugn 250 °C
50 g jäst
50 g smör
6 dl mjölk
2 ½ msk (25 g) fiberhusk
2 tsk malda brödkryddor (fänkål, anis och kummin)
100 g rent havremjöl
3 dl (100 g) rena havregryn
2 msk (42 g) mörk sirap
cirka 420 g glutenfritt basmjöl (Finax röda mjölmix)
1 tsk salt
mer glutenfritt basmjöl till utkavlingen
Smula jästen i degbunken. Smält smöret, tillsätt mjölken och låt vätskan bli 37 °C. Häll den över jästen och rör tills
jästen har löst sig. Vispa ner fiberhusk och låt blandningen svälla i 10 minuter.
Rör ner kryddor, havremjöl, havregryn och sirap. Tillsätt sedan det mesta av basmjölet och bearbeta väl. Tillsätt
salt och sist resterande mjöl, tills degen är någorlunda fast men fortfarande klibbig på ytan. Havremjölet gör degen
smetig, och det går därför att arbeta in mer mjöl än vad man först tror. Degen ska gå att kavla efter jäsningen men
tjocknar och blir något fastare när den jäser. Låt jäsa under bakduk till minst dubbel storlek i 30–45 minuter.
Värm en ren bakplåt i ugnen på 250 °C utan varmluft. Stjälp upp degen på bakbordet. Skär degen i små bitar, fyra i
taget. Lägg en bakduken över resten av degen, så att den inte torkar. Rulla bitarna runda i lätt mjölade händer och
kavla dem sedan på mjölat bakbord till mycket tunna kakor, cirka 2 mm tjocka och så stora att fyra kakor får plats
per bakplåt. Det går åt en del mjöl till kavlingen, för att man ska kunna kavla tunt utan att degen fastnar i bakbordet. Ta gärna ett sista kaveltag med en kruskavel på minst en sida.
Skaka av överskottet av mjöl från kakorna och lägg dem på en bakduk i väntan på gräddningen. De ska inte jäsa
utan bara invänta den varma bakplåten. Ta ut den heta bakplåten och lägg fyra kakor direkt på den utan bakplåtspapper. Grädda i 250 °C utan varmluft i cirka fyra minuter. Under denna tid hinner man precis kavla ut fyra nya
kakor.
Trava de färdiga kakorna ovanpå varandra med en lätt fuktad bakduk både över och under, så att de håller sig
mjuka.
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FRÖIGA KNÄCKEN
2 bakplåtar

Ugn 200 °C varmluft
1,5 dl havregryn, ren havre
1 dl boveteflingor
0,5 dl linfrö
0,5 dl pumpafrö
0,5 dl sesamfrö
0,5 dl solrosfrö
2 msk olivolja
6 dl vatten
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Sätt ugnen på 200 °C, varmluftsugn, då
kan du ha båda plåtarna inne samtidigt,
annars måste du ta en plåt i taget. Blanda
alla torra ingredienser med olja och vattnet. Rör om ordentligt. Låt stå minst 4
timmar. Dela smeten på två olika stora delar på två plåtar med bakplåtspapper. Bred
ut med stekspade. Ett bra tips är att lägga
ett bakplåtspapper ovanpå och svepa ut
smeten med händerna ändå ut till kanterna eller kavla med kavel ovanpå pappret.
Det är viktigt att det blir jämn tjockt. Strö
flingsalt eller någon annan krydda som du
gillar t ex chili, fänkål, dill eller kummin.
Grädda i 15 minuter, ta ut plåtarna. Vän-

da hela brödkakan upp och ned, dra av
pappret. Nu kan du välja om du vill klippa
brödet i sticks, fyrkanter eller bara låta
brödet vara så kan du bryta brödet när du
skall äta det. torka brödet ytterligare i ugn
i 30 minuter på 150 °C. Känn efter, genom
att ”knacka” på brödet i mitten, att det är
hårt. Om inte låt det stå inne några minuter till. Låt svalna.
Toppa med goda ostar, fikon och marmelad.
AV EWA SKIÖLDEBRAND
FOTO KAROLINA OHLSSON HAGLUND
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SOMMARSALLAD MED TEFFKORN
4 portioner

1 dl cashewnötter

2 dl teffkorn

0,5 dl pumpakärnor

4 dl vatten

krasse

6 kokta rödbetor

Koka upp vatten och tillsätt sedan teffkornen. Låt koka i 15-20 minuter, eller tills
kornen mjuknat.

100 g ruccola
2 röda paprikor
300 g haricot verts
2 salladslökar
20 körsbärstomater

blad. Lägg därefter rödbetorna, tomaterna
och teffkornen i högar på ruccolabladen
och fyll ut mellanrummen mellan högarna
med paprika, salladslök och haricot verts.
Garnera med cashewnötter, pumpakärnor
och krasse och servera salladen som den
är tillsammans med hummus, eller som
tillbehör till exempelvis grillat.

Skär rödbetorna i klyftor, paprikan och
salladslöken i smala skivor och dela körsbärstomaterna på mitten.
Fyll botten av en stor skål med ruccola-

AV SOFIA TEGNEFUR
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B A K S KO L A / R U L LTÅ R T E B A K E L S E

RULLTÅRTEBAKELSE STEG FÖR STEG
6 bakelser

FYLLNING

Ugn 250 °C eller 225 °C varmluft

2 dl färdig vaniljkräm

BOTTEN
3 ägg

5 dl grädde

1,5 dl socker

1 dl frysta hallon

1 dl potatismjöl

1 färdigt marsipan lock

2 dl tinade frysta hallon

1 tsk bakpulver
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AV SANDRA ELIASSON
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B A K S KO L A / R U L LTÅ R T E B A K E L S E

1. Värm ugnen till 250 °C eller till
220 °C i varmluftsugn. Varmluft är
att fördedra.
2. Vispa ägg ock socker vitt och fluffigt
3. Blanda potatismjöl och bakpulver
och tillsätt det.

4. Lägg ett bakplåtspapper på en plåt 6. Lägg ett bakplåtspapper på din aroch strö över socker. Häll ut smeten betsbänk och strö över socker, tag ut
och fördela den jämt över plåten
rulltårtan och vänd över den på bakplåtspappret, lyft över den försiktigt
5. Grädda i ca 5-7 min i nedre delen till ett galler och låt den svalna.
av ugnen.
7. Rör i hop vaniljkrämen enligt anvisningar på förpackningen.

9. Mosa i hop de tinade hallonen till 10. Börja med att breda ut hallonen sylt
sylten på rulltårtan. Blanda 2 dl vaniljkräm och 1 dl grädde och bred ut
10. Stansa ut cirklar i marsipanlock- det ovan på hallonsylten, strö på de
et ca 10-15 cm i diameter, de ska
frysta hallonen ovan på vaniljgrädvara tillräckligt stora så de funkar
den och ringla lite vaniljkräm över.
som ett lock på rulltårtebakelsen.
Tänk på att det ska gå att rulla i hop
till en rulltårta så ta inte för mycket
fyllning.

8. Vispa grädden

11. Rulla ihop rulltårtan och linda in
den i plastfolie och låt den ligga en
timme i kylskåpet. Tag ut den och
skär ca 2 cm tjocka skivor.
12. Lägg de med skurna sidan nedåt
och bred på grädde och avsluta med
ett marsipan lock.
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CITRONSOCKERKAKA
AV MALIN RANDENIYE

Ugn 175 °C

Kaka

Kaka

Sätt ugnen på 175 °C.

Torra ingredienser

Smörj och bröa en sockerkaksform som rymmer 2 liter.

4 dl rismjöl
2 dl majsstärkelse
4 msk FiberHusk eller Psyllium

Blanda de torra ingredienserna väl tills alla klumpar
försvinner.

4 tsk bakpulver

Smält smöret försiktigt i en kastrull och låt det svalna
något.

1 krm vaniljpulver eller 1 ½ tsk vaniljsocker

Tvätta citronen och riv zestet av den

Våta ingredienser

Vispa ägg och socker fluffigt.

150 g smör

Blanda ner mjölk, smör och citronzest i ägg och sockersmeten.

4 ägg
4 dl strösocker
1 dl mjölk
citronzest från 1 citron
Smör och glutenfritt ströbröd till formen
Glasyr
1 dl florsocker
1-2 msk citronjuice
Dekoration
Syrenblommor

Vänd ner mjölblandningen i de våta ingredienserna
och rör om till en jämn smet.
Fyll formen och grädda i mitten av ugnen i ca 45-50
minuter. Gräddningstiden kan variera men kakan är
klar när det går att sticka en provsticka i mitten av kakan utan att stickan blir kladdig. Verkar kakan få för
mycket färg kan man lägga över aluminiumfolie tills
den gräddats klart
Låt sockerkakan sätta sig 5 minuter i formen innan
den stjälps upp.
Låt kakan svalna på galler under bakduk.
Glasyr
Blanda florsocker och citronjuice till en glasyr och
ringla den över den svala kakan
Dekoration
Dekorera med väl sköljda syrenblommor.
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Söta
drömmar

AV LINDA KLINTEFJORD
FOTO ZALLI BAGGE
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För snart 9 år sedan fick Linda Klintefjord ställa om i
både huvudet och köket då hennes man fick diagnosen celiaki. Då hade de inte några stora erfarenheter
av glutenfritt men de insåg ganska fort, den hårda
vägen att de som var vana vid att baka allting hemma
skulle få jobba hårt för att ställa om. Men som man
säger, hårt jobb lönar sig och även om Linda och hennes man idag har en bättre livskvalitet än någonsin
så kommer hon aldrig sluta utveckla recept och kunskaper i köket. Linda brinner verkligen för smaker,
råvaror och naturen vilket märks i hennes recept. År
2013 släppte hon boken ”Sockerdrömmen – glutenfri
magi i köket” som är en samling av recept där hon ville visa att glutenfritt verkligen inte behöver vara torrt,
tråkigt och smaklöst. Åren innan, 2010-2012 drev
Linda konditoriet Sockerdrömmen utanför Halmstad
och I sommar har hon ännu ett spännande projekt på
gång. Hon ska nämligen driva sommarcafé på innergården till bokhandeln i Laholm. ”Sockerdrömmen på
bokhandlargården” - Det kommer bli en avspegling
av min egen stil. Jag fokuserar på naturligt glutenfritt,
ekologiskt och tillsatsfritt och jag serverar specialkaffe
i udda koppar från loppissamlingen ihop med de bakverk och tårtor jag själv är sugen på för dagen, säger
Linda
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Hallon och rabarberpaj Pina Colada-paj
med vit choklad
ur boken Sockerdrömmar

ur boken Sockerdrömmar

Ugn: 175 °C

Ugn: 225 °C

Botten:
200 g rabarber

100 g smör

200 g hallon

220 g (3¾ dl) ljus mjölmix

100 g smör

1 msk socker

½ dl socker

1 äggula

½ dl farinsocker

3 msk kallt vatten

1½ dl glutenfria havregryn
100 g (1¾ dl) ljus mjölmix

Fyllning:

100 g vit choklad

en halv färsk ananas
3 msk rom

Skär rabarbern i små bitar och blanda dem med hallonen i botten på en pajform. Rör ihop smör, socker, farinsocker, ren havre och mjölmix till en deg och klicka
ut över pajen. Hacka chokladen grovt och strö den
överst. Grädda 20 min i 225 °C.

en burk kokosmjölk (ställ i kylen dagen innan)
Kör ingredienserna till botten i en matberedare och
tryck ut degen i en pajform. Grädda pajskalet 8 min
i 200 grader. Skär ananasen i små bitar och fyll pajen
med dem. Häll romen över. Sänk ugnen till 175 °C och
grädda ca 20 minuter.
Öppna burken med kokosmjölk. Kokosmjölken har
skiktat sig i kylen så gröp ur och använd endast det
tjocka som finns överst. Vispa det fluffigt med elvisp
och servera till pajen.
Tips på mjölmix!
1/3 potatismjöl
1/3 rent havremjöl
1/3 rismjöl
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Fantasifulla
utflykter
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Pia Kammeborn har
skrivit boken Picknick –
utflykter och inflykter en
bok med inspirerande och
lekfulla picknickar året
om. Det är visserligen
ingen glutenfri bok men för
den som vill ge sig ut på
picknick finns det många
bra tips i boken.

AV MALIN RANDENIYE
FOTO PIA KAMMEBORN

Vad är Picknick utflykter & inflykter för bok?
Det är en inspirationsbok om picknick. Om utflykter
året runt. Och inflykter, som betyder att utflykten av någon anledning istället blev inomhus. Ett barn lärde mig
det ordet en gång och jag tycker att det var så bra.
Vår bok är full av mina fotografier och Dennis teckningar, texter och tankar om livet i allmänhet och picknick i
synnerhet och en del recept och annan inspiration. Det
är en poetisk bok om livet. Vi vill få fler människor att
njuta av de dagar vi har och ett sätt vi gillar att göra det
på är att packa en korg med
något gott, ta med en filt och
ge oss ut på äventyr.
Hur fick ni idén till den?
Det var faktiskt en bloggläsare som skrev ett brev till mig
där hon sa att hon önskade
sig en picknickbok från Kammebornia med inspiration,
tips och recept. Hon tyckte att
jag bjöd på så mycket inspiration i min blogg och hon önskade sig det samlat i en bok.
Jag hade själv funderat på det
ett tag men när hon skrev att
hon önskade sig den boken i
julklapp så tog jag tag i idén.

Berätta om din blogg?
Bloggen Queen of Kammebornia på kammebornia.se startade jag för fyra år sedan
och jag ville från början nå ut till många
med mina texter och bilder. Jag tänkte att
den skulle fungera som navet i mitt företag
och så har det blivit. Genom bloggen har
jag fått oerhört många viktiga och roliga
och intressanta kontakter och uppdrag
och hela vårt liv har egentligen förändrats. Jag kan sitta hemma och jobba som
jag alltid drömt om. Och jag har fått nya
insikter och vänner på köpet.

Bloggen handlar om mitt liv och mina
tankar och den innehåller allt från filosofiska funderingar om livet och döden till
kakrecept, trädgårdsodling, boktips, samhällskritik och familjeliv. Jag lägger oftast
ut 1-3 inlägg om dagen och får mycket
Tävla om boken Picknick -utflykter och inflykter. Skicka ett mejl feedback från mina läsare.
senast den 1 juli 2016, till redaktionen@gfglutenfri.se och berätta om din bästa utflykt.
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Lemon Posset

Ur boken Picknick -utflykter och
inflykter
Koka upp 3 dl grädde med 1 dl
socker. Ta från plattan och blanda
i rivetskal och saft från en citron.
Häll i vackra koppar eller glas och
ställ svalt i några timmar. Servera
som den är eller med bär

Pia Kammeborn
Ålder : 46 år
Familj: Maken Dennis 52, Tim 21,
Joel 19, Arvid 18, Ella 17, Viggo 15
och några katter.
Bor: Är just på väg att flytta från
en gammal trädgårdsmästarbostad
på landet i Sörmland till ett hus i
Visby på Gotland
Gör: Hanterar livet och sköter
om min familj. Jobbar med olika
konstprojekt. Skriver och fotograferar. Driver bloggen kammebornia.se, Instagramkontot @
kammebornia och videopodden
Kammebornia podcast på Youtube.
Stickar väldigt mycket.
Följ Pia:
Hemsida:
www.kammebornia.se
Facebook:
Queen of Kammebornia
Instagram:
@kammebornia

Vad har varit roligast med att göra boken?
För det första att arbeta tillsammans med min man,
Dennis, för vi har så himla roligt tillsammans. När vi jobbar ihop känns det som om allt är möjligt och
vi leker samtidigt som vi jobbar. Sen är ju själva produkten, boken, en fantastisk känsla att ha åstadkommit. Jag har
drömt om att skriva böcker sedan jag lärde mig att hålla i en penna.
Vad är den bästa picknickmaten?
Åh, det är nog den man har med sig när både sällskapet och platsen är rätt. Maten är bara en del av hela picknickupplevelsen. Men kokt ägg är ju perfekt picknickmat, ett bröd, en ost, en kniv, en skärbräda, lite grönsaker eller
frukt, något att dricka - sen är man hemma. Matiga mackor och kaffe är alltid bra. Jag gillar lika mycket att ta med
möbler och vit linneduk, finservisen, hummer och västerbottenpaj som att ha köpt en färdig macka på kondiset.
Olika picknickmat är bra vid olika tillfällen och blir bara bra på riktigt om sällskapet och platsen man är på är bra.
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Hallongrottor
28 st

AV LINDA FILIPSSON

Ugn 175 °C
240 g smör, rumsvarmt
400 g mjölmix, tex Finax röd
1 dl strösocker
2 tsk ljus sirap
Fyllning
ca 1 dl hallonsylt
Mät upp socker, mjölmix, sirap och
tillsätt smöret i bitar, nyp ihop degen
med händerna eller använd en matberedare, kör då till en smulig massa
och knåda ihop till en deg för hand.
Forma valnötsstora bollar, tryck ihop
lite lätt och gör en fördjupning i mitten och lägg i formar
på en plåt. Klicka
i sylt i fördjupningen.
Grädda mitt
i ugnen i 10
min, 175 °C
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FIXA EGEN PASTA
5 dl Sempers glutenfria mix
4 ekologiska ägg

AV NELLY NILSSON

Gör så här
Mät upp mjölet på ett bakbord och gör en stor grop
i mitten.
Knäck äggen i gropen och vispa upp dem med en
gaffel.
Vispa in mjölet i äggen med en gaffel, lite i taget.
Mjöla händerna när degen börjar gå ihop och knåda
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tills den är slät, len och elastisk i cirka 10 minuter.
Täck degen med plastfolie och låt den vila minst 30
minuter i kylen innan den kavlas ut.
Dela degen i 4 bitar och kavla ut en i taget. Täck de
övriga med plastfilm och lägg dem i kylen. Platta ut
pastadegen med fingrarna och kör den genom pastamaskinens tjockaste nivå, medan du vevar. Kavla
degen genom maskinens alla nivåer fram till den
tunnaste nivån. Var försiktig med att inte veva för
långsam då degen fastnar i maskinen.
Forma till valfri pasta: spagetti, tagliatelle eller ravioli. Koka pastan försiktigt i cirka 3 minuter i välsaltat vatten.
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Krönika
MARGARETA
ELDING-PONTÉN

”Att resa med
öppna sinnen”

I somras var jag vid Världens Ände.
Längst ut på de Yttre Hebriderna,
bland klippor och grönklädda berg
med vita får, klev vi in i ett av de tio
husen. Några enkla bord och plaststolar utgjorde inredningen i kaféet.
Utsikten över Atlanten var vidunderlig – men det var skyltarna på borden, som gjorde mig hänförd. Där
fanns alla fjorton allergener på EU:s
lista tydligt utmärkta med namn,
bild och texten “Be Alert! We will tell
you when food products contain allergens.”
Skyltarna vid Världens Ände visar
den nya lagens genomslagskraft.
Med den borde det bli enklare för
många att äta ute. Ändå känner sig
nästan alla begränsade av sin celiaki vid resor. Det framgår av Svenska
Celiakiungdomsförbundets nyligen
publicerade medlemsundersökning
om att resa. Utbudet på tåg, flyg och
båt upplevs som dåligt, personalen
som osäker och informationen som
otydlig. Om man inte kan lita på att
maten är glutenfri och har hanterats
rätt, blir det ett risktagande att äta.
Många med mig försöker hitta vägar
som underlättar resan. Att ta med
matsäck är vanligt. Ingen vill riskera
att resa hungrig eller vara hänvisad
till chips och choklad. Min son

FOTO CAROLINE BRAUTIGAM

handlar med sig sushi, som finns i de
flesta vänthallar. Andra, framför allt
barnfamiljer, väljer att fylla resväskan
med mat och laga själv på plats.
Utomlands är översättningskorten
från Svenska Celiakiförbundet en
tillgång. Man bör dock tänka på
att alla inte kan läsa och att de då
antagligen inte vill avslöja det.

Ur förråden trollades det fram allt
möjligt – bara för mig.

Jag tycker också att det är spännande
att se vad olika länder erbjuder och
tar resan som en positiv utmaning.
Det mesta går att lösa, och mycket
mat är av naturen glutenfri. Att alltid vara noggrann, fråga och förklara
får man dock vänja sig vid. I Italien
När jag reser tar jag ingenting för giledde detta till att vi fick nybakat gluvet. Att det för mig, som har celiaki,
tenfritt bröd hela veckan, då hotellskulle erbjudas samma mat som om
ägaren själv visade sig ha celiaki.
jag tålde gluten är ingenting som jag
förväntar mig. Därför blir jag var- Att resa är fantastiskt – men det är
je gång lika glatt överraskad när det inte som hemma. Hitta de vägar som
faktiskt finns eller när någon är flexi passar dig, res med öppet sinne och
bel och ordnar någonting speciellt låt inte celiakin bli ett hinder för att
till mig. Sällan har jag blivit så väl uppleva nya miljöer och kulturer.
omhändertagen som när den gluten- Kanske hittar du då till Världens
Ände?
fria maten på flyget var borta.
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BLOGG FAVORITEN
I varje nummer av tidningen GF Glutenfri Matglädje
skriver vi om en av våra bloggfavoriter. I det här numret
berättar vi om bloggen Baka Sockerfritt by Marja som
drivs av Marja Folcke. En blogg som förutom sockerfri,
dessutom är helt glutenfri och framförallt full av bakverk.

BAKA SOCKERFRITT
BY MARJA
TEXT MALIN RANDENIYE
RECEPT OCH FOTO MARJA FOLKE
Bloggen Baka Sockerfritt by Marja hittar du på
www.bakasockerfritt.se

Den ena kakan ser godare ut än den andra på Marjas blogg och det finns många recept att välja mellan. Vi gillar den
här bloggen som är full av härliga kakor och små inblickar i Marjas liv. Marja jobbar egentligen med att annat jobb
men just nu är hon mammaledig och satsar också på att komma igång med ett företag där hon kan göra sockerfria
recept på helltid. Marja hämtar inspiration från olika håll och i hennes blogg ser man influenser från allt från Raw
food till GI.
Bloggen Baka Sockerfritt By Marja är väldigt lätt att navigera i Marja har sorterat upp inläggen i tydliga teman med
allt från afternoon tea till kladdkakor, enkla recept och fredagsmys. Bara på kladdkakor finns det ett tjugotal recept.
Att baka både sockerfritt och glutenfritt kan kanske verka svårt men alla recept på bloggen verkar enkla att följa. I varje recept står det dessutom vilken svårighetsgrad
receptet har. Marja har också listat de ingredienser som
hon brukar baka med i en speciell flik där man kan läsa
mer om vilka alternativ till socker hon använder och vilka glutenfria mjölsorter hon föredrar.
Bilderna i bloggen får det
minst sagt att vattnas i munnen på en och vi blir rejält
baksugna når vi läser bloggen
Baka sockerfritt By Marja.

Köp Marjas e-magasin Baka Sockerfritt
By Marja i vår webbutik på
www.glutenfrimatgladje.se/butik
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GLUTENFRI CHOKLADKAKA MED BANAN

Från bloggen bakasockerfritt.se
Ugn 175 °C
1 ägg
80 gram mogen banan
¾ dl mandelmjöl

Sätt ugnen på 175 °C. Mosa bananen och blanda med
alla torra ingredienser. Rör till sist ner ägget. Smöra
och mjöla en 12 centimeter stor springform (exempelvis med riven kokos/mandelmjöl) och häll ner smeten. Grädda mitt i ugnen i ca 12-14 minuter. Kakan
ska fortfarande vara lite kladdig.

2 msk hasselnötsmjöl
1 ½ msk sötströ/sukrin
1 ½ msk kakao
1 msk kokosmjöl
1 msk riven kokos
½ tsk bakpulver
1 krm vaniljpulver
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SKRÄDDARSY DIN MAT

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

Mjölkfritt

Nötfritt

Naturligt
glutenfritt

Osockrat

Sojafritt

Vegan

Äggfritt

Minipajer med cashewgrädde
sid 15

Jordgubbsglass sid. 21.

Smulpaj med jordgubbar och blåbär sid. 16.

Matchaglass med lime sid. 24.

Grundrecept för rawglass sid. 19.

Limpa med sesamfrö sid. 28.

Lucuma- och jordnötsglass
sid. 20.

Formfranska sid. 28.
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Choklad- och hallonbrownie
sid. 31.

Banan och blåbärsmuffins sid. 37.

Cookie sandwish med bärglass
sid. 33.

Somrig bärtårta sid. 42.

Somrig pannkakstårta sid. 33.

Minitarteletter mede passion och
maräng sid. 44

Blåbärskaka med kokosfrosting
sid. 35.

Peters dadelbollar sid. 46.

Saftig Choklad och hallonkaka
sid. 37.

Blinier sid. 47.
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Korvbröd sid. 51.

Rulltårtebakelse sid. 56.

Hamburgerbröd sid. 51.

Citronsockerkaka sid. 59.

Mjuka tunnbröd sid. 53.

Hallon- och Rabarberpaj sid. 63.

Fröiga knäcken sid. 54.

Pina colada-paj sid. 63.

Sallad med Teffkorn sid. 55.

Lemon posset sid. 63.
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Hallongrottor
sid.67.

Egen pasta sid. 68.

Glutenfri chokladkaka med banan sid. 71.

Kjerstis italienska mandelkakor
sid. 78.
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EFTERRÄTTEN
KJERSTIS ITALIENSKA MANDELKAKOR

AV KJERSTI CASTERYD
FOTO MALIN RANDENIYE

Ca 50 st.

Värm ugnen till 150 °C.

Ugn 150 °C

Blanda mandelmjöl med siktat florsocker, vaniljsocker och rismjöl

300 g mandelmjöl

Vispa äggvitorna till fast skum och vänd ner Limoncellon

3 dl florsocker

Vänd ner de torra ingredienserna i äggvitan.

1 msk vaniljsocker

Klicka med hjälp av 2 matskedar ut kakor på en bakpappersklädd plåt.

1 dl rismjöl

Tryck ned en mandel i varje kaka.

5 äggvitor

Grädda i ugnen strax nedanför mitten i ca 25 – 30 minuter.

½ dl Limoncello citronlikör (kan bytas
mot pressad citron eller lime)

Låt kallna på plåten och lossa sedan försiktigt.

Garnering: mandlar
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Förvara i en lufttät burk eller i frys in dem.
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GF

NÄSTA NUMMER

GLUTENFRI
MATGLÄDJE

1 SEPTEMBER
Grytor
soppor &
bröd
Bjud in till

Äppelfest

KANELBULLAR
TILL ALLA

Fixa

Kräftskiva
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