Vegetariska
recept
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Klimatfasta
Av många skäl bör våra matvanor förändras. Vi behöver kraftfullt
minska vårt matsvinn, äta mer vegetabilier och välja livsmedel efter
säsong. Under fastan väljer vi därför det som i Sverige är en klimatvänlig och hållbar kost som är framtagen med omsorg om naturen,
djren och odlingslandskapet. Det betyder en inriktning på mer
vegetariskt, ekologiskt hållbart, svenskt och närproducerat.
Vi uppmärksammar också vår konsumtions miljöbelastning och
uppmuntrar till inköp på second hand, återvinning och delande.
Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där
det är möjligt. Vi är skapade till Guds avbild och är själva en del
av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds
medarbetare, förvaltare och medskapare.
Klimatfastan 2019 blir en påminnelse om att leva så.
Fastan i vårt kyrkoår är den tid då vi förbereder oss för påskens
drama, för Jesu död och uppståndelse. Fastan startar askonsdagen
den 6 mars och pågår sedan fram till påskafton den 20 april.
Avstå är fastans huvudverb. Att avstå från något för att vinna något
annat. Att fasta är alltid frivilligt och är aldrig ett mål utan alltid
ett medel. Det handlar om att våga avstå något, steg för steg, för att
vinna något annat.
Detta lilla häfte från Stadionkyrkan vill vara en hjälp att tänka till
kring maten och förändra mathållningen.
Läs gärna Arne Fritzons artikel som utgår från frågan: Har Gud en
särskild välsignelse för oss när vi i Kristi efterföljelse avstår
för att söka Guds vilja?
http://klimatfasta.nu/wp-content/uploads/2019/02/Fasta–en-karantan.pdf
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OBS. Om ni försöker skriva in ovanstående adress - notera att strecket mellan
”fasta” och ”en” är kort tankstreck och inte bindestreck som efter ”en”.

Palsternacks- och rotsellerisoppa med krisp.
4 port.
1 finhackad gul lök
1 finhackad vitlöksklyfta
1 msk kallpressad olivolja
2 tsk currypulver
400 g palsternacka, skalad och delad i bitar
400 g rotselleri, skalad och delad i bitar
1 l vatten
2 dl kokosmjölk
1 msk äppelcidervinäger
Salt, peppar
Topping:
100 g grönkål
		
1 msk olivolja
		
1 fp kokta kikärter, ca 230 g
		
½ dl rostade frön
		Salt

• Fräs lök och vitlök i olja utan att de tar färg.
• Tillsätt curry och fräs 1 min.
• Lägg i palsternacka och rotselleri, häll på vattnet. Sjud i 15 – 20
min tills rotsakerna är mjuka.
• Tillsätt kokosmjölk och vinäger och mixa slätt med stavmixer.
Smaka av med salt och peppar.
Toppingen:
Ugn 175 gr.
• Riv bladen på grönkålen i små bitar. Ta inte med stammen. Massera bitarna med olja och salt.
• Häll av spadet från kikärterna, skölj dem, torka dem och blanda
med grönkålen.
• Fördela på en plåt och rosta mitt i ugnen 7 – 10 min tills de blivit
krispiga.
Servera soppan toppad med krispet och fröna.
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Kryddig jordnötssoppa med grönsaker.
Knappt 2 l soppa.
1 gul lök, hackad
3 vitlöksklyftor, hackade
Rapsolja
2 tsk curry
600 g sötpotatis, skalade och tärnade
½ dl röda linser
½ dl tomatpuré
½ dl jordnötssmör
2 dl kokosmjölk
7 dl vatten
Salt och sambal oelek

• Bryn lök och vitlök långsamt, tillsätt curry och låt bryna med.
Rör om.
• Tillsätt sötpotatisen, linser, tomatpuré, jordnötssmör, kokosmjölk och det mesta av vattnet. Låt koka ca 15 min tills potatisen
och linserna är mjuka.
• Mixa med stavmixer och späd med resten av vattnet till önskad
konsistens.
• Smaksätt med salt och sambal oelek.

Ewas grönkålsfyllda potatisar.
2 stora bakpotatisar ( ca 700 g)
250 g färsk el fryst grönkål
1 rödlök
1 msk smör
1dl crème fraiche
1 bit ädelost ( 140 g)
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
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• Sätt ugnen på 200 grader
• Dela potatisarna i halvor
• Baka potatishalvorna i nedre delen av ugnen tills de är mjuka, ¾
till 1 tim.
• Höj sedan ugnens temperatur till 250 gr.
• Repa och hacka den färska grönkålen och koka den i 5 min, eller
tina den frysta. Pressa ur vattnet.
• Skala och hacka rödlöken.
• Fräs rödlök och grönkål i smör. Rör ner crème fraiche.
• Gröp ur potatisarna men spara skalen. Mosa potatisen och ädelosten med en gaffel. Rör ner grönkålsröran. Salta och peppra.
• Fyll skalen och baka dem i övre delen av ugnen i 250 gr ca 10 min

Irenes guldgula linssoppa med potatis.
4 port.
2 dl röda linser
1,2 l vatten
3 grönsaksbuljongtärningar
1 skivad purjolök
500 g skivad potatis
2 strimlade morötter
2 msk mald spiskummin
1 tsk gurkmeja
Salt, svartpeppar
1 dl hackad färsk koriander eller persilja

• Skölj linserna väl.
• Koka upp vatten och buljongtärningar.
• Lägg i linser, purjolök, potatis och morötter. Koka under lock ca
10 min tills linserna är mjuka.
• Smaka av med salt och peppar. Strö över örtkryddor.
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Ewas svartkåls- och citronpasta
4 port
1 hackad gul lök
1 grovriven squash
1 msk olivolja
200 g strimlad svartkål
1 citron, rivet skal och saft
1 ½ dl vispgrädde
4 port valfri pasta
1 gul paprika, tärnad
50 g rostade solroskärnor
75 g riven ost
Salt och svartpeppar

• Fräs lök, squash och svartkål på medelvärme ca 10 min tills grönsakerna mjuknat.
• Koka pastan i saltat vatten. Spara 1 ½ dl av kokvattnet.
• Tillsätt saft och skal från citronen, vispgrädden, salt och peppar
till grönsakerna och låt grädden koka in på låg värme, ca 2 min.
• Vänd ner kokvattnet, paprikan, solroskärnor och riven ost i såsen och rör om.
• Vänd ner pastan i såsen och servera direkt.

Kikärtsgryta
1 gul lök (100 g)
2 morötter (200 g)
1/2 zucchini
1 burk krossade tomater
1 burk kikärtor
Salt, spiskummin, svartpeppar och färsk ingefära

• Hacka löken och fräs den i olja några minuter.
• Skär de skalade morötterna i slantar och fräs dem tillsammans
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med löken.
• Häll på de krossade tomaterna, lite salt, spiskummin och svartpeppar. Låt koka 5-10 min.
• Skölj kikärtorna och lägg dem i grytan.
• Riv ingefära och lägg i. Smaka av så att du får den så stark som
du vill ha den.
• Servera med matvete.

Irenes grönkålspaj med fetaost.
Pajdeg:
125 g kallt smör
3 dl vetemjöl
3 msk kallt vatten.
Fyllning:
150 g färsk repad grönkål
200 g fetaost
1 dl svarta oliver
1 röd paprika
2 ½ dl matlagningsgrädde
4 ägg
½ tsk salt
1 krm svartpeppar

• Hyvla med osthyvel ner smöret i en bunke, tillsätt mjöl och vatten. Arbeta snabbt ihop till en deg och tryck ut den i en pajform.
• Ställ formen i kylen en stund.
• Värm ugnen till 175 gr.
• Nagga med en gaffel och förgrädda pajskalet ca 15 min.
• Lägg grönkålen, tärnad fetaost, oliver och hackad paprika i skalet.
• Vispa ihop grädde, ägg, salt och peppar och häll över.
• Grädda ca 40 min.
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Kokos- och linsgryta
4 port.
1 msk kokosolja
½ msk spiskummin
1 finhackad gul lök
2 hackade vitlöksklyftor
1 burk krossade tomater
1 msk finhackad eller riven färsk ingefära
1 msk finhackad färsk eller torkad gurkmeja
1 tsk chilipulver
1 tsk flingsalt
1 dl belugalinser
1 dl sultanrussin
2 dl vatten
4 dl kokosmjölk
250 g körsbärstomater ( gärna utan skal)
Till servering:
Ris
Rostade kokosflakes
Limeklyftor
Mango chutney
koriander

• Fräs lök, vitlök och spiskummin i kokosoljan
• Tillsätt krossade tomater, ingefära, gurkmeja, chilipulver, flingsalt, linser, russin och vatten. Låt sjuda under lock ca 35-40 min
tills linserna är mjuka.
• Rör ner kokosmjölken och körsbärstomaterna och koka upp.
Toppa med färsk koriander och rostade kokosflakes.
• Servera med ris, mango chutney och limeklyftor.
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Ewas gratin från 90-talet
Tomatsås:
3 hackade vitlöksklyftor
1-2 msk olivolja
1 burk krossade tomater
1 tsk timjan eller oregano
2 tsk honung
Aubergine, ca 500 g
Salt
Olivolja
400 g mozzarella
140 g pesto
50 g riven parmesanost

• Tomatsåsen.
Fräs vitlök i olivoljan, tillsätt tomaterna, örtkryddan, salt,
peppar och honung. Koka utan lock ca 5 min tills såsen tjocknar lite.
• Auberginen.
Tvätta och skala auberginen med potatisskalare. Skär dem i ½
cm-tjocka skivor.
Bred ut skivorna i ett durkslag och salta. Saltet drar vätska ur
auberginen, så låt det vila 30 min eller mer.
Torka av skivorna och lägg dem på en lättsmord plåt eller på
bakpapper. Sätt in i 190 gr värme ca 20 min eller tills de fått
lite färg. Man kan också steka skivorna i olivolja.
• Smörj en ugnsform med olivolja. Bred ut det mesta av tomatsåsen. Varva auberginskivor och skivad mozzarella ovanpå tomatröran. Bred ut peston över det hela och klicka över resten av
tomatsåsen. Strö över parmesan.
• Grädda i 190 – 200 gr värme ca 30 min.
• Servera varm eller ljummen med gott bröd.
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Grundrecept för Alpha-soppa
Som inledning till Alphaträffarna spelar en värmande måltid,
gärna med soppa, en viktig roll. Under kursen våren 2019 har
vi ett vegetariskt tema.
Soppa kan varieras i det oändliga och styrs inte av exakta recept. Välj de ingredienser du har tillgång till, gärna lite trötta
grönsaksrester som annars skulle åkt i soporna. Smaka dig
fram och var kreativ.
1,5 kg favoritgrönsaker (potatis, lök, morötter, palsternacka, pumpa etc.)
1,5 l grönsaksbuljong från tärning eller fond
3 dl grädde
Saft från ½ citron
Salt, svartpeppar, vitlöksklyfta, favoritkryddor

• Skala grönsakerna och skär i stora bitar. Lägg dem på ett bakplåtspapper i braspanna. Ringla över olja, salta och peppra. Lägg
gärna med en eller ett par vitlöksklyftor. Baka i 225o tills grönsakerna är mjuka och gyllene. Man kan naturligtvis också koka
dem i buljongen men ugnsbakningen ger mer smak.
• Mixa sedan grönsakerna med stavmixer i lite av buljongen och
späd vidare med vätskan till önskad konsistens. Grädden förstärker smaken och citronsaften ger nödvändig syra. En gnutta
sambal eller annan chiliprodukt ger en behaglig hetta åt anrättningen.
• Servera med en klick yoghurt och lite knapriga frön eller hackad
persilja.
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Brytbröd med citron och kryddor
Lämpligt att servera till soppan.
1 msk färsk jäst
3 dl kallt vatten
2 msk olivolja
1 tsk salt
6-6½ dl vetemjöl
Flingsalt till topping
Örtolja:
½ dl olivolja
3 msk örtkryddor från frysdisken (dill + basilika eller
provencalsk blandning)
Rivet skal av 1 citron

• Rör ut jästen med vattnet. Blanda ner olja, salt och det mesta av
mjölet. Arbeta degen cirka 5 minuter. Låt den jäsa övertäckt 1½
timme.
• Kläm fast ett bakplåtspapper i botten av en rund form med avtagbar kant (24 cm i diameter).
• Gör örtoljan genom att blanda olivolja med kryddor och citronriv.
• Kavla ut degen på mjölad bänk till cirka 30x40 cm. Bred örtoljan
över degen och rulla ihop. Skär 12 bitar och ställ dem i formen
med snittytan uppåt. Låt jäsa 30 minuter.
• Pensla gärna med uppvispat ägg för bättre färg och strö över lite
flingsalt. Grädda i 225o i cirka 25 minuter.
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Heddans vego-wraps
Dessa wraps har serverats som vegetariskt alternativ på
julmarknaden. Om man väljer en glutenfri tortilla så blir det
såväl laktos- som glutenfritt. Annars kan man ta en vanlig
tortilla eller ett mjukt tunnbröd.
Man kan montera rullen efter egen smak. I julmarknadsvarianten har det ingått hummus, muhammara, grönsallad,
tomat, gurka och picklad rödlök. Rörorna är goda till mycket
annat också.
Hummus:
500 g kokta kikärtor
4 msk tahini (sesampasta)
1 vitlöksklyfta
1 tsk salt
Saft av 1-2 citroner
½ tsk spiskummin

• Kör först alla ingredienser utom kikärtorna i mixer eller med
stavmixer i minst en minut. Tahinin blir mildare och krämigare
då.
• Tillsätt sedan kikärtorna och fortsätt att mixa. Späd med vatten
om konsistensen blir för hård. Den ska dock vara som en fast
pasta och inte som en sås.
Muhammara:
3 dl valnötter
1 dl färdig paprikapuré eller ajvar
¾ dl ströbröd
1 pressad vitlöksklyfta
2 msk pressad citron
2 msk granatäpplesirap
½ tsk spiskummin
Salt och peppar
Hackad färsk chili eller annan chilismaksättare om man önskar hetta
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Cirka ½ dl rapsolja eller hälften raps, hälften oliv

• Valnötterna rostats i 200o ugn i 10 min och gnuggats i en handduk för att bli av med så mycket skal som möjligt
• Kör alla ingredienser utom oljan i mixer/matberedare till en slät
puré
• tillsätt sedan olja till önskad konsistens.
Picklad rödlök:
½ dl ättikssprit (12%)
1 dl strösocker
1½ dl vatten
1 tsk salt
2 krm peppar
3 rödlökar

• Koka upp ättika, socker och vatten. Låt svalna, salta och peppra.
• Skala och tunnskiva löken.
• Häll över lagen och låt stå över natten.
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Svartrotspaj med krispigt pajskal
375 g svartrot
1 l vatten
2 msk äppelcidervinäger
2 ägg
1,5 dl grädde
1 dl mjölk
½ msk salt
1 krm peppar
100 g riven getost
50 g strimlad purjolök
Pajdeg:
1,5 dl majs
2 dl rismjöl
100 g kallt smör
2 msk chia eller vallmofrön
0,5 dl husk ( psylliumfrön)
1/5 tsk salt
2 msk kallt vatten

• Gör först degen.
Kör majsen i en matberedare, tillsätt smör i bitar, rismjöl,
vallmo- eller chiafrön, husk och salt. Kör ihop till en deg och
tillsätt sist 2 msk vatten medan mixen går.
Låt degen vila i kyl ca 10 min.
• Sätt på ugnen 200 gr.
• Skala svartrötterna, dela i bitar. Skär dem även på längden om de
är tjocka. Lägg dem i vatten med salt och vinäger och koka tills
de är mjuka, ca 8 min. Häll av vattnet.
• Kavla ut degen mellan två bakplåtspapper och lägg i form, 26 cm
i diameter. Nagga degen, förgrädda 10 min.
• Vispa samman ägg, grädde, mjölk, salt och peppar.
• Lägg svartrot, getost och purjolök i pajskalet. Häll på äggstanningen.
• Grädda ca 35 min
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Sofias vegetariska lasagne
4 port.
250 gr mangold eller frysta hela spenatblad
300 gr färskost, t.ex. kesella eller keso
lite riven muskot
salt, vitpeppar
10 lasagneplattor
2 hackade gula lökar
3 skivade vitlöksklyftor
1 burk (400 gr) hela tomater eller flådda färska i bitar
1 tsk basilika eller oregano
3 dl lagrad färskriven ost
2,5 dl mjölk

• Koka spenaten eller mangoldbladen i lättsaltat vatten i ca 5 minuter.
• Låt dem svalna något, krama ur vattnet och skär bladen grovt.
Krydda med salt och peppar och lite muskot.
• Blanda ner färskosten och ca 2 dl av den rivna osten. Ställ åt
sidan.
• Tomatsåsen:
Fräs lök och vitlök i lite olja eller smör. Lägg i tomaterna och
krydda med basilika eller oregano. Koka i 10-15 minuter utan
lock. Rör om då och då.
• Varva mangold- eller spenatfyllningen med lasagneplattor och
tomatsås i smord ugnsform. Underst den gröna fyllningen och
överst tomatsåsen. Slå till sist mjölken runt formens kanter och
fördela resten av osten över det hela.
• 225 grader i 30-35 minuter.
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Vegetarisk Moussaka
4 port.

Att göra klassiska köttfärsrätter på vegetarisk färs är väldigt
praktiskt och kan få även kräsna kännare som barn att tro att
de äter vanlig färs.
Fryst vego-färs är enklast att hantera och finns av två typer.
Quorn är ett svampprotein men produkten innehåller även
ägg. För en vegan är det därför naturligt att istället välja produkter av sojaprotein.
”Köttfärssås”:
300 g färs
1 lök
2 vitlöksklyftor
1 burk tomatkross
½ tsk kanel
½ tsk kryddpeppar
1 tsk muskotnöt
Salt och peppar

• Fräs först finhackad lök och hackad vitlök i olja. Tillsätt därefter
färsen. Den behöver inte stekas som köttfärs utan bara bli varm
och inte bränd. Häll därefter på tomat och kryddor och låt puttra
10 min. Det går bra att piffa upp såsen med exempelvis lagerblad,
hackad persilja, tomatpuré, chili eller örtkryddor.
Förbered sedan
5 stora potatisar
2 auberginer

• Skiva dem och förstek dem på bakplåtspapper i 225o ugn tills de
är nästan mjuka.
Ostsås:
4 msk Idealmjöl
4 msk smör
4 dl mjölk
150 g riven ost
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1 ägg
Salt, peppar och muskot

• Gör en traditionell vit sås, blanda i ost, krydda och rör ner ett ägg.
• Varva sedan i en ugnsfast form, potatis, färssås, auberginer och
ostsås. Avsluta med ostsås och toppa gärna med lite extra riven
ost. Grädda i 200 grader i 25 minuter tills ytan är vackert gyllene.
• Servera med en sallad och tzaziki. Tzazikin blandas av fast yoghurt, pressad vitlök, riven gurka (som fått rinna av ordentligt)
och dill.

Ann-Sofies kikärtsgratäng,
4 port.
1 stor gul lök
4 msk olivolja
1,5 tsk havssalt
2 burkar kikärtor, kokta och avrunna
1,5 aubergine
2 zucchini
7 dl krossad tomat
2 klyftor vitlök
0,5 tsk torkad timjan
2 krm fänkålsfrö
0,5 tsk rökt paprikapulver
2 msk tamari eller shoyu

• Sätt ugnen på 230 grader.
• Skala löken och skär i båtar. Vänd i olivolja och havssalt och lägg
i en form med hög kant. Rosta i ugnen i 10 minuter.
• Skär aubergine och zucchini i 0,5 cm tjocka skivor. Lägg i en skål
och vänd i salt.
• Blanda krossad tomat med vitlök och kryddor.
• Ta ut formen, häll i kikärtorna över löken och mosa lätt med en
gaffel. Lägg auberginen och zucchinin omlott över kikärtorna
och häll över tomatsåsen.
• Baka i 35 min i mitten av ugnen.
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Helgis surkålssoppa
2 port.
200 gr surkål
300 gr buljong
100 gr morötter
200 gr vispgrädde
60 gr smör
20 gr matolja
salt, peppar, socker
dill eller gräslök

• Stek morötterna i olja. Tillsätt surkål och buljong och låt småkoka tills morötterna är mjuka, c:a 1 tim.
• Mixa soppan slät. Värm vispgrädden, häll grädden i soppan och
låt koka upp.
• Smaksätt med smör, socker, salt och lite peppar (socker drar ner
syrligheten). Garnera med dill eller gräslök vid serveringen.

Helgis kallsoppa med rödbetor
4 port.
2 små färska gurkor
2 tomater
3 kokta potatisar
1-2 små kokta rödbetor
2 kokta ägg
8 dl filmjölk
gräslök, dill
svartpeppar, salt, socker

•
•
•
•
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Tvätta gurkorna och tomaterna, skär dem i små tärningar.
Skala och skär potatisen, rödbetorna och äggen i små bitar.
Hacka gräslök och dill.
Blanda alla ingredienser i en stor kastrull. Tillsätt filmjölk och
blanda. Smaksätt med salt, peppar och socker. Låt soppan stå
och dra i kylen några timmar. Soppan är bäst samma dag.

Vegetarisk chiligryta med guacamole
4 port.
300 gr vegofärs (t.ex. Anamma)
1 msk olivolja
1 gul lök
1 tsk kakao
1 msk krossade kakaobönor
1 tsk spiskummin
1 tsk chiliflakes
1 msk tomatpuré
1 tsk oregano
1 dl vatten
salt och peppar
300 gr kokta kidneybönor

• Skala och finhacka löken. Fräs lökhacket i olivoljan i en gryta
tillsammans med den frysta vegofärsen i några minuter. Tillsätt
kakao, oregano, spiskummin, chiliflakes, tomatpuré, vatten och
buljongtärning. Låt puttra ihop ca 5 min. Smaka av med salt och
peppar.
• Skölj bönorna i kallt vatten och låt dem rinna av. Tillsätt dem i
grytan och låt allt bli varmt.
Serveringsförslag
Servera chiligrytan med guacamole, picklad rödlök, soyayoghurt,
tomatsallad, isbergssallad och surdegsbröd.
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Monikas grönkålspaj
4-6 pers

35-40 min i 200 gr

2 dl vetemjöl
1 dl grahamsmjöl
125 g smör
2 msk vatten
1 hackad gul lök
1 pressad vitlöksklyfta
1 l hackad grönkål
200g smulad fetaost
4 ägg
3 dl mjölk
1 dl grädde
0,5 tsk salt
0,5 tsk svartpeppar
1dl pumpakärnor
•
•
•
•
•
•
•
•
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Smörj formen (24 cm i diameter med avtagbar kant)
Rör samman en deg av mjöl, smör och vatten
Tryck ut degen i formen och låt stå kallt 10-15 min.
Stek lök och vitlök utan att det tar färg och blanda med grönkål
och fetaost
Fyll pajskalet med blandningen
Vispa ägg, mjölk, grädde, salt och svartpepper och häll över
pajen
Grädda 35-40 min, 200 grader
Toppa med pumpakärnor efter 25-30 min

Bakad rotselleri med brynt salviasmör & hasselnötter
Rotsellerin bakas i ugn och serveras i bitar tillsammans med
brynt salviasmör, ruccola och rostade, hackade hasselnötter
som tillför krisp.
En underbar lakto·ovovegetarisk rätt till julbordet!
6 portioner
l rotselleri (ca 800 g)
2 msk rapsolja
l tsk salt
100 g smör
2 dl färsk salvia
l dl hackade rostade hasselnötter
65 g ruccola
2 krm svartpeppar

• Sätt ugnen på 200 grader.
• Skala rotsellerin och halvera. Lägg på varsin bit aluminiumfolie
på en plåt. Häll över olja och salt.
• Linda in rotsellerin i folien. Baka i mitten av ugnen i ca 1 timme
eller tills den är mjuk. Låt svalna lite.
• Smält smöret i en kastrull och låt bubbla på medelvärme tills det
blir gyllene och doftar nötigt.
• Lägg i salviabladen mot slutet och låt brynas i smöret.
• Skär rotsellerin i mindre bitar och lägg på ett fat. Strö över hasselnötter och svartpeppar. Ringla över det brynta salviasmöret.
Fri från gluten och ägg. Innehåller laktos och mjölkprotein.
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Rödbetsbourguignon
4 portioner
4 schalottenlökar
2 vitlöksklyftor
500 g rödbetor
3 stora morötter
1 palsternacka
3 msk olja
1 tsk torkad timjan
3 msk tomatpure
2 dl rött vin
2 grönsaksbuljongtärningar
6 dl vatten
3 lagerblad
4 portabello
1 msk majsstärkelse
salt, svartpeppar
timjan till garnering
Jordärtskockspure
300 g jordärtskockor
400 g mjölig potatis
1 dl havregrädde
2 msk mjölkfritt matfett
1-2 krm riven muskotnöt

• Skala lök, vitlök och rotsaker. Hacka lök och vitlök. Skär rotsakerna i mindre bitar.
• Fräs lök, rotsaker, timjan och tomatpure i oljan i en stor kastrull
eller gryta på medelvärme ca 5 minuter. Krydda med 1 tsk salt
och 1 tsk peppar.
• Tillsätt vin, buljongtärningar, vatten och lagerblad.
• Låt koka på medelvärme under lock ca 45 minuter tills rotsakerna är mjuka.
• Skär portabellon i stora bitar och tillsätt i grytan, låt koka ytterligare 5-10 minuter.
• Blanda majsstärkelsen med ca 6 dl kallt vatten och rör ner i gry22

tan.
• Jordärtskockspure
• Skala och skär jordärtskocka och potatis i mindre bitar. Koka
mjuka i lättsaltat vatten.
• Häll av och vispa med grädde och matfett till ett slätt mos.
Smaka av med 1 tsk salt, 2 krm peppar och muskot. Toppa grytan
med timjan och servera med puren.

Apelsincurry med quorn.
4 port
300 g frysta quornbitar
1 finhackad gul lök
2 tsk curry
3 dl färskpressad apelsinjuice
1 msk vetemjöl
2 dl matyoghurt ( 8 % )
400 g frysta, tinade blandade grönsaker t.ex ärter, blomkål,
brytbönor, morot
Rapsolja, kinesisk soja, salt, svartpeppar.

• Fräs lök och curry försiktigt i 1 msk olja, ca 3 min. Tillsätt quornbitarna och låt steka med 4-5 min. Tillsätt apelsinjuice och koka
ca 5 min.
• Rör ut mjölet i yoghurten och blanda i grytan.
• Lägg ner grönsakerna och låt småkoka i 2-3 min.
• Smaka av med 1 tsk soja, ½ tsk salt och 1 krm svartpeppar.
• Servera gärna med quinoa.
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Gyllene linssoppa med kokosmjölk
En favorit från det indiska köket. Kokosmjölken förhöjer smaken. En närande soppa som lyser upp i vintermörkret.
4 portioner
3 dl röda linser (torkade)
1 gul lök
2 morötter
1 tsk hel eller malen spiskummin
1 msk Kärstis kryddmix (se nedan)
1 tomat
1 kruka färsk koriander
1 burk kokosmjölk (400 ml)
2 msk färskriven ingefära
1 vitlöksklyfta
2 msk färskpressad citronjuice
salt, olja, vatten

• Skölj linserna noga i en sil. Skala och hacka löken. Skala moröttema. Dela på längden och skär i slantar eller stavar.
• Fräs spiskumminen i 2 msk olja i en kastrull ca 30 sekunder.
• Lägg i löken och fräs tills den är genomskinlig.
• Tillsätt Kärstis kryddmix, morötter, linser och 8 dl vatten.Låt
småkoka under lock 10-15 minuter, tills linser och morötter är
mjuka.
• Skär tomaten i grova bitar. Hacka koriandern grovt, spara några
hela blad till garnering.
• Rör ner tomat, kokosmjölk, ingefära, färsk koriander, pressad
vitlök och citronjuice. Krydda med 1 tsk salt. Sjud ytterligare 5
minuter.
• Häll upp soppan och garnera med koriander, gärna riven morot
och riven kokos.
Kryddmix: 2 msk malen spiskummin, 2 msk malen koriander, 2 msk
malen gurkmeja, 2 msk malen ingefära, 1 tsk kajennpeppar,
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