matlag för klimaträttvisa
recept

recept 2

Laga mat –
en politisk handling
i livsmedelsaffären möter vi hela världens bönder och producenter.
Kaffe, socker, bananer, vete – allt har odlats och skördats av en bonde eller
en lantarbetare någonstans på vår jord. De val vi gör i livsmedelshyllan
påverkar i många led långt utanför den egna tallriken. Vi blir vad vi äter,
men även världen blir vad vi väljer att äta. Det är en inspirerande tanke att
vi alla kan vara med och påverka genom att göra små enkla förändringar i
våra konsumtionsmönster. När många väljer samma sak är konsumentens
makt stor och ett viktigt komplement till politiska beslut. Ingen kan göra
allt men alla kan göra något. Ditt goda val ger världen hopp!
foto: malin robertson harén

Recepten i denna samling är framtagna av Sandra
Ottosson från Fengersfors i Dalsland. Där bygger
hon ett vedeldat stenugnsbageri i det gamla pappersbruket. Basen för verksamheten kommer att
vara hantverksmässigt bakat surdegsbröd tillverkat av ekologiska och närproducerade råvaror.

så här har vi tänkt
Recepten i häftet är säsongsbaserade. Bestäm vad ni ska laga
beroende på vilken säsong det är just nu och vad ni tycker
verkar godast. Er sjätte och, utifrån denna studiecirkel, sista
träff kan ni utforma som en festmåltid. Därför finns det också
en god efterrätt knuten till varje säsong.
De första fyra recepten för varje årstid fungerar bra som huvudrätt. Därefter följer valfria tillbehör såsom sallader och
bröd och slutligen en efterrätt.
Tänk på att känna er fram när ni lagar maten. Grönsaker är
olika stora och måtten kan behöva anpassas.
Smaklig måltid!

Detta material är helt eller
delvis finansierat av Sida,
Styrelsen för Internationellt
Utvecklingssamarbete.
Sida delar inte nödvändigtvis
de åsikter som här framförs.
Ansvaret för innehållet är
uteslutande författarens.
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Här är några enkla tips på vad
Sandra brukar tänka på när hon
går och handlar:
mindre kött – mer grönsaker Det enklaste och viktigaste man kan göra
om man vill minska sin klimatpåverkan är att minska på köttet och istället
äta mer vegetariskt. Att föda upp köttdjur är väldigt energikrävande på
olika sätt. Ät till exempel mer bönor och linser. Stora delar av spannmålsproduktionen världen över används till att föda upp köttdjur. Spannmål
som skulle kunna ge människor mättnad. När jag äter kött försöker jag
välja ekologiskt, vilt eller lamm och mer ha det som ett gott tillbehör än
att det är det mest centrala på tallriken.
handla lagom mycket Oftast handlar jag hem alldeles för mycket och
en del hamnar i soporna. Jag brukar försöka tänka på att inte handla
hem mer än jag och min familj äter upp. Det är ju ett enormt resursslöseri
med all fin mat som bara slängs. Jag försöker även tänka på att använda
resterna från maten jag lagat dagen innan.
undvika halvfabrikat/färdiglagad mat Färdiglagad mat kräver mycket
energi att framställa och lagra i frysar och kylar. Dessutom gillar jag att
äta så ren och naturlig mat som möjligt, utan långa innehållsförteckningar
med saker man inte känner till. Jag gillar att känna doften, råvarorna och
den underbara känslan att få laga min egen mat.
fairtrade-märkt Att välja Fairtrade-märkt bidrar till att förbättra arbetsvillkoren för många arbetare och jordbrukare i fattiga länder. De får en
rimlig lön att försörja sig och sin familj på. Om fler handlar kan fler få ett
arbete och du bidrar till en positiv utveckling.
ekologiskt/kravmärkta produkter Ekologiskt jordbruk är långsiktigt
och hållbart, det ger mindre utsläpp. Ekologiskt mjöl och ekologiska
grönsaker ger ungefär hälften så stora utsläpp av växthusgaser som ickeekologiska. Det beror mycket på att man odlar utan konstgödning som
kräver mycket energi att tillverka. Att man inte använder kemiska bekämpningsmedel är en annan fördel, liksom att ekologisk odling bidrar
till att öka den biologiska mångfalden. Det är också bättre för arbetsmiljön genom att den som arbetar med att producera maten slipper arbeta
med besprutning och bekämpningsmedel. Att äta ekologisk mat innebär
även att du får i dig mindre tillsatser och i regel har råvarorna en högre
näringstäthet vilket gynnar hälsan.
säsongsråvaror Genom att välja frukt och grönsaker som är i säsong
sparas en massa energi. Vintertid är det klokt att välja mer rotfrukter och
grövre grönsaker och mindre av gurka, tomat och sallad. Att äta 1 kg tomater mitt i vintern ger 24 gånger mer koldioxidutsläpp än 1 kg morötter
för att nämna ett exempel.
närproducerad När vi väljer mer lokalt producerad mat bidrar vi med
mindre transportutsläpp och med att bevara jordens naturliga kretslopp.
En vanlig ”svensk” frukost idag kan ha rest ett varv runt jorden innan
den landar på vår tallrik.

-VÅRJordärtskocksrårakor
med gräslök
2 portioner
ett gäng jordärtskockor
2 potatisar
1 gul lök
2-3 ägg
salt och peppar
ett knippe gräslök
Skala grönsakerna och riv dem grovt. Blanda med ägg och kryddor.
Forma till biffar och stek i smör.
Servera gärna tillsammans med morotssalladen nedan och ett gott bröd.

Spaghetti med ärtröra,
lax och vårskott
2 portioner
Ärtröra:
300 g gröna ärtor
100 g solrosfrön
100 g lagrad ost
rapsolja
2 vitlöksklyftor
Häll kokande vatten över ärtorna så att de blir mjuka. Slå sedan bort
vattnet och mixa med en stavmixer ärtorna tillsammans med rostade
solrosfrön, riven ost, vitlök och rapsolja. Smaka av med salt och peppar.
Spaghetti:
Koka spaghetti, gärna fullkorn, för 2 personer
Lax:
2 bitar lax, KRAV eller MSC märkt
Vårskott, till exempel färska spenatblad, groddar och solrosskott
Örter, till exempel gräslök, körvel och målla.
Stek laxen i lite olja, salt och peppar.
Servera med vårskott såsom spenat, groddar eller solroskott och trädgårdens örter såsom gräslök, körvel, målla. Servera ärtröran bredvid laxen
som en klick eller blanda ihop med den kokta spaghettin som en pesto.

recept - vår 4

recept - vår 5

Krämig kålrotssoppa
4 portioner
1 kålrot
1 potatis
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
färsk eller torkad timjan
honung
stänk av kardemumma
stänk av curry
en klick crème fraiche
Skala grönsakerna. Skär i bitar och fräs i kryddor och honung. Häll
därefter på vatten precis så att det täcker grönsakerna och koka mjukt.
Mixa sedan med stavmixer till en slät soppa. Smaka av med salt och
peppar. Soppan ska vara lite tjock och krämig i konsistensen. Späd med
lite vatten om den är för tjock.
Om ni vill, servera med lite stekt ekobacon eller en näve vita bönor.

Matvetesallad med
persiljepesto och bönor
4 portioner
Persiljepesto:
1 knippe persilja
2 vitlöksklyftor
1-2 dl riven västerbottenost
1-2 dl kallpressad rapsolja
1 dl rostade solrosfrön
salt och peppar
Kör allt i en mixer. Börja med den mindre mängden rapsolja och ost och
tillsätt mer om det behövs. Smaka av med salt och peppar.
Matvete:
Kokas enligt förpackning
Bönor:
Välj 1 paket valfria kokta bönor och skölj.
Blanda samman allt. Peston kan också göras på nässlor eller dill. Det är
också gott att byta ut matvetet mot till exempel nykokt potatis eller pasta.

recept - vår 6

Morotssallad med rostade
solrosfrön
2 portioner
2 morötter
½ dl solrosfrön
1 bit fetaost
½ rödlök
1 vitlöksklyfta
1 tsk svensk honung
4 msk rapsolja
2 msk äppelcidervinäger
salt och peppar
Skala och riv morötterna grovt. Rosta solrosfrön i en stekpanna. Finhacka rödlöken. Blanda ihop en vinägrett med rapsolja, äppelcidervinäger,
honung, vitlök, salt och peppar och häll över. Smula i fetaost.

Nässelomelett
2 portioner
4 ägg
½ liter nyplockade nässlor
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
lite grovriven ost
salt och peppar
färska örter
Skölj och förväll nässlorna kort. Vispa ihop ägg med salt, peppar, riven
lök, grovriven ost och lite hackade färska örter om du har tillgång till det.
Ånga bort vätskan från nässlorna och häll över äggblandningen. Stek på
ena sidan, vänd omeletten med en tallrik och stek sedan andra sidan.
Omeletten passar bra som en enkel lunchrätt eller på ett buffébord.

recept - vår 7

Efterrätt:
Rabarbermarängpaj
10 portioner
Pajdeg:
100 g smör
3 dl vetemjöl
en skvätt vatten
Blanda ingredienserna, kavla ut och förgrädda 10 min på 200 grader.
Rabarberkompott:
4-5 dl skivade rabarberstjälkar
1 dl råsocker
lite potatismjöl
Koka ihop rabarbern, tillsätt en skvätt vatten om det behövs, sedan
sockret. Till sist lite potatismjöl utrört i lite vatten.
Maräng:
4 äggvitor
1 ½ dl råsocker
Vispa äggvitan fluffig. Tillsätt sockret och vispa ytterligare till maräng.
Fyll pajskalet med rabarberkompotten och toppa med marängen. Grädda
ytterligare ca 5 min på 200 grader eller tills marängen har börjat få färg.
Det går utmärkt att minska receptet och göra marängpajen i miniformar
istället.

-SOMMARZucchinipaj med dill
och persilja
6 portioner
Pajdeg:
100 gr smör
1 dl dinkelmjöl fullkorn
2 dl dinkelmjöl finsikt
en skvätt vatten
Fyllning:
1-2 zucchini
1 gul lök
3 ägg
3 dl mjölk
1 bit fetaost
ett knippe färsk dill
ett knippe färsk persilja
salt och peppar
Gör pajdegen och kavla ut i en pajform. Förgrädda 5-10 min på 200 grader.
Grovriv zucchinin, salta och låt stå en stund. Då vattnar den ur sig.
Pressa sedan ur all vätska. Hacka dill, persilja och lök och blanda med
zucchinin. Smula i fetaosten. Bred ut fyllningen i pajskalet. Blanda ägg
och mjölk, salt och peppar. Häll över och grädda i 200 grader tills den
stannat.

Svalkande rödbetssoppa
4 portioner
1 gul lök
rapsolja
4–5 rödbetor
knappt 1 liter buljong
2 dl naturell yoghurt
salt och peppar
färsk persilja/gräslök/körvel
Hacka löken och fräs i oljan. Skala rödbetor och häll på buljong precis
så att de täcks. Koka mjukt på svag värme. Mixa sedan med stavmixer.
När det svalnat rör i naturell yoghurt och smaka av med salt och peppar.
Toppa med färska örter. Servera med ett gott bröd till.
Tips: Soppan går lika bra att servera varm. Lägg då i en klick naturell
yoghurt vid servering istället.

recept - sommar 8

recept - sommar 9

foto: malin robertson harén

Makrillburgare med dillpotatis i pitabröd
6–8 portioner
* Pitabröd:
(Kan köpas färdiga om tiden inte räcker till)
25 gr jäst
5 dl vatten
1 ½ tsk salt
2 msk rapsolja
13 dl vetemjöl
Låt jäsa 1 timma. Kavla sedan ut till 8 kakor,
ca 10 cm i diameter. Jäs på i plåt 10 min.
Grädda sedan i ca 10 min på 225 grader.
Makrillburgare:
400 g renskuret makrillkött
1 gul lök
2 msk havregryn
½ dl mjölk
1 ägg
1 tsk salt
peppar

Blanda havregryn och mjölk och låt stå 5 min.
Lägg allt i en matberedare och mixa till en slät färs.
Forma till burgare och stek i smör.
Dillpotatis:
7 st. färskpotatis
ett knippe dill
ett knippe gräslök
1 dl gräddfil
2 vitlöksklyftor
salt och peppar
Koka potatisen. Låt svalna något och dela dem om
de är stora. Blanda ihop med dill, gräslök och gräddfil och smaka av med salt, peppar och vitlök.
Fyll pitabröden tillsammans med lite rödlök och
salladsblad.

recept - sommar 10

Matkornsallad med färska
sommargrönsaker och
gurkyoghurt
4 portioner
Matkorn:
Koka enligt förpackning
Grönsaker:
1 broccoli
ett par nävar brytbönor/vaxbönor eller sockerärtor
ett knippe salladslök
4 tomater
färska örtkryddor
sallat
Förväll broccolin och brytbönorna kort i lättsaltat vatten. Hacka
salladslök och tomat. Skölj sallat och hacka upp färska örtkryddor
såsom timjan, persilja, basilika.
Vinägrett:
5 msk rapsolja
3 msk vinäger
1-2 vitlöksklyftor
1 tsk honung
salt och peppar
Blanda ingredienserna och låt stå en stund.
Gurkyoghurt:
1 gurka
5 dl yoghurt
2 vitlöksklyftor
2 msk rapsolja
salt och peppar
Riv gurkan och låt den rinna av. Låt även yoghurten rinna av så den
blir lite tjockare.
Pressa vitlök och blanda samman allt. Smaka av med salt och peppar.

Rödvinbärssmoothie
med mynta
2 portioner
5 dl yoghurt/filmjölk
3 dl vinbär
2 msk honung eller mer om så önskas
några blad mynta
Mixa. Gott och fräscht till frukost eller mellanmål.

recept - sommar 11

Böndipp med rosmarin
4 portioner
1 burk vita bönor sköljda
1 vitlöksklyfta
rapsolja
färsk eller torkad rosmarin
salt och peppar
Mixa ingredienserna med stavmixer. Gott som pålägg eller som dipp. Ett
tips är att rosta en paprika på grillen och sedan mixa med den i dippen.

Efterrätt:
Blåbärskräm med mjölk
4 portioner
½ liter blåbär eller blandade bär
nästan 1 dl socker
3 dl vatten
1 msk potatismjöl
Koka upp blåbären med vatten. Rör ner sockret. Rör ut potatismjöl i lite
vatten. Häll i och gör ett uppkok. Servera med mjölk.

recept - höst 12

-HÖSTBlomkålsbiffar
4 portioner
1 blomkålshuvud ca 400g
1 gul lök
en liten bit purjolök
3 ägg
4-5 msk mjöl
1 vitlöksklyfta
salt och peppar
hackad persilja
Koka blomkålen mjuk. Rör ihop ägg, riven gul lök, finstrimlad purjolök,
hackad persilja och vitlök. Sikta över mjölet och rör runt. Salt och peppar. Mosa blomkålen och blanda med de andra ingredienserna. Forma
biffar och stek några minuter på varje sida i rikligt med olja. Man kan
vända biffarna i mald mandel eller ströbröd innan de steks för att hålla
ihop bättre.
Servera med matvete eller liknande, bönsalladen nedan och en klick
yoghurt med persilja och örter.

Morotssoppa med havtorn
4 portioner
1-2 gul lök
5 morötter
1 liter vatten
1 vitlöksklyfta
1 dl havtornsbär
salt och peppar
en skvätt rapsolja
hackad persilja
Skala lök och morötter. Fräs lök och vitlök i oljan. Lägg i morötter och
häll över vattnet. Koka tills det mjuknat. Lägg i hälften av havtornsbären och mixa till en slät puré. Smaka av med salt och peppar. Lägg i
resten av havtornen hela. Toppa med lite hackad persilja.
foto: malin robertson harén

recept - höst 13

foto: malin robertson harén

Rostade rotfrukter med lamm
och getostkräm
4 portioner
4 st. lammkotletter
en bit getost
rapsolja
4 morötter
4 potatisar
1 bit kålrot
2 palsternackor
2 rödbetor
2 rödlök
4 vitlöksklyftor
färsk timjan/rosmarin
salt och peppar
Skala och skiva upp grönsakerna. Lägg alla utom lök, vitlök och rödbetor
i en långpanna.
Ringla över rapsolja, salt, peppar. Lägg sedan rödbetorna lite vid sidan på
långpannan om du inte vill att allt färgas rosa. Sätt in i ugn på 200 grader
i ca 30 min. Mot slutet av tiden lägg även på rödlöken. När grönsakerna
är helt klara, blanda i lite färsk timjan och rosmarin.
Under tiden gör du getostkrämen. Mixa getost och lite rapsolja till önskad
konsistens med stavmixer. Till sist steker du lammkotletterna några minuter
på varje sida.

recept - höst 14

Trattkantarellpizza
2 plåtar
Degen:
ett hörn jäst
2 dl ljummet vatten
½ tsk salt
ett par msk rapsolja
ca 5 dl vetemjöl
Blanda samman till en smidig deg och låt jäsa i 30 min.
Tomatsås:
1 paket krossad tomat
1 gul lök
rapsolja
2 vitlöksklyftor
timjan/oregano
salt och peppar
Hacka löken och fräs i olja med vitlöken. Tillsätt sedan resten och låt
koka ihop.
Fyllning:
smörstekta trattkantareller/kantareller
1 liten squash
några mangoldblad eller färska spenatblad
1 gul lök
1 bit purjolök
4 vitlöksklyftor
riven västerbottenost
Smörstek kantarellerna och släng på slutet med några mangold- eller
spenatblad. Skiva lök, purjolök, vitlök och squash.
Bred ut tomatsåsen över degen och strö sedan över fyllningen. Avsluta
med den rivna osten. Ställ i ugn på 225 grader i ca 15 min. Toppa gärna
med lite färska örtkryddor.

recept - höst 15

Långjäst krossbröd
2 st
12 dl vatten
ett hörn jäst
2 dl fullkornsdinkelmjöl
2 dl fyrkornskross
1/2 dl rågmjöl
12 dl vetemjöl
Blanda samman alla ingredienser. Låt stå övertäckt i rumstemperatur
över natten.
Nästa dag bör det likna en tjock puttrande soppa. Tillsätt nu:
3 tsk salt
4-5 dl vetemjöl
Blanda tills degen blir elastisk och precis släpper bunken. Smörj 2 formar. Häll i deg till 2/3 av formen.
Sätt in i ugn på 120 grader. När degen närmar sig kanten efter ca 10
min höj temperaturen till 200 grader och ha inne bröden i ca 1 timme.

Rödbetsrulltårta
5 portioner
1 gul lök
en klick smör
en näve hackad bladpersilja
4 ägg
6 msk grahamsmjöl
1 fint riven rödbeta
Hacka löken fint. Fräs den och den rivna rödbetan tills vätskan ångats
bort. Rör i persilja, salt och peppar. Vispa ihop äggen med grahamsmjölet och rör ner rödbetsblandningen. Bred ut smeten på bakplåtspapper
på en plåt som om du gör en rulltårta. Ställ in i ugn på 200 grader i ca
10-15 min.
Blanda ihop:
1-2 dl keso
färska örter
1 vitlöksklyfta
salt och peppar
ett par nävar babyspenat
Bred på rulltårtan och rulla ihop den. Skär i bitar vid servering.

recept - höst 16

Simpel bönsallad
4 portioner
1 paket färdigkokta valfria bönor
t.ex. kidney, borlotti eller vita bönor
1 rödlök
1 vitlöksklyfta
rapsolja
en näve hackad persilja
lite pressad citron eller vinäger
salt och peppar
Skölj bönorna. Hacka rödlök fint. Blanda ihop vinägretten. Blanda sedan
samman allt.
Gott till det mesta och en bra bas som du själv kan variera med vad du
har hemma eller i trädgården av färska örter/bladgrönt/grönsaker.

Efterrätt: Hasselnötstårta
med kola och säsongens bär
10 portioner
Hasselnötsbotten:
3 dl hasselnötter
3 äggvitor
1 ½ dl råsocker
Mal/mixa nötterna fint. Vispa äggvitor fluffigt, tillsätt råsocker och vispa
ytterligare. Blanda i nötterna i marängen. Grädda i 200 grader ca 15 min.
Kola:
2 dl grädde
2 dl florsocker
½ dl sirap
Kokas 10-15 min under omrörning till önskad kolakonsistens.
Bred kolan över hasselnötsbotten och låt svalna.
Topping:
2 dl vispad grädde
3 dl blandade bär
Det är gott med syrliga bär som till exempel hallon, havtorn, vinbär eller
lingon

recept - vinter 17

-VINTERMustig kikärtsgryta
4 portioner
1 gul lök
1 bit av en purjolök
6 dl tomatkross
3 vitlöksklyftor
rapsolja
1 dl vatten
6 dl kokta kikärter/alt gula ärtor
1 palsternacka
salt och peppar
några färska grönkålsblad
Skala och hacka lök, vitlök och palsternacka. Fräs i lite olja och häll på
tomatkross, vatten och hälften av de sköljda kikärtorna. Låt småputtra en
stund och mixa sedan med stavmixer. Tillsätt resten av de hela kikärtorna
och den strimlade grönkålen. Smaka av med salt och peppar. Servera med
ett gott bröd eller matvete och en sallad från recepten nedanför.

Dragondoftande rotfruktsoppa
4 portioner
2 gula lökar
2 morötter
3 potatisar
2 msk dragon
1 bit rotselleri
ca 8 dl vatten
buljong
2 dl crème fraiche
en klick smör
en skvätt vitvinsvinäger eller äppelcidervinäger
Riv alla grönsaker grovt. Fräs i smöret och tillsätt vattnet, buljong och
dragon. Koka ca 10-15 min. Mixa lite med en stavmixer så att smaken
kommer fram ordentligt. Tillsätt crème fraiche och smaka av med salt,
peppar och vinäger.

recept - vinter 18

foto: malin robertson harén

Grönkålslasagne med getost
4 portioner
ca 12 lasagneplattor
Tomatsås:
2 burkar tomatkross
en skvätt rapsolja
1 tsk salt
en nypa socker
1-2 tsk timjan/rosmarin
1 vitlöksklyfta
Fyllning:
2 röda lökar
ca 400 gr grönkål
1 burk keso
1 tsk timjan
2 dl mjölk
4 vitlöksklyftor
en bit getost gärna från ett lokalt mejeri
1 dl riven ost
salt och peppar
Koka ihop tomatsåsen några minuter. Repa och hacka grönkål och fräs
tillsammans med hackad rödlök och vitlök i lite rapsolja. Om du använder fryst grönkål, låt den tina i rumstemperatur innan du använder den
och ånga bort vätskan innan du fräser med löken. Blanda keso, timjan, en
vitlöksklyfta och smulad getost. Varva allt i en ugnsfast form och grädda i
ugnen i ca 30 min i 200 grader. Servera gärna med en av salladerna nedan.

recept - vinter 19

Palsternacksoppa med
äppelcrunch
4 portioner
3-4 palsternackor
2 potatisar
2 gula lökar
2 vitlöksklyftor
en skvätt rapsolja/smör
1 liter god grönsaksbuljong
1 dl vitt vin el 1 msk vitvinsvinäger
1 dl vispgrädde
salt och peppar
solrosfrön
ett par äpplen
Fräs palsternacka, potatis, lök och vitlök i olja eller smör. Tillsätt buljong
och koka grönsakerna mjuka. Mixa soppan slät med en stavmixer och
tillsätt grädde och vitt vin. Smaka av med salt och peppar. Späd med lite
vatten om soppan blir för tjock. Servera med till exempel rostade solrosfrön, ett par hackade svenska röda äpplen och krutonger gjorda av
gårdagens bröd. Fräs upp dem i en stekpanna med lite smör och vitlök.

Gulbetssallad med
blodapelsindressing
4 portioner
3-4 gulbetor
1 rödlök
½ dl kallpressad rapsolja
1 blodapelsin
1 tsk svensk honung
salt och peppar
Skala och skiva gulbetorna så tunt du kan. Strimla dem sen. Skiva rödlöken.
Blanda rapsolja med pressad saft från en blodapelsin och honung. Smaka
av med salt och peppar.

recept - vinter 20

Rödkålsallad med äpple och
svartvinbärsvinägrett
4 portioner
½ rödkålshuvud
2 röda äpplen
½ dl frysta svartvinbär
½ dl kallpressad rapsolja
½ dl äppelcidervinäger
1 tsk svensk honung
salt och peppar
Strimla rödkålen. Skiva eller riv äpplen grovt. Blanda ihop vinägretten
med en stavmixer. Späd med olja och vinäger om den blir för tjock. Smaka
av med salt och peppar. Blanda i äpplen och rödkål. Tanken med vinägretten är att ta bär från frysen som man redan har, så prova dig fram med
andra bär om du inte har vinbär just nu.

Brysselkålssallad med rostad
mandel
4 portioner
en påse brysselkål
1 dl mandel skållad
1 dl kallpressad rapsolja
2 vitlöksklyftor
1 dl finriven lagrad ost
en skvätt äppelcidervinäger
Koka brysselkålen några minuter i lättsaltat vatten. Skålla och skala mandeln och rosta den sedan i en stekpanna. Blanda ihop rapsolja, pressad vitlök, riven lagrad ost och hälften av mandeln, finhackad eller mald. Smaka
av med salt, peppar och vinäger. Blanda med brysselkålen. Strö över resten
av den hela mandeln.

Pumpafoccaccia
1 plåt
ca 300 gr pumpa
3 dl ljummet vatten
25 g jäst
2 tsk salt
ca 8-9 dl vetemjöl
Koka pumpa i några minuter. När den svalnat grovriver du den och blandar
med övriga ingredienser. Låt jäsa i 45 min. Kavla ut på plåt och låt jäsa i
30 min till. Fingra degen och pensla med en mild rapsolja. Strö över lite
flingsalt och timjan och grädda i 225 grader i ca 20 min.
Tips: Variera pumpan med potatis eller rödbeta.

foto: malin robertson harén
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Efterrätt: Stekta äpplen med
havre och kardemummagrädde
1 portion
1 rött svenskt äpple
½ dl havregryn
½ dl solrosfrön
½ dl hasselnötter
knappt 1 msk svensk honung
1 klick smör
Skiva upp äpplet med skal. Fräs, havregryn, hackade hasselnötter och solrosfrön i en stekpanna med en klick smör så att de rostas något. Tillsätt
honung och äpplen och rör tills honungen helt har smält. Servera med en
klick vispad grädde med en nypa kardemumma i.

foto: malin robertson harén

Efterrätt: Svartvinbärsparfait
6 portioner
3 äggulor
5-10 msk råsocker/florsocker
3 dl vispgrädde
drygt en ½ liter svarta vinbär
Mosa tinade bär. Vispa äggulorna med sockret. Vispa grädden. Blanda
ihop allting och smaka av om det är sött nog. Häll i formar och frys i
minst tre timmar.
Om du inte har vinbär i frysen kan du ta de bär du har.

