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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

I de sociala medierna kan du följa
GF Glutenfri Matglädje varje dag
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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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” Hela köket var fullt av bullar”

Höstinspirationen kommer från USA och de egna hemtrakterna
Hösten är här, kvällarna är kyligare och kortare och
vardagen har kommit igång på allvar. Så här års blickar jag alltid lite avundsjukt mot det stora landet i väst.
Amerikanarna vet hur man tar sig igenom hösten
med humöret på topp. Där avlöser högtiderna varandra hösten lång, med halloween och thanksgiving
och en massa annat höstfestande. Jag har själv gjort
cornbreads med palsternacka i för att flirta lite med
de amerikanska skördefesterna och vårt bakproffs
Peter Dahlberg visar hur man kan göra fina cupcakes
med sötpotatis och andra smaker inspirerade av den
amerikanska hösten.

Foto: Sara Israelsson

Här på hemmaplan har vi i och för sig kanelbullens
dag att se fram emot och visst kan det vara trevligt
det också om bara bullen är fluffig och god! Vi har
laddat upp med klassiska kanelbullar och rawbulllar
så att du kan fira kanelbullens dag så som du vill. Jag
minns att vi brukade göra riktiga storbak av bullar
när jag var liten. Vi bodde på landet och man visste
aldrig när man kunde få besök så frysen var alltid
fylld av bullar för eventuellt spontanbesökande grannar. Hela köket var
fullt av bullar och
kaneldoften gick
inte att ta miste på.
Förutom kanelbullar är ju den svenska hösten också äpplets tid. Våra inhemska, underbart goda äpplen är i säsong nu och superduktiga Sylwia Gardefors har gjort en hel rad smarriga äppelrecept på sidan 8. Vi stannar
också kvar på det inhemska spåret och låter Mekto Ganic bjuda på
recept med nyponmjöl från sin bok Baka Vego – veganska recept.
Ja det här är ett riktigt höstmysigt nummer där vi tar tillvara på säsongens råvaror och njuter av lite mustigare smaker. Hoppas att du
vill spendera hösten med oss.

Paj med grönkål och rödbetor
Foto: Sofia Tegnefur

MALIN RANDENIYE
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
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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 53 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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MALIN RANDENIYE
CHEFREDAKTÖR

PETER DAHLBERG
BAKVERK

skivan och recept på kanelbullar, drycker och cornbread i det
här numret

vackra cupcakes på sidan 48.

MEKTO GANIC’
NATURLIGT
Malin har gjort recept till kräft- Peter har skapat tre höstiga och GLUTENFRITT

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

SOFIA TEGNEFUR
NORDISKT GRÖNT

Hemsida: www.peterbakar.se
Facebook: Peter bakar
Instagram: @peterbakar

TINA MEJRI
RAWFOOD OCH VEGO

Sofia har gjort smarriga vegorecept med grönkål till detta
nummer av tidningen.

Tina har gjort två klassiker i
raw-format, pizza och kanelbullar, till detta nummer.

Hemsida:
www.thewaveswemake.se/
thenordickitchen
Instagram: @thenordickitchen

Hemsida:
www.grontvarjedag.se
Facebook: Grönt varje dag
Instagram: @gröntvarjedag

Mekto bjuder på nyponrecept
från sin bok Baka Vego – veganska recept. hon har också
skrivit krönikan på sidan 21

FRIDA ERIKSSON
SUNT OCH SMAKRIKT

Frida har gjort härligt höstgröna recept med bland annat
sötpotatis i det här numret och
bjuder också på en härlig banan
och choklad drink på sidan 34

Instagram: @augustifrida
Hemsida: www.mekto.se
Facebook:
Mekto made in Sweden-Mekto
Ganic
Instagram: @mektoganic

SYLWIA GARDEFORS
GRÖNA BAKVERK

Sylwia har gjort artikeln med
söta äppelrecept på sidan 8.
Hemsida:
www.vibrantfoodstories.com
Facebook:
Vibrant Food Stories
Instagram:
@vibrantfoodstories

MARGARETA
ELDING-PONTÉN
LIVET MED CELIAKI

Margareta har skrivit krönikan
på sidan 28.
Hemsida:
www.eldingponten.com
Facebook:
Elding-Pontén: Glutenfritt-gott
och enkelt
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Ä P P E LT I D E R

DAGS ATT TA TILLVARA PÅ ÄPPELSÄSONGEN

RECEPT OCH FOTO SYLWIA GARDEFORS
8
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HAVRE- OCH ÄPPELKAKOR
ca 12 st.
Ugn 175 °C
2 dl glutenfritt havremjöl
½ dl kokossocker
1 nypa salt
1 tsk bakpulver
2 tsk vaniljextrakt

PANNACOTTA MED
LAVENDEL OCH ÄPPLE

små bitar, med skal på. Lägg på ett

3 msk jordnötssmör

bakplåtspapper och baka i 10-15

1 äpple, finrivet

4 portioner

minuter. Ta ut och ställ åt sidan för

Ugn 185 °C

att svalna.

Sätt ugnen på 175 °C.

Pannacotta

Pannacotta

Skala och finriv ett äpple.

400 ml sojagrädde

I en medelstor kastrull blanda

Blanda alla torra ingredienser i en

1 msk torkad lavendel

sojagrädde, lavendel, lönnsirap och

stor skål. Tillsätt det rivna äpplet,

3 msk lönnsirap

vaniljextrakt.

vaniljextrakt och jordnötssmör.

1 tsk vaniljextrakt

Koka upp och låt sedan sjuda ett par

Blanda till en jämn deg. Forma

1 msk agar agar-pulver

minuter på svag värme. Tillsätt agar

sedan ca 12 runda kakor och lägg på

Topping

agar-pulver och vispa kraftigt. Koka

en plåt.

2 röda äpplen

upp igen och ta bort från värmen.

Tryckt till dem med en gaffel och

2 tsk rivet citronskal

Häll pannacottan i 4 glas och ställ i

grädda i 15 minuter. Ta ut från

lavendel, till garnering

kylen i minst 2 timmar för att stelna

ugnen och låt svalna helt innan

Topping

helt. Toppa sedan med äppelbitar

servering. Förvara i en tätslutande

Sätt ugnen på 185 °C. Skär äpplen i

och dekorera med lavendel.

förpackning.
9
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Små havre- och
äppelkakor som
smälter i munnen
och är perfekta till
höstfikat
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HIRSCHEESECAKE MED
VANILJSMAK OCH
ÄPPELKOMPOTT
4 små portioner
Hirscheesecake:
1 dl hirsgryn
2½ dl mandelmjölk
2 msk agavesirapsirap
1 tsk vaniljextrakt
½ citron (juicen)
Äppelkompott
4 stora äpplen
3 dl vatten
1 tsk färsk riven ingefära
1 tsk kanel
1 tsk kardemumma
15 färska myntablad
½ citron (rivet skal + juice)

Äppelkompott

agavesirapsirap, vaniljextrakt och

Hacka äpplen med skal på.

juicen från en halv citron.

Lägg äpplen, vatten och resten av

Mixa med en stavmixer eller i en

ingredienserna i en kastrull. Koka

blender till en len smet. Låt svalna i

upp och låt det sedan sjuda i 25-30

kylen i 30 minuter.

minuter. Rör om då och då. Äppel-

Fördela hirscheesecake mellan 4

kompotten är klar när vattnet är

små glas och toppa med äppelkom-

borta och äpplena är mjuka. Ställ åt

pott.

sidan för att svalna.
Hirscheesecake
Skölj hirsen noga under kallt vatten.
Lägg den sedan i en medelstor kastrull, tillsätt mandelmjölk och koka
upp. Sänk värmen och låt den koka
på svag värme i 15 minuter. Tillsätt

11
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MINIPAJER MED VALNÖTTER OCH ÄPPELKRÄM

Pajskal

4 små pajer

redare och tryck ut i 4 små pajfor-

Pajskal

mer. Ställ i kylen.

8 färska dadlar, urkärnade

Fyllning

1 dl mandlar

Skär äpplen i små bitar och lägg i en

2 tsk kokosolja

kastrull. Tillsätt vatten, kanel och

Fyllning

kardemumma. Koka på medelhög

2 stora äpplen

värme i några minuter. Mixa sedan

1 tsk kardemumma

till en puré med en stavmixer och

1 tsk kanel

tillsätt agar agar-pulver. Koka upp

1 dl vatten

igen en stund och ta bort från vär-

½ msk agar agar-pulver

men. Ta ut pajskal från kylen och

Topping

häll i äppelkrämen. Toppa med någ-

valnötter, torrostade

ra äppelskivor, rostade valnötter och

1 msk lönnsirap

ringla över lönnsirap. Ställ i kylen i

några tunna äppelskivor, till garne-

ca 1 timme innan servering.

ring
12

Blanda alla ingredienser i en matbe-

RECEPT OCH FOTO SYLWIA GARDEFORS
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KLASSIKER
I RAW-FORMAT

Vår medarbetare Tina Mejri har koll
på raw food. Här bjuder hon på recept på
klassikerna kanelbulle och pizza

AV TINA MEJRI
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KANELBULLE

En munsbit kanelbulle, raw och vegan men med den rätta smaken.
Kanelbulle
1 ½ dl mandelmjöl (ca 1 dl mandlar mixas till ett fint
mjöl)
1 ½ dl havregryn (Urtekram grova)
1 dl cashewnötter
1 msk rissirap
1½ dl russin
1 msk kokosolja
tsk kardemumma malen
½ tsk vaniljpulver
1 nypa salt
1-1 ½ msk mandelmjölk
Fyllning
3 tsk kanel
1½ msk kokosolja
½ msk rissirap
2 msk kokossocker
½ msk mandelmjölk
Topping
2 msk mandel
1 tsk kokossocker

14

Kanelbulle
Mal havregryn och nötter var för sig till ett fint mjöl.
Lägg mjöl och resterande ingredienser i en matberedare till en deg som är blank och slät. Plasta in degen
och ställ kallt i ca 30 minuter.
Fyllning
Ta degen och kavla ut mellan två bakplåtspapper till
en rektangel. Bred på fyllningen och skär remsor ca 1
cm breda med en pizza skärare. Rulla upp varje remsa
som en bulle och ställ i en mindre bullform.
Topping
Mixa 2 msk mandel med 1 tsk kokossocker att ha som
topping.
Lägg bullarna på en plåt och ställ i ugnen på
50 °C med luckan på glänt. Har man en torkugn så
ställer man in dem på en torkbricka på 42°C.
De ska stå inne ca 3 timmar.

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 3 2016

RAWPIZZA MED SVAMP

en rawpizza med blomkålsbotten, marinerade skogschampinjoner
och karamelliserad rawlök

15
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RAW PIZZA MED SVAMP

2 st./4 portioner

Detta är en raw-pizzabotten som är nötfri och därför även passar nötallergiker. För en helt nötfri
pizza byter man ut nötosten mot avokado istället. Blomkålsbotten till pizza är ingen ny företeelse.
Här dyker den upp i raw food-sammanhang.
Pizzabotten
½ blomkålshuvud
1 dl gula linfrö, mixade till mjöl
2 dl solroskärnor, blötlagda i 4-6 timmar
1 tsk lök granulat
Oregano
Flingsalt
½ dl vatten
1 tsk fiberhusk
Tomatsås
ca 1½ dl
8 soltorkade tomater + 1 msk blötläggningsvatten
1 tomat
2½ msk torkad ananas
1 vitlöksklyfta
1/3 av en salladslök
½ chilifrukt
½ msk äppelcidervinäger
nypa färsk timjan
½ tsk torkad oregano
1/4 tsk rökt paprika pulver
2 msk kallpressad olivolja
smaka av med salt och svartpeppar
Marinerade champinjoner
6-8 st. skogschampinjoner
3 msk olivolja
1 msk äppelcidervinäger
1 msk pressad citron
1 tsk rissirap/agavesirap
några nypor färsk timjan
salt och peppar
Pizzaost.
2 dl macadamianötter
1 ½-2 msk näringsjäst
2 msk citron
½ msk äppelcidervinäger
Flingsalt

Karamelliserad rawlök
2 mindre gula lökar
1½ msk tamarisojasoja
2 msk lönnsirap
2 msk olivolja
Flingsalt

Extra topping:
Ruccola
Färsk timjan
Ca 2-3 msk pinjenötter
Olivolja.
Pizzabotten
Mixa blomkål till gryn, skölj solroskärnorna ordentligt och tillsätt till blomkålsgrynen. Mixa så att solroskärnorna finfördelas. Mal eller mixa linfrön till ett
mjöl och tillsätt till blomkålsgrynen. Lägg i resterande
ingredienser och mixa till det är en deg som håller
ihop.
Arbeta lite med händerna och dela degen i två delar.
Platta ut två bottnar på torkbrickans telexpapper eller
en ugnsplåt klädd med bakplåtspapper.
Grädda i ugn på lägsta värme (50°C) och luckan på
glänt i ca 10-12 timmar. Vänd på botten när den är
torr på ovansidan. Om man använder en torkugn så
ta bort teflexpapper vi detta moment. Botten är klar
när den är mjuk men torr.
I torkugn så ställer man in den på ca 60 °C första 40
minuterna och sänker sedan till 42 °C.
Tomatsås
Blötlägg soltorkad tomat i ca 30 minuter. Lägg alla
ingredienser utom olivoljan, salt och peppar, i en matberedare/ mixer och mixa still en slät, tjock sås. Flytta
över i en bunke och rör i olivolja och smaka av med
salt och peppar.
Marinerade champinjoner
Skölj och skiva champinjoner tunt. Blanda övriga
ingredienser till en marinad och vänd ner champinjonerna. Marinera minst 30 minuter.
forts. nästa sida
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Pizzaost
Blötlägg nötter i 6 timmar, skölj noga och lägg i en
matberedare/ mixer. Tillsätt resterande ingredienser
och mixa till färskostkonsistens.
Karamelliserad rawlök
Skiva löken tunt och lägg i kallt vatten i ca 30 minuter. Torka löken med hushållspapper. Blanda marinaden och vänd i den skivade löken. Lägg på torkbricka
med Teflexpapper/ Bakplåtsklädd ugnsplåt. Låt stå
inne i ugnen på 50°C/torkugn 42-43 °C i ca 4 timmar.
Om man gör botten någon dag innan så ställ in den
i torkugn/ vanlig ugn (50°C/42°C) i ca 30 minuter
innan man lägger på topping. Vill man ha en mer
tillagad pizza så lägger man även på tomatsåsen innan man lägger in den.
Pensla ytterkanterna på pizzan med ett tunt lager
olivolja. Bred ut tomatsås på pizzan och fortsätt med
osten som man brer ut på tomatsåsen. Arbeta med
en sked eller spatel, försök behålla osten vit. Strö på
lite späd ruccola och färsk timjan. Lägg på marinerade champinjoner, mer ruccola och timjan. Strö på
pinjenötter och karamelliserad lök. Ta ett varv med
pepparkvarn.
17
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Nyponsäsongen
kan börja
Av Mekto Ganic’
Foto Fanny Hansson
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Nyponfrallor
Ur boken Baka Vego -Veganska Recept
Nyponfrallorna är utmärkta med ett hasselnötssmör och ett glas rödbetsjuice.
2 plåtar med bakplåtspapper
12 frallor
20 g jäst
4 dl kallt vatten
½ dl chiafrön
½ dl olivolja
¼ dl aprikossirap (se nedan)
4 dl bovetemjöl
½ dl nyponpulver
½ dl hampafrön
¼ dl svarta sesamfrön (skalade eller oskalade)
2 tsk xantangummi eller 2 msk malda psylliumfrön
1 tsk örtsalt
2 finrivna morötter
olivolja att arbeta med
Topping
hackade pistagenötter
Rör ut jästen med vattnet och mixa sedan med chiafrön (med en stavmixer, mixer, matberedare eller blender).
Eller mortla chiafröna lite och rör ut dem i jästblandningen. Låt stå 5 minuter.
Rör ner olivolja och aprikossirap. Blanda de torra ingredienserna för sig och rör ihop allt med en sked. Rör till sist
ner de rivna morötterna. Plasta och låt degen jäsa 30 minuter.
Klicka ut 12 lika stora frallor på plåtarna. Forma dem lite med oljade händer och toppa med pistagenötter. Täck
med bakduk och låt jäsa 1 ½ timme till.
Sätt ugnen på 200 °C och grädda på mittersta falsen i 18–20 minuter. Låt svalna helt på galler.
Aprikossirap
1 flaska
3 1⁄2 dl torkade aprikoser
1 liter vatten
1 msk citronsaft
Blötlägg de torkade aprikoserna över natten, i vattnet. Mixa blötlagda
aprikoser med 4 dl blötläggningsvatten och citronsaft. Resten av blötläggningsvattnet kan du använda till att baka med. Sirapen håller ca
fem dagar i kyl.
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Nyponskorpor
Ur boken Baka Vego -Veganska Recept
Dessa skorpor är fullproppade med
fibrer, vitaminer och mineraler!
2 PLÅTAR MED
BAKPLÅTSPAPPER
15 g jäst
6 dl kallt vatten
2 msk olivolja
5 dl bovetemjöl
2 ½ dl pumpafrön
1 dl nyponpulver
1 dl linfrön
2 tsk xantangummi eller 2 msk malda
psylliumfrön
en nypa salt
Rör ut jästen i vattnet och tillsätt
olivoljan. Blanda alla torra
ingredienser och rör ner dem snabbt i
de blöta ingredienserna med en sked.
Plasta bunken och låt smeten vila i
1 timme.
Forma därefter 34 avlånga bröd
med blöta händer. Forma dem som
korvbröd. Plasta och låt jäsa i 1 ½
timme.
Sätt ugnen på 250 °C. Låt jäsa i
ytterligare 30 minuter.
Sänk värmen till 200 °C och ställ in
plåtarna i ugnen i 30 minuter. Ta ut bröden – dela dem i mitten med en gaffel, sänk ugnsvärmen till 150 °C och låt
bröden torka helt. Det tar ca 30 minuter, men kika efter 20 minuter och låt dem vara kvar ända upp till 40 minuter
om det krävs. Skorporna ska vara helt torra när de är klara. Förvara dem i en tättslutande burk.
TIPS: Ta bort jästen och blanda i 3 tsk bakpulver i mjölblandningen istället. Använd rumstempererat vatten och
rör ihop allt. Låt smeten stå i 15 minuter. Forma till korvbröd som ovan innan du skjutsar in plåtarna i ugnen. Följ
receptet i övrigt.

20
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Krönika
MEKTO GANIC’

”Preppa
skafferiet för
snabbt och sunt”

Idag är vi inte lata –men det går att
tro det om vi jämför vad vi åt förut
och vad vi äter idag. Idag fokuserar
vi på fler saker samtidigt till skillnad
från förr –då jag föreställer mig
att kvinnans största uppgift var att
se till att det fanns bra lagad mat
på bordet åt barnen och mannen i
familjen. Puh, skönt att vi kommit
bort från de äldre traditionerna om
var en kvinnas plats var och inte
har det så idag! Idag finns det så
många härliga manliga kockar både
i hemmen och professionellt! Nu
har vi så mycket annat att göra än
att lägga tid på att stå i köket i flera
timmar och laga mat. Vi är inte lata,
vi arbetar, skjutsar barnen fram och
tillbaka till skola och aktiviteter och
inte att förglömma så vill vi kanske
själva också gå och träna eller ägna
oss åt ett fritidsintresse. Då är det
bra att ta till enkla knep för att äta
hälsosamt.
Det bästa är att alltid ha ett välfyllt
skafferi med exempelvis quinoa,
hirs, baljväxter, kikärtor, linser,
bönnudlar, kelpnudlar, sjögräs
och hälsosamma och smidiga
brödmixer.

Ett skafferi fyllt av citron, lime,
vitlök och andra sorters lökar,
ingefära och massor av kryddor,
kokosolja, kallpressad olivolja,
valnötsolja och pumpafröolja. Du
kommer att klara dig långt på ditt
välfyllda skafferi. Nötter, nötsmör,
tahini och alla möjliga olika frön
är också supermat likaså spirulina,
rödbetspulver, mesquitepulver (bara
för att nämna några). Ett kylskåp
välfyllt med säsongens frukt-,
grönt-, rotfrukter, färska örter, bär
och frysen med bär, grönsaker,
protein och kokta baljväxter samt
kikärtor. En enkel middag kan vara
att ta fram färdigkokt quinoa (alltid
bra att ha ett stort lager i kylen),
servera med en ärthummus du gör
på 5 minuter, toppa med hackade
valnötter, strimlad morot och
hackad tomat. Superantioxidantrik,
proteinrik, vitamin- och mineralrik

FOTO FANNY HANSSON

middag på bara 10 min.. Grön
ärthummus gör du enkelt så här:
mixa 300 g gröna, tinade ärtor,
300 g kokta, vita bönor, 1 pressad
vitlöksklyfta, 1 kruka färsk oregano,
4 msk tahini, 3 msk saft från en
citron, 3 msk kallpressad olivolja,
½ dl filtrerat vatten 1 tsk örtsalt och
1 tsk svartpeppar. ” Konventionell”
hummus är alltid bra att ha stående
i kylen då du kan ha det som ett bra
proteintillskott till en sallad eller
en fyllning i en matig wrap. Falafel
är superenkelt att göra – och när
du gör dem gör en riktigt stor sats
och frys in! Det är superenkelt att
servera med rödkål, vitkål, picklad
rödlök och en dressing gjord på
tahini. Voilà! Middag på 10 minuter.
Jag packar alltid med mig en extra
matlåda till jobbet om det räcker –
då vet jag vad jag får i mig och min.
mage är nöjd och glad. Enjoy!
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Frida Eriksson har gjort de här
gröna och sköna recepten för
dig som behöver ladda med
näringstät mat i höst.

GRÖNKÅL
SÖTPOTATIS &

ZUCCHINI

Höstens
t
a
m
a
n
ö
r
g

RECEPT OCH FOTO
FRIDA ERIKSSON

Nu kommer hösten och med den en
ny typ av råvaror. Det är skördetid
för de lite stadigare grönsakerna
som zucchini grönkål och sötpotatis.
Detta har vår receptmakare Frida
Eriksson tagit fasta på när hon har
skapat tre goda gröna recept att inleda hösten med. Börja hösten med en
rejäl vitaminladdning som dessutom
känns både lyxig och fräsch.
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Bakad sötpotatis med bönröra
och en krämig dressing på
avokado recept på sidan 27.

23
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Sötpotatispizza med avokado och fikon
200 °C

Rucola

4 portioner (8 st. minipizzor)

pinjenötter

Bottnar

Olivolja

3-4 sötpotatisar

Mozzarella

4 ½ dl glutenfria havregryn

Fikon

3 ägg

Rödlök

2 tsk kokosolja

Balsamico

2 msk fiberhusk

Flingsalt

2 msk chiafrön
½ tsk bakpulver
Salt och peppar
Pizzatopping
Grönkålspesto (se sid. 26)
avokado

ingredienserna till degen och mixa.
Smeten ska vara kladdig.
På en bakplåtsklädd plåt forma minipizzor med en sked. Doppa skeden i kallt vatten för att undvika att
smeten fastnar. Baka i ugn i ca 15
min.. Skiva mozzarella, avokado och
rödlök. Dela fikon i fjärdedelar.

Bred på pesto på pizzabotten. På
fyra av pizzorna lägg på mozzarella,
Värm ugnen till 200 °C. Halvera söt- fikon och rödlök. Baka i ugn i 5-10
potatisarna och lägg på en bakplåts- min.. På pizzan med fikon, ringla
klädd plåt. Baka i ugn ca 30-40 min. över balsamico, strö på flingsalt och
rucola. På de andra lägg på avokado,
tills de är mjuka. Låt svalna.Mixa
havregrynen i en matberedare till ett rucola och pinjenötter. Ringla olivolja på.
mjöl. Dra av skalet på sötpotatisen.
Ha i sötpotatis och ägg med havregrynen och mixa. Addera resten av
25
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Zucchinin kan tillagas ca 2
min. i kokande vatten om de
önskas ätas varma

Sojafärsbollar med zoodles och grönkålspesto
5-6 portioner

Grönkålspesto

Sojafärsbollar

1 ½ dl solrosfrön

150 g torkad sojafärs

1 ½ vitlöksklyfta

6 dl vatten

4 ½ dl färsk strimlad grönkål

1 grönsaksbuljongtärning

1 ½ dl riven grana padano

1 liten gul lök

2 dl rapsolja

2 vitlöksklyftor

1 nypa flingsalt

2-3 krm nymortlad kryddpeppar

½ krm nymald svartpeppar

2 tsk torkad timjan

Zoodles

½ tsk salt

2 st. zucchini

2 stora ägg

Koka upp sojafärsen i vattnet, sjud
i 10-15 min.. Sila av och låt vätskan
dunsta av på plattans eftervärme en
stund. Häll den sedan i en bunke, låt
svalna.

1 dl glutenfritt ströbröd
3 msk potatismjöl
1 dl riven ost, t.ex prästost

26

Riv löken och pressa vitlöken. Fräs
tillsammans med kryddorna. Blanda
alla ingredienser till bollarna i
bunken. Låt svälla i ca 30 min..
Mixa alla ingredienserna till peston.
Svarva nudlar av zucchinin med en
spiralizer alt. gör strimlor med en
potatisskalare.
Rulla ungefär 25-30 bollar av smeten
och stek dem i matfett.
Blanda zoodles och pesto. Servera
gärna toppat med extra solrosfrön
för lite crunch.
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Minisötpotatisar med grönkål och grön dressing
175 °C

1 liten handfull färsk timjan

och pensla med olivolja. Baka i ugn tills

4-6 portioner

½ vitlöksklyfta

mjuka i ca 40 min.

6 små sötpotatisar

½-1 dl vatten

Mortla oregano och blanda övriga in-

Bönröra

1 nypa flingsalt

gredienser till bönröran. Ställ åt sidan.

380 g svarta bönor

½ krm svartpeppar

Mixa alla ingredienser till dressingen.

limesaft fr. ½ lime

Grönkål

Ha i mer eller mindre vatten beroende

citronsaft fr. ¼ citron

1 liter färsk strimlad grönkål

på hur tjock den önskas vara.

½ dl färsk oregano

Olivolja

Stek grönkålen lite krispig i olja när

½ msk olivolja

Flingsalt

potatisen är klar, salta efter smak.

½ tsk flingsalt

Topping

Skär ett kryss i potatisen och tryck ihop

Dressing

½ dl frön/nötter

med fingrarna. Fyll dem med bönor
och grönkål. Toppa med dressing och

1 avokado
1 tsk citronsaft

Värm ugnen till 175 °C. Tvätta pota-

frön.

limesaft fr. ½ lime

tisarna och lägg dem på en bakplåts-

Serveras som de är eller som tillbehör.

2 msk olivolja

klädd plåt. Nagga dem med en gaffel
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Krönika
MARGARETA
ELDING-PONTÉN

”Äntligen tid för
att baka”

Ibland tar det emot. Ibland är tiden
för knapp. Men när jag äntligen
står där i förkläde och med mjöliga
händer, blir jag varm inombords och
stressen rinner av.
Jag har alltid älskat att baka. Doften
av nybakat bröd gör mig lycklig, och
att få sätta tänderna i ett gott och
färskt bröd är någonting, som jag
inte vill vara utan. När jag för snart
femton år sedan på grund av celiaki
gick över till glutenfri kost, trodde
jag i början att jag aldrig mer skulle
få uppleva det. Nu vet jag bättre. Att
baka gott glutenfritt är inte svårt.
Kanske beror kärleken till att baka
på min. barndom. När doften av
nybakat bröd från min. mors kök
smög sig ut till oss lekande barn,
visste vi att det vankades en härlig
eftermiddagsfika. Med smör, som
nästan smälte på brödet, åt vi under
tystnad.
Ljuden och dofterna vid bakningen
påminner också om hur jag stod
bredvid och iakttog min. mor.
Jag såg henne använda färsk jäst
och att med insidan av handleden
kontrollera att degspadet inte var
för varmt. Hon bearbetade in luft i
degen och tillsatte lite mjöl i taget,
tills hon var nöjd med konsistensen.
28
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Vid jäsningen skyddade hon degen
med bakdukar och lät den jäsa till
dubbel storlek i ett rum utan drag.
Hon tryckte lätt med ett finger
mot brödet för att se om den lilla
gropen direkt fjädrade tillbaka
och försvann. I så fall var brödet
färdigjäst och klart för att gräddas.
Jag tog till mig många husmorsknep
där i köket. Idag använder jag dem
i min. glutenfria bakning, där de
fungerar precis lika bra. Men jag
gör degen något lösare och tillsätter
FiberHusk för att hålla kvar luft och
vätska i brödet. Som kemist vet jag
också att vissa glutenfria mjölsorter
kräver att socker sätts till degen
för att jästen ska kunna arbeta och
degen jäsa.* Och just jäsningen
fascinerar mig fortfarande. Medan
jag gör annat, arbetar degen på egen
hand.

Den höjer sig i mjukt välvda
former. Ojämnheter slätas ut.
Degen i degbunken reser sig upp
mot kanten. Ynkliga bullar växer.
Miniatyrlimpor övergår i stora
brödlimpor. Resultatet av en bra
jäskraft är vackert.
Bakningen har följt mig hela
livet, och när jag till slut står
med händerna i degen glömmer
jag tid och rum. Harmonisk och
lugn bearbetar jag degen och ser
förändringen under jäsning och
gräddning. Doften och smaken av
ett gott, nybakat bröd slår det mesta.
* Jag förklarar varför i min. receptoch kunskapsbok Glutenfritt – gott
och enkelt.
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Grönkål
RECEPT OCH FOTO SOFIA TEGNEFUR
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Paj med grönkål och rödbetor
Pajdeg
2 dl glutenfria havregryn
1 dl majsmjöl
1 dl rismjöl
2 msk potatismjöl
½ tsk salt
5 msk mjölkfritt margarin
4-6 msk kallt vatten
Fyllning
400 g kokta rödbetor
300 g grönkål
1 röd lök
2 pressade vitlöksklyftor
salt och svartpeppar
1 dl ris- eller sojamjölk
1½ dl vegetabilisk crème fraiche

Kålsallad med majs och lime

1 dl sojagrädde

2 lime (juicen)

Blanda havregryn, majsmjöl, rismjöl, potatismjöl och
salt i en matberedare och kör på full effekt tills du har
en jämn mjölblandning.

1 tsk tamarisoja

Tillsätt margarinet och kör igen tills du har små klumpar av margarinet i mjölblandningen. Tillsätt vatten,
börja med 4 msk, och kör matberedaren på nytt tills
du har en deg. Forma degen till en rund boll, om den
smular kan du tillsätta mer vatten och försöka på nytt.
Vira in degbollen i plastfolie och lägg i kylen i minst 30
minuter.
Sätt ugnen på 175 °C. Kavla ut degen till en cirkel med
hjälp av en brödkavel. Om det är svårt kan du lägga degen mellan två bakplåtspapper. Degen bör vara ungefär
en halv centimeter tjock. Flytta över degen till en pajform som mäter 26-28 cm i diameter. Pricka degen med
en gaffel och förgrädda mitt i ugnen i ca 10 minuter.
Finhacka rödbetor, grönkål och lök och fräs tillsammans med den pressade vitlöken på medelhög värme i
några minuter. När löken fått färg kan du ta av stekpannan från värmen. Smaka av med salt och peppar. Häll
blandningen i pajskalet.
Vispa sojamjölk, crème fraiche och sojagrädde till en
jämn smet. Häll blandningen över pajfyllningen och
grädda pajen i 30-40 minuter, eller tills den fått en gyllene färg och konsistensen känns fast.

3 vitlöksklyftor
400 g grönkål
400 g vitkål
1 dl okokt quinoa
4 majskolvar, förkokta
1 röd lök
1 stor zucchini, eller 2 små
2 avokado
Blanda samman limesaft, tamarisoja och vitlök i en
bunke. Riv vitkålen och finhacka grönkålen och blanda
ner i lime- och vitlöksblandningen. Rör om noga och
låt stå medan du förbereder de övriga ingredienserna.
Koka quinoan enligt anvisningarna på förpackningen.
Grilla majskolvarna mitt i ugnen tills de fått en gyllene
färg.
Skär rödlöken i tunna skivor och zucchinin i halvmåneformade bitar. Stek löken och zucchinin på svag eller
medelhög värme tills de fått lite färg och mjuknat.
Skär bort majskornen från kolvarna och blanda ner i
kålblandningen. Tillsätt sedan den kokta quinoan samt
rödlök och zucchini. Blanda noga och servera gärna
med mer lime och skivad avokado.
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Grönkålschips
5 dl färsk grönkål
2 msk olivolja
ett par nypor flingsalt
1 tsk torkad rosmarin
Sätt ugnen på 125 °C. Skölj grönkålen och riv bladen i mindre bitar. Släng stjälkarna. Lägg grönkålsbitarna på en
bakplåtspappersklädd plåt. Pensla bladen med olivolja och strö över flingsalt och rosmarin. Ställ in i ugnen i 15-25
minuter, eller tills chipsen blivit krispiga.
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DRINK
IT
FRESH
34

RECEPT OCH FOTO
MALIN RANDENIYE
CHOCOLATE BANANA SMOOTHIE
RECEPT OCH FOTO
FRIDA ERIKSSON

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 3 2016

ISCHAI MED
KAMOMILL
1 glas
1 dl varmt vatten
1 påse kamomillte
2 kryddnejlikor
1 kardemummakapsel
eller ½ krm hela kardemummakärnor
¼ kanelstång
Ev. 1 tsk honung
2 dl glutenfri havremjölk
Is
Koka upp vatten och lägg i kamomillte och kryddor och eventuellt honung och låt dra i ca 5 minuter. Tillsätt havremjölken och kyl med rikligt
med is.

35

GF GLUTENFRI MATGLÄDJE NR 3 2016

BLÅBÄR
& BANAN
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CHOCOLATE BANANA
SMOOTHIE
1-2 glas

GRÖNT ÄR SKÖNT
1 glas
½ citron

1 st. fryst banan

200 g spenat

2 dl sojadryck

2 äpplen

1 msk kakao

Skala citronen och kör tillsammans
med spenat och äpple i juicemaskinen. Servera juicen kyld.

1 msk jordnötssmör
Mixa alla ingredienser till en slät
smoothie.

CHOKLADPROTEINSHAKE

MOROTSKICK

Den här drycken går såklart bra att
göra på vilken typ av mjölk eller
mjölkryck man föredrar.

2 glas

1 glas

1 citron

1 mogen banan

1 cm ingefära

2 ½ dl kall mjölk

Skala morötter citron och ingefära
och kör dem i en juicemaskin och
servera kyld.

1 msk kakao
1 msk proteinpulver (vi använde ett
växtbaserat proteinpulver från SuperFruit)
Mixa alla ingredienser med en stavmixer och servera kallt.
38

3 morötter

BLÅBÄR OCH
BANANMILKSHAKE
2 glas
2 ½ dl frysta blåbär
1 mogen banan
2 dl glutenfri havredryck
Mixa alla ingredienser väl och servera med sugrör.

VINBÄR- OCH
APRIKOSSMOOTHIE
2 stora glas
1 dl svarta vinbär (frysta)
½ dl röda vinbär (frysta)
1 färsk aprikos
5 dl glutenfri havremjölk
Ta ut kärnan ut aprikosen och dela
den i grova bitar. Mixa allt till en slät
smoothie.
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Cornbread med palsternacka
10-12 st.
Ugn 200 °C
3 palsternackor
1 msk hackad gul lök
1 dl riven ost
1 ägg
2 ½ dl mjölk
¾ dl neutral olja t.ex. raps.
3 ½ dl potatismjöl
1 msk bakpulver

RECEPT OCH FOTO
MALIN RANDENIYE

1 tsk salt
3 tsk strösocker
1 ½ dl polentagryn

Blanda ner de våta ingredienserna
i de torra och rör ihop till en jämn
smet. Placera ut muffinsformar i en
muffinsplåt eller använd smörjda
singelformar. Grädda i mitten av
Värm ugnen till 200 °C. Skala och
grovriv palsternackorna. Skala löken ugnen i ca 25 minuter. Känn med en
och finhacka den och riv osten. Lägg provsticka så att bröden inte är kladdiga i mitten. Låt dem svalna något
allt i en bunke och tillsätt de våta
ingredienserna. Blanda alla torra
och servera dem med lite smör till
ingredienser i en separat bunke.
en god soppa.
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KANELBULENS DAG
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ALLA HAR
RÄTT TILL GODA
KANELBULLAR

RECEPT OCH FOTO
MALIN RANDENIYE

KANELBULLAR MED MANDELMASSA

Ugn 225 °C

1 msk rapsolja till utbakning

Ca 20 st.

Fyllning

Deg

50 g mandelmassa

Torra ingredienser

100 g rumsvarmt smör

150 g (2 ½-3 dl) rismjöl

1 dl strösocker

200 g (3 dl) potatismjöl

3 msk kanel

20 g (2 msk) xantangummi

2 tsk vaniljsocker

6 g (2 msk) pofiber

Pensling och topping

100 g (1 dl) strösocker

1 ägg

1 tsk mald kardemumma

Pärlsocker

Våta ingredienser
12 g jäst
200 g (2 dl) rumsvarm mjölk
100 g (2 st.) ägg
75 g rumsvarmt smör

Mät upp alla torra ingredienser till
degen och blanda väl i en bunke.
Lös upp jästen i lite utav mjölken.
Blanda med resten av mjölken och
äggen. Häll vätskan i de torra ingre-

dienserna och tillsätt smöret i klickar. Arbeta ihop till en smidig deg,
gärna i maskin.
Riv mandelmassan grovt och blanda
alla ingredienser till fyllningen väl.
Smörj bakbordet, kavel och händer
med rapsoljan. Kavla ut degen till
en rektangel ca ½ cm tjock. Bred
ut fyllningen på degrektangeln och
rulla försiktigt ihop rektangeln till
en rulle. Skär rullen i skivor och lägg
bullarna med snittytan upp på två
plåtar klädda med bakplåtspapper.
Täck plåtarna med plastfolie och låt
dem jäsa på en dragfri plats i ca 3
timmar.
Värm ugnen till 225 °C.
Grädda bullarna i mitten av ugnen
tills de fått fin färg, ca 10 minuter.
Låt bullarna svalna helt på galler under en bakduk.
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RECEPT OCH FOTO
MALIN RANDENIYE

Havrepannkakor med stekta päron
12-14 st.

4 mogna mjuka päron

Havre pannkakor

1 klick smör

6 dl glutenfritt havremjöl

1 tsk kanel

Stek tunna pannkakor i en het stekpanna med lite smör. När pannkakorna är torra på ovansidan är de
dags att vända dem.

2 tsk salt

Havrepannkokorna

Stekta päronen

6 dl mjölk

Blanda havremjöl och salt i en bunke med en ballongvisp, tillsätt mjölk
och blanda till en jämn smet. Knäck
i äggen och blanda om väl. Täck
bunken och låt smeten vila i kylskåp
i minst 2 timmar.

Skölj och dela päronen i åttondelar
och ta ut kärnhuset. Stek dem på
medelvärme i smör och kanel och
servera till pannkakorna.

6 ägg
Smör att steka i
Stekta päron
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Galetter med ägg och skinka
5 st.

Fyllning

Pannkakan

5 skivor skina

2 dl bovetemjöl

5 ägg

1 krm salt

Dekorera eventuellt med persilja

1 dl vatten
1 ägg

Blanda bovetemjöl och salt i en
bunke. Tillsätt vatten och mjölk och
blanda till en smet. Knäck i ägget
och vispa ut det.

smör till stekning

Hetta upp en stekpanna på medel-

1 dl mjölk

värme med lite smör. Häll lite smet
i pannan och bred ut den till en
pannkaka. Stek ca 1 minut på bägge
sidor. Lägg tillbaka en pannkaka åt
gången och lägg en skinkskiva på
ena halvan och knäck över ett ägg.
Vik över andra halvan av pannkakan och lägg på ett lock. Låt ägget
bli tillagat i ett par minuter och upprepa med resten av galetterna. Nyp
eventuellt av lite persilja och strö
över
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Korta och lite småkyliga
kvällar är som gjorda för
en kräftskiva med goda
tillbehör

RECEPT OCH FOTO
MALIN RANDENIYE
44
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Koka egna kräftor med glutenfri
öl eller läs på förpackningen om
kräftorna är kokta i en lag utan
öl och gluten.
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Skink- och
spenatpaj
Ugn 225 °C
4 portioner
Pajdeg
4 ½ dl grov glutenfri mjölmix (vi använde Finax Grov
Mjölmix)
150 g smör
4 msk kallt vatten
½ tsk salt
Fyllning
100 g skinka
100 g bladspenat
Smör eller olja att steka i
1 korg körsbärstomater
1 dl riven ost
Äggstanning
3 ägg
4 dl mjölk
1 tsk salt
Svartpeppar
Värm ugnen till 225 °C. Mixa alla ingredienser till
pajdegen i en matberedare. Plasta in degen och låt den
vila i kylskåp i ca 30 minuter. Fodra en ugnsfast form
med pajdegen. Nagga botten av pajskalet med en gaffel.
Klä kanterna med ugnsfolie och förgrädda den i mitten
av ugnen i 15 minuter. Ta bort folien.
Skär skinkan i kuber och lägg i pajskalet. Stek spenaten
i lite smör eller olja och lägg även det i formen. Dela tomaterna på hälften och placera ut över pajen.
Blanda ingredienserna till äggstaningen och häll allt i
pajen. Toppa med riven ost och grädda i mitten av ugnen i ca 20-25 minuter tills äggstanningen blivit fast.

Smördegspuffar med
kantarell
Ugn 225 °C

Tilltugg för 6-8 personer
3 glutenfria smördegsplattor
1 dl grovriven Västerbottensost
100-150 g kantareller
Smör att steka i
Värm ugnen till 225 °C
Dela smördegsplattorna i 4 delar och lägg på en plåt
med bakplåtspapper.
Strö osten över plattorna.
Stek kantarellerna i smör och toppa smördegsplattorna
med dem.
Grädda dem i ugnen i ca 15-20 min. tills de blivit gyllene och rest sig.

Väster
bottensflarn
Ugn 175 °C

2 dl riven västerbottensost
Värm ugnen till 175 °C. Klä en ugnsplåt med bakplåtspapper och lägg högar med ca 1 msk västerborren ost i
varje hög och grädda i ugnen i 5-10 minuter.
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Höstens
kryddiga
cupcakes
RECEPT OCH FOTO
PETER DAHLBERG
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Vanilj- och kardemummacupcakes
Vanilj- och kardemumma är en otroligt god smakkombination. Den snälla vaniljsmaken bryts av med mortlade
kardemummakärnor, som ger dessa cupcakes sin rätta karaktär istället för färdigmald kardemumma.
MUFFINS
12 st.
175 ⁰C varmluft
100 g mjukt smör
150 g strösocker (1½ dl)
2 ekologiska ägg
75 g potatismjöl (1 dl)
60 g bovetemjöl (1 dl)
55 g glutenfritt havremjöl (1 dl)
2 tsk bakpulver
2 krm vaniljpulver
1 msk hel kardemumma (c:a 1 tsk mortlad kardemumma)
1 nypa flingsalt
100 g crème fraiche (1 dl)
FROSTING
150 g philadelphiaost
2 msk florsocker
200 g ekologisk vispgrädde (2 dl)
1 msk vaniljextrakt
50

MUFFINS.
Värm ugnen till 175⁰C varmluft.
Vispa smör och strösocker krämigt. Vispa ner ett ägg i
taget till en fluffig smet.
Blanda alla torra ingredienser i en skål och mortla
kardemumman. Sikta ner mjölblandningen och kardemumman i äggsmeten och vänd försiktigt. Vänd sist ner
crème fraichen.
Klä en muffinsplåt med muffinsformar och fyll formarna till hälften med smet.
Grädda i mitten av ugnen i 15-20 minuter. Låt svalna.
FROSTING.
Rör färskosten krämigt tillsammans med florsocker.
Vispa vispgrädden fluffigt. Vänd ner lite av grädden i
taget i philadelphiaosten. Krämen ska vara luftig. Smaksätt med vaniljextrakt. Låt stå i kylskåp i 30 minuter.
Bred eller spritsa frostingen på muffinsen. Dekorera ev.
med frystorkade blåbär.
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Höstcupcakes med sötpotatis
Ett recept på cupcakes som passar perfekt till halloweenfesten. Sötpotatisen liknar butternutpumpa till smaken,
vilket gör dessa cupcakes extra saftiga och med en smak av höst.
MUFFINS
12 st.
175 ⁰C varmluft
c:a 450 g sötpotatis
100 g mjukt smör
150 g strösocker (1½ dl)
2 ekologiska ägg
75 g potatismjöl (1 dl)
60 g bovetemjöl (1 dl)
55 g glutenfritt havremjöl (1 dl)
2 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
2 msk malen kanel
1 msk malen ingefära
1 tsk malen muskotnöt
1 krm malen nejlika
1 nypa flingsalt
FROSTING
150 g philadelphiaost
2 msk florsocker
200 g ekologisk vispgrädde (2 dl)
1 ekologisk citron

MUFFINS.
Värm ugnen till 175⁰C varmluft.
Skala och koka potatisen tills den är genomkokt. Låt
svalna något och mixa till en puré i en matberedare eller
med stavmixer.
Vispa smör och strösocker krämigt. Vispa ner ett ägg i
taget till en fluffig smet.
Blanda alla torra ingredienser i en skål. Sikta ner mjölblandningen i äggsmeten och vänd försiktigt. Vänd sist
ner 2 dl av potatispurén.
Klä en muffinsplåt med muffinsformar och fyll formarna till hälften med smet.
Grädda i mitten av ugnen i 15-20 minuter. Låt svalna.
FROSTING.
Rör färskosten krämigt tillsammans med florsocker.
Vispa vispgrädden fluffigt. Vänd ner lite av grädden i
taget i philadelphiaosten. Smaksätt med finrivet skal
av citron. Krämen ska vara luftig. Låt stå i kylskåp i 30
minuter.
Bred eller spritsa frostingen på muffinsen. Dekorera ev.
med avbrutna kanelstänger.
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Chokladcupcakes
Chokladcupcakes som passar i höstmörkret. Den klassiska smakbrytningen av kaffe, samt den luftiga glasyren gör
dessa cupcakes till små café lattes i fikaformat.
MUFFINS
12 st.
175 ⁰C varmluft
100 g mjukt smör
150 g strösocker (1½ dl)
2 ekologiska ägg
75 g potatismjöl (1 dl)
60 g bovetemjöl (1 dl)
27½ g glutenfritt havremjöl (½ dl)
30 g kakao (0,75 dl)
2 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
1 nypa flingsalt
50 g kallt starkt kaffe (½ dl)
100 g crème fraiche (1 dl)
FROSTING
150 g philadelphiaost
2 msk florsocker
1 msk kakao
200 g ekologisk vispgrädde (2 dl)
50 g kallt starkt kaffe (½ dl)
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MUFFINS.
Värm ugnen till 175⁰C varmluft.
Vispa smör och strösocker krämigt. Vispa ner ett ägg i
taget till en fluffig smet.
Blanda alla torra ingredienser i en skål. Sikta ner mjölblandningen i äggsmeten och vänd försiktigt. Vänd sist
ner kaffet och crème fraichen.
Klä en muffinsplåt med muffinsformar och fyll formarna till hälften med smet.
Grädda i mitten av ugnen i c:a 15 minuter, de ska vara
lite kladdiga. Låt svalna.
FROSTING.
Rör färskosten krämigt tillsammans med florsocker och
kakao.
Vispa vispgrädden fluffigt. Vänd ner lite av grädden och
lite av det kalla kaffet i taget i philadelphiaosten. Krämen ska vara luftig. Låt stå i kylskåp i 30 minuter.
Bred eller spritsa frostingen på muffinsen. Dekorera ev.
med chokladöverdragna kaffebönor.
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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
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Mjölkfritt

Nötfritt

Naturligt
glutenfritt

Osockrat

Sojafritt

Vegan

Äggfritt

PANNACOTTA MED
LAVENDEL OCH ÄPPLE
sid. 9.

KANELBULLE
sid.. 14.

HAVRE- OCH ÄPPELKAKORsid. 9.

RAW PIZZA MED SVAMP
sid.. 16.

HIRSCHEESECAKE MED
VANILJSMAK OCH
ÄPPELKOMPOTT sid.. 11.

NYPONFRALLOR
sid.. 19.

MINIPAJER MED VALNÖTTER
OCH ÄPPELKRÄM
sid.. 12.

NYPONSKORPOR
sid.. 20.
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SÖTPOTATISPIZZA MED
AVOKADO OCH FIKON
sid.. 25

GRÖNKÅLSCHIPS
sid.. 33.

SOJAFÄRSBOLLAR MED
ZOODLES OCH
GRÖNKÅLSPESTO sid.. 26.

ISCHAI MED KAMOMILL
sid.. 35.

MINISÖTPOTATISAR MED
GRÖNKÅL OCH GRÖN
DRESSING sid.. 27.

CHOCOLATE BANANA
SMOOTHIE
sid.. 38

PAJ MED GRÖNKÅL OCH
RÖDBETOR
sid.. 31.

GRÖNT ÄR SKÖNT
sid.. 38.

KÅLSALLAD MED MAJS OCH
LIME
sid.. 31.

BLÅBÄR OCH
BANANMILKSHAKE
sid.. 38.
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CHOKLADPROTEINSHAKE
sid.. 38.

HAVREPANNKAKOR MED
STEKTA PÄRON
sid.. 42

MOROTSKICK
sid.. 38.

GALETTER MED ÄGG OCH
SKINKA
sid.. 43.

VINBÄR- OCH
APRIKOSSMOOTHIE
sid.. 38.

SKINK- OCH SPENATPAJ
sid.. 47.

CORNBREAD MED
PALSTERNACKA
sid.. 39.

SMÖRDEGSPUFFAR MED
KANTARELL
sid.. 47.

KANELBULLAR MED
MANDELMASSA
sid.. 41.

VÄSTERBOTTENSFLARN
sid.. 47.
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VANILJ- OCH
KARDEMUMMACUPCAKES
sid.. 50.

HÖSTCUPCAKES MED
SÖTPOTATIS
sid.. 51.

CHOKLADCUPCAKES
sid.. 52.

KÄRLEKSMUMS PÅ SVARTA
BÖNOR
sid.. 58.
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EFTERRÄTTEN

KÄRLEKSMUMS PÅ SVARTA BÖNOR

RECEPT OCH FOTO MALIN RANDENIYE

Ugn 175 °C

1 msk neutral olja

6 bitar

Glasyr

Kaka

2 msk kakao

Värm ugnen till 175 °C och smörj en
15x15 cm stor form med lite av den
neutrala oljan. Mosa eller mixa bönorna
till ett slätt mos. Tillsätt kokos, socker,
chiafrön, kakao, vanilj, salt och olja och
blanda till en jämn smet. Häll smeten i
formen och jämna till. Baka i mitten av
ugnen i 20 minuter. Ta ut kakan.

1 burk à 240 g svarta bönor (avrunnen 1 msk kokossocker
vikt)
1 ½ msk vatten
2 dl kokos
Topping
1 dl kokossocker
1 msk kokos
2 msk chiafrön
Ev. 1 ½ msk frystorkade jordgubbar
½ dl kakao
1 krm vaniljpulver
1 krm flingsalt
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Lös upp kakao och socker i vattnet och
bred ut på den varma kakan. Strö över
kokos och jordhubbar och låt svalna.
Dela kakan i bitar och servera med ett
gott kaffe.
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NÄSTA NUMMER: PAPPERSTIDNING I BUTIK!
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