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Om recepten och dina egna val 
 
Läs	  gärna	  igenom	  alla	  recepten	  i	  början	  av	  uppstartsveckan.	  På	  så	  sätt	  hittar	  du	  en	  massa	  tips	  
och	  bra	  smakkombinationer	  som	  kan	  vara	  till	  hjälp.	  I	  ingresserna	  till	  recepten	  hittar	  du	  till	  
exempel	  förslag	  till	  hur	  du	  skapar	  mer	  mättnad	  och	  vad	  som	  passar	  att	  äta	  till.	  	  
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DRYCKER 

Cashewmjölk på två minuter 
	  
Ca	  1	  liter	  
	  
0,75	  dl	  cashewnötter	  
8	  dl	  vatten	  
	  
smakbrytning/smaksättning	  (valfritt)	  
1	  krm	  vaniljpulver	  för	  vaniljmjölk	  
1	  knivsudd	  salt	  för	  att	  runda	  av	  smaken	  på	  mjölken	  
1	  tsk	  (eller	  mer	  efter	  smak)	  honung	  	  
	  
Mixa	  cashewnötter	  med	  3	  dl	  vatten	  på	  högsta	  hastighet	  i	  en	  stark	  blender.	  Det	  tar	  ett	  par	  eller	  
fler	  minuter.	  Tillsätt	  resten	  av	  vattnet	  och	  smaksättning	  om	  du	  vill	  och	  blanda.	  Förvara	  i	  kyl-‐
skåp.	  Håller	  sig	  i	  3-‐4	  dagar.	  Mjölken	  separerar	  sig	  lite,	  då	  är	  det	  bara	  att	  skaka	  om.	  	  
	  
	  

Mandelmjölk och annan nöt- och frömjölk 
	  
Ca	  1	  liter	  
	  
1,5	  dl	  blötlagd	  mandel,	  andra	  nötter	  eller	  1	  dl	  hampafrön	  för	  nötfri	  variant	  
8	  dl	  vatten	  (+	  lite	  extra	  om	  du	  vill	  tunna	  ut	  den)	  
	  
Blötlägg	  mandeln	  över	  natten	  eller	  i	  minst	  5	  timmar.	  Häll	  bort	  blötläggningsvattnet	  och	  skölj	  
mandlarna.	  Mixa	  mandeln	  med	  nytt	  vatten	  i	  ca	  5	  minuter	  eller	  tills	  att	  mjölken	  är	  så	  slät	  som	  
möjligt.	  Sila	  mjölken	  genom	  en	  silduk	  (vanlig,	  ren	  kökshandduk	  går	  bra)	  eller	  nötmjölkpåse.	  Jag	  
lägger	  ut	  silduken	  i	  ett	  durkslag	  och	  häller	  i	  mjölk-‐massan	  och	  låter	  det	  hela	  stå	  någon	  timme.	  
Krama	  sedan	  ur	  det	  sista	  ur	  nöt-‐fibrerna	  som	  blir	  kvar	  i	  silduken.	  De	  urkramade	  mandel-‐
fibrerna	  kan	  du	  använda	  i	  t.ex.	  bröd	  istället	  för	  mandelmjöl.	  
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Gröna smoothies 
Mättande	  och	  vitaliserande	  som	  frukost	  eller	  mellis.	  Tillsätt	  nötter	  
eller	  frön	  om	  du	  vill	  för	  extra	  mättnad	  och	  protein.	  Servera	  gärna	  
som	  smoothie-‐bowl,	  alltså	  ät	  i	  skål	  med	  sked	  (tillsätt	  mindre	  vätska	  
så	  att	  konsistensen	  blir	  som	  tjock	  yoghurt)	  toppad	  med	  nötter,	  frön	  
kokosflakes	  och	  bitar	  av	  frukt	  och	  bär.	  
	  
1	  port	  
	  

Grön Melon 
2,5	  dl	  bitar	  honungsmelon	  eller	  nätmelon	  
½-‐1	  avokado,	  urkärnad,	  i	  bitar	  	  
50	  g	  färsk	  spenat	  eller	  grönkål	  
1	  msk	  citronsaft	  
ca	  3	  dl	  kallt	  kokosvatten	  eller	  vatten	  
	  

Grön mango 
1	  banan	  
2	  dl	  fryst	  mango	  
50	  g	  färsk	  spenat	  eller	  grönkål	  
1-‐2	  msk	  citronsaft	  
ca	  3	  dl	  kallt	  kokosvatten	  eller	  vatten	  
	  
För	  mer	  mättnad	  till	  frukost	  eller	  lunch	  
1-‐3	  msk	  mandel	  eller	  pumpakärnor	  	  
	  
Mixa	  alla	  ingredienser	  i	  blender	  eller	  med	  stavmixer	  till	  slät	  konsistens.	  Justera	  konsistensen	  
med	  extra	  vatten	  om	  det	  behövs.	  Servera	  gärna	  med	  isbitar.	  
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Spenatsmoothie med blåbär  

och banan 
En	  grön	  smoothie	  maskerad	  som	  blå…	  	  
	  
1	  portion	  
	  
1	  stor	  banan	  
1,5	  dl	  frysta	  bär	  blåbär	  
1	  msk	  citronsaft	  
1	  näve	  färsk	  bladspenat	  
2,5	  dl	  vatten	  
	  
Ev.	  nötter/mandlar	  eller	  frön	  för	  extra	  protein,	  t.ex.	  6-‐8	  mandlar	  eller	  2	  msk	  pumpakärnor	  
2,5-‐3	  dl	  vatten	  eller	  valfri	  vegetabilisk	  mjölk	  
	  
Mixa	  ordentligt	  under	  minst	  ett	  par	  minuter	  till	  slät	  och	  fin	  konsistens.	  Njut!	  

 

Frukostsmoothie med bär 
Servera	  gärna	  som	  smoothie-‐bowl,	  alltså	  ät	  i	  skål	  med	  sked	  (tillsätt	  mindre	  vätska	  så	  att	  konsi-‐
stensen	  blir	  som	  tjock	  yoghurt)	  toppad	  med	  nötter,	  frön	  kokosflakes	  och	  bitar	  av	  frukt	  och	  bär.	  
	  
1	  port	  
	  
1	  banan	  eller	  1	  avokado	  
1,5	  dl	  frysta	  hallon	  
2	  msk	  solroskärnor	  eller	  mandlar	  (får	  gärna	  vara	  blötlagda)	  
2	  msk	  havregryn	  	  
ca	  2,5	  dl	  vatten	  	  
	  
Mixa	  ordentligt	  under	  minst	  ett	  par	  minuter	  till	  slät	  och	  fin	  konsistens.	  Njut!	  
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Frukostsmoothie med mango 
Servera	  gärna	  som	  smoothie-‐bowl,	  alltså	  ät	  i	  skål	  med	  sked	  (tillsätt	  mindre	  vätska	  så	  att	  konsi-‐
stensen	  blir	  som	  tjock	  yoghurt)	  toppad	  med	  nötter,	  frön	  kokosflakes	  och	  bitar	  av	  frukt	  och	  bär.	  
	  
1	  portion	  till	  frukost,	  ger	  ca	  5	  dl	  
	  
1	  banan	  
ca	  2	  dl	  frysta	  mangobitar	  
1	  msk	  lime,	  skalad	  (kan	  uteslutas)	  
2	  dl	  valfri	  mjölk	  eller	  1	  dl	  kokosmjölk	  +	  1	  dl	  vatten	  
6-‐10	  paranötter	  eller	  1	  msk	  hampafrön	  
	  
	  
Om	  mangon	  är	  färsk	  kan	  du	  välja	  att	  använda	  frysta	  bitar	  banan	  istället	  för	  färsk,	  så	  får	  du	  
smoothien	  lite	  kallare.	  Tillsätt	  annars	  isbitar	  om	  du	  vill.	  Mixa	  alla	  ingredienser	  tillsammans	  på	  
hög	  hastighet	  i	  en	  kraftfull	  blender	  ett	  par-‐tre	  minuter.	  Låt	  denna	  smoothie	  mixas	  extra	  länge	  
så	  att	  cashewnötterna	  hinner	  finfördelas.	  
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Renande rödbetssmoothie med hal-
lon 
	  
Den	  här	  smoothien	  passar	  till	  både	  frukost,	  lunch	  och	  mellanmål.	  
OBS!	  Rå	  rödbeta	  kräver	  en	  lite	  starkare	  blender	  (minst	  700W)	  för	  
att	  få	  en	  slät	  smoothie.	  
	  
1-‐2	  port	  
	  
1	  medelstor	  rödbeta,	  skalad	  och	  delad	  i	  bitar	  (rå)	  
1	  banan	  delad	  i	  bitar	  
1,5–2	  dl	  frysta	  hallon	  (eller	  blåbär)	  
en	  halv	  liten	  lime,	  skalad	  och	  urkärnad	  
vatten,	  ca	  2	  dl	  eller	  mer	  om	  det	  behövs	  för	  att	  anpassa	  konsistensen	  
	  
För	  mer	  mättnad	  till	  frukost	  eller	  lunch	  
1	  msk	  proteinpulver	  eller	  hampafrön	  eller	  2	  msk	  mandel.	  	  
	  
Mixa	  alla	  ingredienser	  i	  en	  kraftig	  blender	  under	  ett	  par	  minuter	  tills	  konsistensen	  är	  helt	  slät.	  	  
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Proteinshake med hallon  
och vanilj 
	  
Smarrig	  raw	  proteinsmoothie	  som	  passar	  före	  eller	  efter	  träning,	  
till	  mellis,	  frukost	  eller	  lättare	  kvällsmål.	  God	  och	  söt	  är	  den	  också!	  
	  
1	  port,	  ca	  4	  dl	  
	  
1	  banan	  
1,5	  dl	  frysta	  hallon	  
1	  krm	  vaniljpulver	  
1	  msk	  proteinpulver,	  t.ex.	  hampaproteinpulver	  
0,5	  dl	  kokosmjölk	  (kan	  ersättas	  med	  vatten	  eller	  kokosvatten)	  
1,5	  dl	  vatten	  eller	  mandelmjölk	  
	  
Mixa	  väl	  i	  blender	  och	  anpassa	  konsistensen	  med	  mer	  vätska	  om	  du	  tycker	  att	  det	  behövs.	  
	  

 

 

Raw pina coladasmoothie 
	  
Smarrig	  raw	  dessertmylkshake.	  
	  
1	  port	  
	  
2	  dl	  ananas,	  fryst	  i	  bitar	  (finns	  i	  många	  frysdiskar)	  
2	  dl	  mango,	  fryst	  i	  bitar	  (finns	  i	  många	  frysdiskar)	  
2	  dl	  kokosmjölk	  
ev.	  lite	  vatten	  att	  anpassa	  konsistensen	  med	  
	  
Kör	  alla	  ingredienser	  i	  en	  kraftig	  blender	  ett	  par	  minuter	  tills	  att	  du	  får	  en	  tjock	  och	  glass-‐lik	  
milkshake-‐konsistens.	  Om	  kokosmjölken	  blir	  grynig-‐	  fortsätt	  bara	  att	  mixa	  så	  blir	  den	  slät.	  
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Jordgubbsmylkshake  

	  
Gott	  och	  sött	  mellanmål,	  dessert	  eller	  kvällsmål	  
	  
1	  port	  
	  
0,	  75	  dl	  fet	  kokosmjölk	  
1,5	  dl	  vatten	  
Ca	  1,5	  dl	  frysta	  jordgubbar	  	  
1	  tsk	  honung	  
ev.	  1	  knivsudd	  vaniljpulver	  
	  
Mixa	  alla	  ingredienser	  i	  en	  kraftig	  blender	  på	  hög	  hastighet	  i	  några	  minuter	  till	  helt	  slät	  konsi-‐
stens.	  Tillsätt	  isbitar	  mot	  slutet	  om	  det	  behövs	  för	  att	  kyla	  drycken.	  Mixa	  igen.	  Drick	  samma	  
dag.	  När	  drycken	  får	  stå	  en	  liten	  stund	  kan	  den	  skära	  sig	  något	  men	  det	  är	  bara	  att	  blanda	  om	  
så	  blir	  den	  slät	  igen.	  
	  
 

Banan och jornötsshake 
Denna	  är	  smarrig	  som	  dessert	  istället	  för	  glass.	  Bra	  när	  man	  är	  
sugen	  på	  något	  sött.	  Passar	  också	  efter	  träning	  med	  extra	  protein-‐
pulver	  eller	  hampafrön.	  	  
	  
1	  portion	  
	  
3	  dl	  bananbitar,	  frysta	  
1,5	  msk	  mandelsmör	  eller	  annat	  nötsmör	  	  
0,5	  msk	  kakao	  
2	  dl	  kokosmjölk	  eller	  annan	  valfri	  mjölk	  
Ev.	  1	  msk	  proteinpulver	  eller	  hampafrön	  	  
	  
Mixa	  allt	  i	  en	  blender	  och	  servera	  gärna	  med	  sugrör.	  
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Varm choklad  
Varm	  choklad	  dricker	  jag	  på	  kvällen	  höst	  och	  vinter	  d	  när	  jag	  är	  sugen	  på	  något	  gott	  men	  inte	  
hungrig.	  	  
	  
2	  port	  
	  
5-‐5	  dl	  vegetabilisk	  mjölk,	  gärna	  50-‐50	  kokosmjölk/vatten	  
2	  msk	  kakao	  (eller	  efter	  smak)	  
2	  msk	  lönnsirap	  (söta	  efter	  smak,	  kan	  ersättas	  med	  t.ex.	  agavesirap,	  björksocker	  eller	  honung)	  
1	  knivsudd	  salt	  
	  
Ev.	  extra	  smaksättning	  
Vaniljpulver,	  chili,	  kanel,	  kardemumma	  
	  
Gör	  cashewmjölken	  om	  du	  inte	  har	  färdig	  enligt	  recept	  här.	  Vispa	  ihop	  alla	  ingredienser	  i	  en	  
kastrull	  och	  låt	  sjuda	  upp.	  Kokosolja	  ska	  smälta	  och	  chokladen	  vispas	  jämn	  och	  fri	  från	  klumpar	  
men	  behöver	  inte	  koka.	  Bara	  sjuda	  lätt	  innan	  den	  är	  klar.	  Servera	  och	  njut.	  
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FRUKOST 
	  	  
Prova	  dig	  fram	  vilken	  typ	  av	  frukost	  som	  passar	  dig.	  Vad	  vi	  mår	  bäst	  av	  och	  gillar	  till	  frukost	  är	  
verkligen	  så	  olika!	  Det	  viktiga	  är	  att	  frukosten	  blir	  av.	  Även	  om	  du	  måste	  ta	  med	  den	  till	  jobbet	  
eller	  äta	  på	  vägen.	  En	  rejäl	  äggfrukost	  eller	  proteinrik	  quinoa	  eller	  bovetegröt	  passar	  vissa.	  Andra	  
gillar	  smoothie	  bäst.	  	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Te och macka! 
	  
Baka	  gärna	  eget	  naturligt	  glutenfritt	  bröd.	  T.ex.	  glutenfri	  dansk	  
limpa,	  fiberfrallor	  eller	  proteinfrallor.	  Pålägg	  kan	  vara	  majonnäs	  
(se	  recept),	  avokado,	  tomat,	  tahini,	  hummus,	  bönröra	  med	  grönsa-‐
ker	  eller	  olika	  nötsmör.	  Jordnötssmör	  eller	  mandelsmör	  toppat	  
med	  skivor	  av	  banan	  är	  gott	  och	  mycket	  mättande!	  
	  
Förslag	  

• Fiberfralla	  med	  bönpaté	  (se	  recept),	  groddar	  och	  skivor	  tomat	  
• Dansk	  limpa	  med	  tahini	  eller	  jordnötssmör,	  skivor	  banan	  och	  kanel	  	  
• Proteinfralla	  med	  mosad	  avokado,	  tomat	  och	  flingsalt	  
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Gröt  
	  
Gröt	  kokar	  du	  t.ex.	  på	  glutenfria	  havregryn,	  hirsflingor,	  risflingor	  
eller	  boveteflingor.	  Tips:	  blanda	  två	  olika	  flingor,	  hälften/hälften.	  
Det	  är	  helt	  OK	  att	  öka	  portionen	  om	  du	  känner	  att	  du	  behöver.	  Ett	  
annat	  bra	  sätt	  att	  öka	  mättnaden	  och	  förbättra	  smaken	  är	  att	  till-‐
sätta	  1-‐2	  tsk	  kokosolja	  till	  gröten	  medan	  den	  kokar	  -‐	  Kokosolja	  (1	  
tsk	  =	  5	  g	  fett,	  41	  kcal).	  
	  
1	  portion	  
	  
1	  dl	  glutenfria	  gryn	  (havregryn,	  boveteflingor,	  risflingor	  eller	  hirsflingor)	  
2,5	  dl	  vatten	  
1	  nypa	  salt	  
	  
Valfritt	  
2	  torkade	  fikon,	  skurna	  i	  bitar	  eller	  1	  msk	  russin	  (kan	  uteslutas)	  
1	  msk	  linfrön	  
	  
Serveringsförslag:	  
1	  mosad	  banan,	  kanel	  och	  2	  msk	  pumpakärnor	  
1,5	  dl	  tinade	  bär	  och	  10	  hackade	  mandlar	  
1	  äpple,	  rivet,	  ca	  10	  hasselnötter	  
	  
Koka	  grynen	  enligt	  anvisningarna	  på	  förpackningen	  eventuellt	  tillsammans	  med	  torkad	  frukt	  
och	  linfrön.	  
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Quinoagröt med nötter och äpple 
	  
Förbered	  gärna	  fler	  portioner	  av	  den	  här	  extra	  proteinrika	  och	  
mättande	  gröten	  i	  förväg.	  Förvara	  i	  kylen	  och	  värm	  upp	  en	  portion	  
på	  morgonen.	  	  
	  
1	  port	  
	  
0,75	  dl	  ljus	  quinoa	  
2,5	  dl	  vatten	  
1	  tsk	  ghee	  eller	  kokosolja	  
2	  fikon	  eller	  aprikoser,	  klippt	  i	  bitar	  (kan	  uteslutas)	  
1	  nypa	  salt	  
0,5	  tsk	  kanel	  eller	  mer	  efter	  smak	  
	  
Topping	  
6-‐10	  hasselnötter	  eller	  valnötter	  
vegetabilisk	  mjölk	  
1	  äpple,	  rivet	  
kanel	  
	  
Skölj	  quinoan	  i	  en	  sil.	  Koka	  upp	  alla	  ingredienserna	  till	  gröten	  och	  sänk	  värmen	  till	  låg	  och	  låt	  
småkoka	  i	  18-‐20	  minuter.	  Tillsätt	  mer	  vatten	  om	  det	  behövs.	  Servera	  med	  hackade	  nötter	  och	  
valfri	  mjölk	  och	  rivet	  äpple.	  	  
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Raw bovetegröt med kanel,  

ingefära och äpple 
	  
Raw	  bovetegröt	  hör	  till	  mina	  favoritfrukostar.	  Kräver	  blötlägg-‐
ning	  över	  natten.	  	  
	  
1	  port	  
	  
1	  dl	  helt	  bovete	  
10	  mandlar	  eller	  2	  msk	  pumpakärnor	  eller	  melonkärnor	  
1	  banan	  
0,5	  tsk	  kanel	  efter	  smak	  
1	  krm	  torkad	  ingefära	  
1	  litet	  äpple	  eller	  0,5	  stort	  
ev.	  några	  russin	  eller	  kokoschips	  att	  strö	  över	  
	  
Blötlägg	  bovetet	  och	  mandlarna	  tillsammans	  över	  natten.	  Skölj	  bovete	  och	  mandlar	  ordentligt	  i	  
sil	  med	  rikligt	  med	  vatten	  och	  låt	  rinna	  av.	  Mixa	  bovete,	  mandlar,	  banan	  och	  kryddor	  tillsam-‐
mans	  till	  en	  slät	  gröt	  i	  matberedare,	  i	  blender	  eller	  med	  stavmixer.	  Toppa	  med	  tärnat	  eller	  rivet	  
äpple	  och	  ev.	  något	  mer.	  	  
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Raw bovetegröt med banan och 
blåbär 
	  
Den	  här	  varianten	  med	  choklad	  är	  extra	  lyxig.	  Som	  dessert	  till	  fru-‐
kost!	  
	  
1	  port	  
	  
1	  dl	  helt	  bovete	  
10	  mandlar	  eller	  2	  msk	  pumpakärnor	  eller	  melonkärnor	  
1-‐2	  fikon	  för	  extra	  sötning	  (kan	  definitivt	  uteslutas)	  
kryddning,	  t.ex.	  1	  tsk	  kanel,	  1	  krm	  vanilj	  eller	  0,5	  msk	  kakao.	  
1	  banan	  
1-‐2	  dl	  blåbär	  
	  
Blötlägg	  bovete	  med	  mandel	  eller	  pumpakärnor	  eller	  melonkärnor	  över	  natten.	  Skölj	  ordentligt	  
genom	  sil	  och	  låt	  rinna	  av.	  Mixa	  tillsammans	  med	  halva	  bananen	  och	  det	  mesta	  av	  blåbären,	  
spara	  lite	  till	  dekoration.	  Ät	  med	  bitar	  av	  banan	  och	  blåbär.	  
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Chiagröt 
	  
Receptet	  är	  enkelt,	  du	  varierar	  egentligen	  mjölk	  och	  smaksättning	  
som	  du	  vill.	  Jag	  har	  valt	  kokosmjölk	  utspädd	  med	  vatten	  eftersom	  
att	  jag	  tycker	  att	  det	  blir	  godast	  och	  det	  mättar	  bättre.	  Chiagröt	  är	  
perfekt	  att	  förbereda	  dagen	  innan,	  till	  frukost	  eller	  mellanmål.	  Du	  
kan	  göra	  större	  portioner	  om	  du	  vill.	  
	  
1	  portion	  
	  
2	  msk	  chiafrön	  
1	  dl	  rinnig	  kokosmjölk	  (inte	  gryning)	  
1	  dl	  vatten	  	  
	  
Valfri	  smaksättning	  
1	  krm	  vaniljpulver	  
1	  krm	  kardemumma	  
	  
Valfri	  topping	  
1,5	  dl	  färska	  eller	  tinade	  bär	  
0,5	  dl	  blandade	  nötter	  och	  frön	  
1	  banan,	  skivad	  
	  
Blanda	  chiafrön	  med	  mjölk	  och	  smaksättning	  och	  låt	  stå	  och	  svälla	  i	  minst	  en	  timme.	  Rör	  om	  
några	  gånger	  den	  första	  kvarten.	  Förbered	  gärna	  dagen	  innan	  i	  en	  burk	  med	  extra	  utrymme	  
och	  lock.	  Toppa	  direkt	  i	  burken	  med	  vad	  du	  vill	  innan	  du	  ska	  iväg,	  skruva	  på	  locket	  och	  ta	  med	  i	  
väskan.	  	  
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Extra mättande chiagröt   
	  
Jag	  får	  ofta	  höra	  att	  chiagröt	  inte	  mättar.	  Den	  här	  varianten	  gör	  det	  garanterat.	  	  
	  
1	  port	  
	  
2	  msk	  chiafrön	  
2	  msk	  kokosflingor	  
2	  fikon,	  klippta	  i	  bitar	  
0,75	  dl	  kokosmjölk	  
1,5	  dl	  vatten	  
1	  knivsudd	  vaniljpulver	  (valfritt)	  
	  
Topping	  
1	  banan	  eller	  annan	  frukt,	  skivad	  
1	  dl	  bär	  
1-‐2	  msk	  hackade	  nötter	  och/eller	  frön	  (ex.	  valnötter	  eller	  pumpakärnor)	  
	  
Blanda	  alla	  ingredienserna	  till	  gröten	  i	  en	  burk	  eller	  skål.	  Vänta	  ett	  par	  minuter	  och	  blanda	  
igen.	  Upprepa	  ett	  par	  minuter	  senare	  igen.	  Låt	  sedan	  stå	  ett	  par	  timmar	  i	  kylen,	  helst	  över	  nat-‐
ten.	  Ät	  tillsammans	  med	  valfri	  frukt,	  bär,	  frön,	  kokos	  eller	  nötter.	  
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Raw müsli med nötter, frön och kokos 
	  
Raw	  müsli	  är	  väldigt	  dryg	  och	  mättande.	  Förvara	  gärna	  i	  kylen	  eftersom	  att	  den	  innehåller	  myck-‐
et	  fett	  i	  nötter	  och	  frön.	  	  
	  
12-‐16	  portioner	  	  
	  
2	  dl	  mandlar	  	  
2	  dl	  hasselnötter	  
1	  dl	  pumpakärnor	  
1	  dl	  solroskärnor	  
3	  dl	  kokosflingor	  
1	  dl	  linfrön	  	  
1	  tsk	  vaniljpulver	  
1	  dl	  russin	  eller	  annan	  torkad	  frukt	  i	  bitar	  
1	  krm	  salt	  
	  
Pulsera	  blandningen	  i	  en	  matberedare	  för	  en	  något	  mer	  finfördelad	  konsistens.	  Det	  går	  bra	  att	  
hacka	  med	  kniv.	  
	  
Serveringsförslag:	  
Avokadoyoghurt	  eller	  fruktsallad	  och	  mandelmjölk.	  	  
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Granola 
Gör	  din	  egen	  krispiga,	  naturligt	  glutenfria	  granola.	  Den	  här	  varian-‐
ten	  är	  mättande	  och	  mycket	  dryg.	  	  
	  
10-‐12	  port	  
	  
5	  dl	  g	  boveteflingor	  eller	  glutenfria	  havregryn	  
1	  dl	  pumpakärnor	  	  
1	  dl	  nötter	  (ersätt	  med	  solroskärnor	  för	  nötfri	  variant)	  
2	  msk	  smält	  kokosolja	  eller	  rapsolja	  
0,5	  dl	  agave,	  lönnsirap	  eller	  honung	  	  
0,5	  dl	  vatten	  
1	  krm	  salt	  
3	  tsk	  kanel	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  125°C	  och	  förbered	  en	  eller	  två	  plåtar	  med	  bakplåtspapper.	  Blanda	  alla	  torra	  
ingredienser	  i	  en	  bunke.	  Tillsätt	  olja,	  vatten	  och	  sötning	  och	  blanda	  väl.	  Sprid	  ut	  blandningen	  
på	  plåten	  och	  rosta	  i	  mitten	  av	  ugnen	  i	  ca	  50	  min.	  Efter	  ca	  20	  min	  –	  rör	  om	  ordentligt	  i	  bland-‐
ningen	  och	  fördela	  eventuella	  klumpar.	  Håll	  koll	  mot	  slutet	  och	  tillåt	  kortare	  eller	  längre	  tid	  
eftersom	  att	  ugnar	  är	  olika.	  Blandningen	  ska	  ha	  fått	  en	  fin	  gyllene	  och	  rostad	  färg	  och	  vara	  näs-‐
tan	  helt	  torr.	  Granolan	  kan	  torka	  extra	  på	  plåten	  i	  rumstemperatur.	  T.ex.	  över	  natten.	  Häll	  se-‐
dan	  på	  burk	  med	  tätslutande	  lock.	  
	  
Serveringsförslag:	  
Avokadoyoghurt	  eller	  fruktsallad	  och	  mandelmjölk.	  	  
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Bovetegranola med kanel och kardemumma, extra 
mild för magen 
	  
Den	  här	  granolan	  blir	  extra	  mild	  för	  magen	  eftersom	  att	  bovete,	  frön	  och	  nötter	  har	  varit	  först	  
blötlagda	  innan	  de	  lätt	  rostas.	  	  
	  
12-‐14	  port	  
	  
3	  dl	  helt	  bovete,	  blötlagt	  över	  natten	  
1	  dl	  pumpakärnor,	  	  
1	  dl	  mandlar	  
1	  dl	  hasselnötter,	  	  
0,5	  dl	  linfrön	  
1	  dl	  riven	  kokos	  
2	  tsk	  kanel	  
2	  tsk	  kardemumma	  
1	  krm	  salt	  
2	  msk	  honung	  (kan	  uteslutas)	  
2	  msk	  kokosolja,	  smält	  
	  
Blötlägg	  bovete,	  pumpakärnor,	  mandlar	  och	  hasselnötter	  ca	  8	  timmar	  eller	  över	  natten.	  Skölj	  
noga	  och	  låt	  rinna	  av	  ordentligt.	  Om	  du	  vill	  kan	  du	  snabbt	  köra	  den	  blötlagda	  blandningen	  i	  
matberedare	  om	  du	  vill	  ha	  grovhackade	  bitar	  istället	  för	  hela	  gryn	  och	  frön.	  Mixa	  inte	  för	  
mycket,	  då	  blir	  det	  grötigt.	  Blanda	  alla	  ingredienser	  väl.	  Sprid	  ut	  på	  plåt	  täckt	  med	  bakplåts-‐
papper	  och	  rosta,	  gärna	  långsamt	  på	  strax	  under	  100°C.	  Då	  tar	  det	  2-‐4	  timmar.	  Om	  du	  vill	  kan	  
du	  höja	  temperaturen	  till	  125°C	  och	  rosta	  i	  endast	  ca	  40	  min.	  Du	  behöver	  hålla	  lite	  koll	  ef-‐
tersom	  att	  blandningen	  lätt	  bränns	  mot	  sluten.	  	  Öppna	  och	  släpp	  ut	  ånga	  ett	  par	  gånger	  under	  
tillagningen.	  Granolan	  är	  klar	  när	  den	  är	  lätt	  rostad	  och	  nästan	  helt	  torr.	  Den	  kan	  torka	  ytterli-‐
gare	  i	  rumstemperatur	  över	  natten.	  	  
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Avokadoyoghurt 
	  
Mättande	  och	  nyttig	  raw-‐foodfrukost	  
	  
1	  portion	  
	  
1	  helt	  mogen	  avokado	  
1	  banan	  
1	  msk	  citronsaft	  
lite	  vaniljpulver	  (kan	  uteslutas)	  
lite	  mandelmjölk,	  kokosmjölk	  eller	  annan	  vegetabilisk	  mjölk	  att	  anpassa	  konsistensen	  med	  
	  
Kör	  ingredienserna	  i	  en	  matberedare	  eller	  mixa	  med	  stavmixer.	  Späd	  med	  lite	  vätska	  för	  att	  få	  
den	  konsistens	  du	  önskar.	  
	  
Topping	  
Raw	  müsli	  	  
1	  dl	  hallon	  
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Cashewyoghurt  
	  
Det	  blir	  en	  dryg	  och	  mättande	  yoghurt!	  Ät	  till	  frukost	  eller	  som	  des-‐
sert	  med	  lite	  bär	  och	  ringlad	  honung	  över.	  	  
	  
4-‐6	  portioner	  
	  
4	  dl	  cashewnötter	  
3-‐4	  dl	  varmt/ljummet	  vatten	  (ca	  35-‐40°C)	  
4	  kapslar	  probiotika	  
en	  knivsudd	  salt	  
	  
Valfri	  smaksättning	  
1	  krm	  vaniljpulver	  	  
någon	  sötning,	  till	  exempel	  1-‐2	  tsk	  honung	  	  
	  
Blötlägg	  cashewnötterna	  i	  minst	  5	  timmar,	  gärna	  över	  natten	  i	  kylskåp	  eller	  i	  rumstemperatur.	  
Häll	  av	  vattnet	  och	  mixa	  nötterna	  med	  nytt,	  varmare	  vatten	  i	  ca	  5	  minuter.	  OBS!	  Temperaturen	  
ska	  inte	  överstiga	  42°C,	  då	  dör	  probiotikan.	  Tillsätt	  probiotika	  (öppna	  kapslarna	  och	  strö	  i	  
pulvret)	  och	  mixa	  ihop.	  Häll	  cashewyoghurten	  i	  en	  skål	  eller	  burk	  och	  täck	  med	  plastfolie.	  Låt	  
den	  stå	  framme	  i	  ca	  24	  timmar	  i	  rumstemperatur,	  tills	  den	  börjar	  bubbla	  och	  smakar	  syrligt	  
och	  gott.	  Om	  yoghurten	  inte	  börjat	  bubbla	  eller	  inte	  smakar	  tillräckligt	  syrligt	  kan	  du	  låta	  den	  
stå	  framme	  ett	  tag	  till.	  	  
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”Snabb” cashewyoghurt  
	  
God	  att	  söta	  med	  honung	  till	  frukost	  eller	  dessert.	  Toppa	  med	  frukt	  eller	  bär.	  	  	  
	  
4-‐6	  portioner	  
	  
4	  dl	  cashewnötter	  +	  vatten	  till	  blötläggning	  
ca	  3	  dl	  vatten	  
citronsaft	  efter	  smak	  (ca	  1-‐2	  msk)	  
	  
Valfri	  smaksättning	  
Honung	  
1	  krm	  vaniljpulver	  eller	  mer	  efter	  smak	  
	  
Blötlägg	  cashewnötterna	  i	  minst	  8	  timmar,	  gärna	  över	  natten	  i	  kylskåp	  eller	  i	  rumstemperatur.	  
Häll	  av	  vattnet	  och	  mixa	  nötterna	  med	  nytt	  kallt	  vatten	  i	  2-‐	  5	  minuter	  i	  en	  stark	  blender	  (700W	  
stark	  motor	  räcker	  för	  att	  få	  len	  och	  slät	  yoghurt	  men	  gärna	  starkare).	  Om	  det	  behövs,	  anpassa	  
konsistensen	  med	  lite	  extra	  vatten.	  Tillsätt	  försiktigt	  lite	  i	  taget	  så	  att	  konsistensen	  inte	  blir	  för	  
lös.	  Smaka	  av	  med	  citronsaft.	  
Smaksätt	  med	  t.ex.	  vaniljpulver,	  rivet	  citronskal	  och	  lite	  honung.	  Förvara	  i	  sedan	  i	  kylskåp	  i	  3-‐4	  
dagar.	  
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Ayurvediskt kokt äpple 
	  
Börja	  dagen	  med	  ett	  kokt	  äpple	  innan	  frukost	  för	  att	  stimulera	  äm-‐
nesomsättningen	  och	  harmonisera	  magen.	  Perfekt	  huskur	  för	  perso-‐
ner	  som	  har	  trög	  ämnesomsättning	  eller	  för	  alla	  som	  vill	  ge	  magen	  
en	  lätt	  och	  harmonisk	  start	  och	  samtidigt	  aktivera	  tarmarna.	  	  
	  
1	  portion	  
	  
1	  stort	  sött	  äpple,	  urkärnade	  klyftor	  (skala	  även	  om	  du	  vill)	  
5	  hela	  kryddnejlikor	  eller	  2	  antistjärnor	  (kan	  uteslutas)	  
vatten	  
	  
Koka	  äpple	  och	  kryddor	  i	  vatten	  som	  täcker	  äppelbitarna	  på	  medelvärme	  tills	  att	  äpplet	  är	  helt	  
mjukt.	  Låt	  svalna	  och	  ät	  innan	  frukost	  eller	  som	  lätt	  frukost.	  Äpplet	  kan	  stå	  framme	  i	  rumstem-‐
peratur.	  Förvara	  annars	  i	  kylen	  och	  värm	  på	  lätt	  på	  morgonen	  i	  en	  kastrull	  med	  ett	  par	  msk	  
vatten.	  	  
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BRÖD OCH BAKAT 
 

Fröknäcke 
Fröknäcke	  är	  proteinrikt	  och	  innehåller	  stor	  andel	  nyttigt	  fett	  och	  mättar	  därför	  bra.	  Ät	  till	  fru-‐
kost,	  servera	  till	  sallad	  eller	  avnjut	  som	  kex	  med	  avokado	  och	  lök.	  
	  
1	  plåt	  
	  
1	  dl	  solroskärnor	  
1	  dl	  pumpakärnor	  
1	  dl	  sesamfrön	  
2	  dl	  linfrön	  	  
0,5	  dl	  vallmofrön	  
2,5	  msk	  hela	  psylliumfrön	  
0,5	  dl	  olivolja	  
2,5	  dl	  kokande	  vatten	  
0,5	  tsk	  salt	  
	  
Blanda	  alla	  torra	  ingredienser.	  Koka	  upp	  vattnet	  och	  häll	  i	  olivoljan.	  Blanda	  allt	  och	  låt	  stå	  i	  ca	  
20	  minuter.	  Kavla	  ut	  på	  bakplåtspapper	  och	  grädda	  i	  ugnen	  i	  50	  minuter	  på	  150°C.	  Skär	  i	  bitar	  
med	  kniv	  eller	  bryt	  isär	  och	  lägg	  på	  galler	  på	  eftervärme	  i	  ca	  40	  minuter.	  
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Boveteknäcke med pumpa-kärnor  
	  
Ett	  krispigt,	  tunt	  men	  mättande	  knäckebröd	  som	  är	  enkelt	  att	  göra.	  
	  
2	  plåtar	  
	  
1	  dl	  chiafrön	  
1	  dl	  pumpakärnor	  
3	  dl	  bovetemjöl	  
2	  msk	  olivolja	  
3	  dl	  kokande	  vatten	  
0,5	  tsk	  salt	  
Extra	  olja	  till	  utbakningen	  	  
bakplåtspapper	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  175°C.	  Blanda	  chiafrön,	  pumpakärnor,	  bovetemjöl	  och	  salt	  i	  en	  skål.	  Häll	  oljan	  
och	  det	  kokande	  vattnet	  över	  och	  blanda	  mycket	  hastigt	  och	  med	  kraft	  ihop	  till	  en	  deg.	  Låt	  de-‐
gen	  vila	  tills	  den	  har	  svalnat	  något,	  minst	  10	  minuter.	  Dela	  degen	  i	  två	  delar	  och	  olja	  in	  varje	  
degklump	  lite	  lätt.	  Använd	  två	  bakplåtspapper	  och	  kavla	  ut	  degen	  försiktigt	  så	  tunt	  som	  möjligt	  
mellan	  dem.	  Pumpakärnorna	  kommer	  ta	  emot	  så	  pressa	  ut	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  Dra	  bort	  det	  
översta	  pappret	  och	  överför	  det	  undre	  pappret	  med	  den	  utkavlade	  degen	  på	  till	  en	  plåt.	  Grädda	  
i	  12-‐15	  minuter	  tills	  plattan	  har	  fått	  lite	  färg,	  är	  helt	  torr	  och	  har	  höjt	  sig	  på	  sina	  ställen.	  Ta	  ut	  
ur	  ugnen	  och	  låt	  svalna.	  Bryt	  i	  bitar.	  	  
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Snabba chapati (tunnbröd) 
	  
Servera	  brödet	  till	  olika	  grytor	  och	  soppor	  så	  som	  linsgryta	  eller	  
linssoppa.	  Du	  bakar	  det	  medan	  soppan	  blir	  klar	  på	  spisen.	  Använd	  
brödet	  som	  wrap	  –	  bred	  t.ex.	  med	  bönpaté,	  ärtpesto	  eller	  hummus	  
och	  toppa	  med	  gröna	  blad,	  oliver,	  tomater	  och	  örter	  för	  en	  god	  och	  
mättande	  vegan-‐wrap.	  	  
	  
6-‐8	  bröd	  
	  
2,5	  dl	  quionoamjöl	  eller	  bovetemjöl	  
2	  msk	  fiberhusk	  eller	  finax	  psyllium	  (finmalt	  pulver)	  
1	  tsk	  salt	  
3	  dl	  vatten	  
extra	  mjöl	  till	  utbakningen	  
	  
Blanda	  först	  ihop	  torra	  ingredienser	  i	  en	  bunke.	  Tillsätt	  vatten	  och	  ev.	  sötning	  och	  blanda	  se-‐
dan	  hastigt	  ihop	  till	  en	  slät	  smet/deg.	  Var	  snabb	  när	  du	  blandar	  ihop	  så	  att	  inte	  klumpar	  bildas	  
men	  du	  behöver	  inte	  blanda	  länge	  eller	  knåda.	  Låt	  degen	  stå	  i	  ca	  15	  minuter.	  Dela	  degen	  i	  6-‐8	  
delar	  och	  kavla	  ut	  till	  så	  runda	  och	  så	  tunna	  bröd	  som	  möjligt	  med	  rikligt	  med	  extra	  mjöl.	  Stek	  
varje	  bröd	  i	  en	  het	  och	  torr	  stekpanna	  ca	  2-‐3	  minuter	  på	  varje	  sida.	  
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Glutenfri fullkornslimpa av dansk 
rågbrödstyp 
	  
Ett	  mycket	  användbart	  vardagsbröd.	  Skiva	  upp	  och	  frys	  in.	  Tina	  
direkt	  i	  brödrosten.	  	  
	  
1	  limpa	  (1,5	  l)	  
	  
1	  msk	  äppelcidervinäger	  	  
3,5	  dl	  fingervarmt	  vatten	  
2	  dl	  rårivet	  äpple	  (kan	  ersättas	  med	  1,5	  dl	  osötat	  äppelmos)	  
2	  msk	  honung	  eller	  agave	  (kan	  uteslutas)	  
2	  msk	  olja	  
1	  dl	  pumpakärnor	  
1,5	  dl	  solroskärnor	  
1	  dl	  linfrön	  
brödkryddor	  (kan	  uteslutas)	  	  
2	  tsk	  bikarbonat	  	  
1,5	  msk	  fiberhusk	  eller	  finax	  psyllium	  (finmalt	  pulver)	  
2	  dl	  mörkt	  teffmjöl	  (kan	  ersättas	  med	  ljust	  teffmjöl	  eller	  bovetemjöl)	  
2,5	  dl	  rårismjöl	  (kan	  ersättas	  med	  durramjöl)	  
1,5	  msk	  nyponskalmjöl	  (kan	  uteslutas)	  
2	  tsk	  salt	  
	  
Sätt	  ugnen	  på	  225°C.	  Täck	  insidan	  av	  en	  limpform	  (1,5	  l)	  med	  bakplåtspapper	  eller	  pensla	  med	  
ordentligt	  med	  olja.	  Vispa	  ihop	  vatten,	  äpple	  eller	  äppelmos,	  honung	  och	  olja	  i	  en	  bunke.	  Mät	  
upp	  och	  blanda	  alla	  torra	  ingredienser	  för	  sig.	  Tillsätt	  de	  torra	  ingredienserna	  till	  degvätskan	  
och	  vispa	  hastigt	  ihop	  till	  en	  jämn	  smet	  med	  en	  slev	  eller	  ballongvisp.	  Ingen	  knådning	  krävs.	  
Det	  blir	  en	  ganska	  klibbig	  smet	  som	  snabbt	  sväller	  och	  stelnar.	  Klicka	  i	  smeten	  i	  formen	  och	  
pudra	  rejält	  med	  rårismjöl	  över	  ytan	  så	  att	  det	  täcker	  smeten	  helt.	  Låt	  smeten	  vila	  i	  formen	  i	  
10-‐20	  minuter	  så	  att	  fiberhusk	  och	  linfrön	  hinner	  absorbera	  vätska.	  Baka	  brödet	  i	  80	  minuter	  
lågt	  ned	  i	  ugnen.	  Ta	  ur	  brödet	  ur	  formen	  och	  låt	  svalna	  på	  galler	  under	  bakduk.	  Låt	  brödet	  
kallna	  helt	  innan	  du	  skär	  i	  det.	  Det	  går	  bra	  att	  baka	  dagen	  innan	  man	  ska	  äta	  det.	  Det	  håller	  sig	  
saftigt	  och	  gott	  i	  flera	  dagar.	  
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Proteinfrallor (vegan) 
Små	  och	  mättande,	  protein-‐	  och	  fiberrika	  veganfrallor	  
	  
Ca	  8	  stycken	  
	  
Steg	  1	  
	  
30	  g	  hela	  psylliumfrön	  
50	  g	  linfrön	  
65	  g	  solroskärnor	  
60	  g	  pumpakärnor	  
450	  g	  kallt	  vatten	  
	  
Rör	  samman	  alla	  ingredienser	  under	  Steg	  1	  i	  en	  bunke.	  Låt	  stå	  1	  timme.	  
	  
Steg	  2	  
	  
100	  g	  kokosmjöl	  
10	  g	  fiberhusk	  
2,5	  tsk	  bikarbonat	  	  
2	  tsk	  citronsaft	  eller	  äppelcidervinäger	  
½	  tsk	  salt	  
	  
Blanda	  alla	  ingredienser	  under	  Steg	  2,	  se	  till	  att	  fördela	  alla	  klumpar	  i	  kokosmjölet.	  Blanda	  has-‐
tigt	  ihop	  mjölblandningen	  med	  frö-‐	  och	  vattengelén	  från	  Steg	  1.	  Blanda	  väl	  i	  någon	  minut	  så	  att	  
det	  blir	  en	  klumpfri	  och	  fast	  smet.	  Låt	  svälla	  i	  ca	  15	  minuter.	  Forma	  7–8	  bullar	  med	  fuktade	  
händer	  och	  placera	  ut	  på	  en	  plåt	  med	  bakplåtspapper.	  Grädda	  i	  mitten	  av	  ugnen	  i	  225	  grader	  i	  
ca	  30	  minuter	  tills	  bullarna	  fått	  en	  lätt	  gyllene	  färg.	  Släpp	  ut	  lite	  ånga	  ur	  ugnen	  ett	  par	  gånger	  
under	  tiden	  bullarna	  gräddas.	  Låt	  bröden	  svalna	  innan	  du	  skär	  upp	  dem.	  
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Fiberfrallor med teff 
	  
12-‐14	  stycken	  
	  
750	  g	  fingervarmt	  vatten	  
2	  msk	  honung	  (kan	  uteslutas)	  
300	  g	  teffmjöl	  (mörk	  eller	  ljus)	  
210	  g	  rårismjöl	  eller	  fullkornsrismjöl	  
30	  g	  fiberhusk	  
2	  tsk	  salt	  
2	  tsk	  bikarbonat	  
2	  tsk	  brödkrydda	  (kan	  uteslutas)	  
	  
Dekoration,	  välj	  ett	  eller	  flera	  alternativ	  
extra	  mjöl,	  t.ex.	  rismjöl	  
sesamfrön	  
pumpakärnor	  eller	  solroskärnor	  
vallmofrön	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  225°C.	  Blanda	  vattnet	  tillsammans	  med	  honung.	  Mät	  upp	  och	  alla	  torra	  ingre-‐
dienser	  för	  sig.	  Tillsätt	  mjölblandningen	  till	  degvätskan	  och	  rör	  hastigt	  ihop	  till	  en	  slät	  och	  
klibbig	  deg.	  Låt	  stå	  och	  svälla	  i	  ca	  15	  minuter.	  Förbered	  2	  plåtar	  med	  bakplåtspapper.	  Rulla	  
runda	  frallor	  med	  fuktade	  händer	  och	  pudra	  dem	  med	  mjöl	  eller	  rulla	  i	  t.ex.	  sesamfrön	  och	  pla-‐
cera	  ut	  på	  plåtarna.	  Grädda	  frallorna	  i	  ca	  35	  minuter.	  Låt	  svalna	  på	  galler	  helt	  innan	  du	  skär	  i	  
dem	  eftersom	  att	  de	  kan	  klibba	  ihop	  om	  du	  skär	  i	  dem	  när	  de	  är	  för	  varma.	  
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Miniscones med havre och valnötter 
	  
De	  här	  goda	  små	  bröden	  passar	  lika	  bra	  som	  mellis	  eller	  fikafrallor.	  	  
	  
2-‐4	  port,	  ca	  6	  miniscones	  
	  
200	  glutenfria	  havregryn	  
5	  g	  fiberhusk	  
35	  g	  valnötter	  (kan	  ersättas	  med	  solroskärnor)	  
0,5	  tsk	  salt	  
1	  tsk	  bakpulver	  
2	  tsk	  honung	  (kan	  uteslutas)	  
2	  msk	  rapsolja	  
2,5	  dl	  vegetabilisk	  mjölk	  eller	  vatten	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  200°C.	  Olika	  märken	  havregryn	  har	  olika	  kvalitet	  och	  egenskaper.	  Om	  havre-‐
grynen	  är	  fina	  och	  mjuka	  kan	  du	  bara	  hacka	  valnötterna	  och	  blanda	  degen	  direkt.	  Om	  havre-‐
grynen	  verkar	  hårda	  och	  håller	  formen,	  kör	  havregryn	  och	  nötter	  i	  matberedare	  tills	  något	  mer	  
finfördelat.	  Tillsätt	  övriga	  torra	  ingredienser	  och	  blanda.	  Tillsätt	  honung,	  olja	  och	  mjölk	  och	  
blanda	  hastigt	  ihop	  till	  en	  klibbig	  deg.	  Forma	  ca	  6	  små	  miniscones	  med	  fuktade	  händer.	  Strö	  
havregryn	  eller	  hackad	  nötter	  över	  som	  dekoration.	  Nagga	  med	  gaffel.	  Grädda	  i	  ca	  25	  minuter	  
mitt	  i	  ugnen.	  OBS!	  sconesen	  bör	  svalna	  helt	  innan	  man	  skär	  i	  dom.	  	   	  
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Yogabollar (rawfood) 
Har	  du	  inte	  alla	  kryddorna	  hemma	  räcker	  det	  med	  kanel	  eller	  vanilj.	  	  
	  
ca	  12	  stycken	  
	  
200	  g	  mandlar	  eller	  mandelmjöl	  
ca	  12	  st.	  färska	  dadlar	  utan	  kärnor	  
0,5	  tsk	  vaniljpulver	  
3	  tsk	  kanel	  
2	  tsk	  mald	  kardemumma	  
0,5	  tsk	  mald,	  torkad	  ingefära	  
0,5	  tsk	  torkad,	  mald	  kryddnejlika	  
	  
Garnering	  
Kokosflingor	  eller	  finhackade	  nötter	  
	  
Om	  du	  använder	  hela	  mandlar,	  kör	  dom	  i	  matberedare	  till	  grovt	  mandelmjöl.	  Kör	  sedan	  alla	  
ingredienser	  tillsammans	  i	  matberedare.	  Forma	  små	  bollar	  och	  rulla	  i	  kokosflingor	  eller	  fin-‐
hackade	  nötter.	  	  
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Rawfoodbars med choklad 
En	  bit	  rawfoodbar	  bidrar	  med	  extra	  energi	  och	  protein	  till	  fika,	  som	  
mellis	  eller	  efter	  träning.	  
	  
12-‐16	  stycken	  
	  
225	  g	  frön	  och	  nötter,	  t.ex.	  blandade	  pumpakärnor,	  hampafrön	  och	  
hasselnötter.	  	  
400	  g	  torkad	  frukt,	  t.ex.	  fikon	  och	  aprikoser	  
30	  g	  (ca	  3	  msk)	  kakao	  
0,5	  tsk	  salt	  
	  
Extra	  smak	  och	  tillskott	  (valfritt)	  
0,5	  tsk	  vaniljpulver	  
2	  msk	  proteinpulver	  om	  du	  vill	  ha	  extra	  protein	  
	  
Kör	  frön	  och	  nötter	  i	  matberedare	  tills	  att	  de	  är	  ordentligt	  finhackade	  ungefär	  som	  grovmalet	  
mandelmjöl.	  Tillsätt	  kakao	  och	  annan	  smaksättning	  och	  blanda.	  Tillsätt	  torkad	  frukt	  och	  kör	  
matberedaren	  igen	  tills	  att	  det	  bildats	  en	  klibbig	  deg	  som	  går	  att	  forma.	  Tryck	  ut	  degen	  ordent-‐
ligt	  i	  en	  form	  täckt	  på	  insidan	  med	  plastfilm.	  En	  limpform	  fungera	  bra.	  Låt	  kakan	  vila	  lite	  i	  kylen	  
och	  skär	  sedan	  lagom	  bitar.	  
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Chokladbollar 
OBS!	  Väldigt	  söta!	  Och	  goda…	  
	  
ca	  12	  stycken	  
	  
ca	  10	  urkärnade,	  saftiga	  färska	  dadlar	  (ungefär	  1	  dl	  i	  kompakt	  form)	  
1	  dl	  havregryn	  (kan	  ersättas	  med	  kokosflingor)	  
1,5	  dl	  mandelmjöl	  (kan	  bytas	  mot	  kokosflingor	  om	  du	  inte	  tål	  man-‐
del)	  
3	  msk	  kakao	  
1	  krm	  vaniljpulver	  
1	  knivsudd	  salt	  
1,5-‐2	  msk	  kokosolja	  i	  fast	  form	  (kyld)	  
	  
Förslag	  att	  rulla	  bollarna	  i	  
kokosflingor	  
kokosflakes	  
mixade	  jordnötter	  +	  en	  gnutta	  kokossocker	  
hallonpulver	  
hasselnötsmjöl	  eller	  andra	  hackade	  nötter	  
kakao	  
	  
Mixa	  alla	  ingredienser	  utom	  kokosoljan	  i	  en	  matberedare	  tills	  att	  dadlarna	  är	  helt	  finfördelade.	  
Tillsätt	  kokosoljan	  och	  mixa	  ihop.	  Forma	  till	  bollar	  och	  rulla	  i	  kokos	  eller	  något	  annat	  gott.	  Kyl	  
gärna	  en	  stund	  innan	  servering.	  
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SALLADER OCH RAW FOOD 
	  
Sallader	  är	  utmärkt	  snabblagad	  vardagsmat	  och	  kan	  varieras	  i	  oändlighet.	  Låt	  fantasin	  flöda	  
eller	  ta	  det	  som	  finns	  hemma.	  Tänk	  på	  att	  aldrig	  begränsa	  mängden	  grönsaker.	  Du	  får	  äta	  hur	  
mycket	  du	  vill.	  Ät	  sallad	  varje	  dag!	  J	  	  
	  
Du	  bygger	  en	  fullvärdig	  måltidssallad	  av	  en	  rejäl	  bas	  av	  grönsaker,	  något	  protein,	  kanske	  någon	  
extra	  kolhydrat	  och	  fett.	  Bra	  protein	  -‐	  förutom	  ägg,	  fisk	  och	  kyckling	  är	  edameme,	  tofu,	  kokt	  
quinoa,	  kokt	  bovete,	  nötter	  och	  frön.	  Extra	  kolhydrater	  är	  kokt	  potatis,	  rostade	  grönsaker	  och	  
rotfrukter	  och	  pasta.	  Bra	  fett	  är	  avokado,	  majonnäs,	  nötter	  och	  frön	  och	  oljor.	  	  
	  

 

Tomatsallad (tillbehör/förrätt) 
Så	  enkelt!	  Så	  gott!	  
	  
2	  portioner	  
	  
2	  stora	  tomater	  (gärna	  bifftomater),	  tunt	  skivade	  
0,5	  stor	  rödlök,	  tunt	  skivad	  
1	  msk	  finhackad	  persilja	  (kan	  uteslutas)	  
	  
Dressing	  
0,25	  dl	  olja	  
2	  msk	  äppelcidervinäger	  eller	  citronsaft	  
salt	  och	  malen	  svartpeppar	  
	  	  
Lägg	  upp	  skivad	  tomat	  och	  lök	  på	  ett	  fat	  eller	  i	  en	  skål.	  Blanda	  samman	  olja,	  vinäger,	  salt	  och	  
peppar	  till	  en	  dressing.	  Droppa	  över	  vinägrett	  och	  strö	  över	  hackad	  persilja.	  
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Grönsallad och råkost (tillbehör/förrätt) 
	  
Servera	  en	  grönsallad	  till	  de	  flesta	  måltider.	  Det	  enklaste	  är	  att	  blanda	  gröna	  blad,	  till	  exempel	  
spenat	  och	  rucola	  med	  citron,	  olivolja	  och	  flingsalt.	  Se	  till	  att	  salladen	  är	  rejält	  tilltagen.	  För	  att	  
dryga	  ut	  kan	  du	  blanda	  ut	  med	  strimlad	  vitkål,	  rivna	  morötter,	  rårivna	  rödbetor	  och	  såklart	  
gurka	  och	  tomat.	  	  
	  

• En	  rejäl	  näve	  spenat	  per	  port	  med	  citron,	  olivolja	  och	  salt	  –	  ibland	  är	  det	  allt	  man	  hin-‐
ner.	  	  

• Blanda	  bladsallad,	  tärnad	  gurka,	  tomat	  och	  persilja	  och	  toppa	  med	  vinägrett	  och	  kanske	  
rostade	  solroskärnor.	  

• Hacka	  grönkål	  och	  massera	  med	  citron,	  olivolja	  och	  salt	  
• Strimla	  vitkål	  och	  blanda	  med	  slantar	  av	  gurka.	  Dressa	  med	  äppelcidervinäger,	  olivolja,	  

salt	  och	  peppar	  
• Rårivna	  morötter,	  rödbetor,	  gulbetor	  och	  strimlad	  kål	  är	  extra	  mättande	  och	  vitamin-‐

rikt.	  	  

Gröna bönor med olivolja och salt 
(tillbehör/förrätt) 
	  
Gröna	  ärtor	  och	  bönor	  så	  som	  haricots	  verts,	  bondbönor,	  sockerärtor,	  
gröna	  ärtor,	  vaxbönor	  osv	  är	  riktig	  supermat.	  Servera	  lätt	  kokta	  eller	  
frästa	  i	  olivolja	  som	  tillbehör	  eller	  enkel	  förrätt.	  	  Precis	  om	  andra	  balj-‐
växter	  är	  de	  gröna	  ärtorna	  och	  bönorna	  proteinrika	  och	  innehåller	  
alla	  B-‐vitaminer	  kroppen	  behöver	  förutom	  B-‐12.	  De	  är	  rika	  på	  C-‐
vitamin,	  zink,	  järn,	  magnesium	  och	  kalium.	  
	  
Förväll	  bönor,	  haricots	  verts,	  ärtor,	  bondbönor	  eller	  liknande	  i	  kokhett	  vatten	  ett	  par	  minuter	  
eller	  om	  de	  varit	  frysta	  –	  enligt	  anvisning	  på	  förpackningen.	  Häll	  av	  vatten	  och	  blanda	  med	  salt	  
och	  olivolja.	  Beräkna	  portionsstorlek	  efter	  hunger	  men	  det	  går	  bra	  att	  ta	  till	  rejält!	  
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Sjögrässallad 
	  
En	  härligt	  asiatisk	  sallad	  som	  kan	  ätas	  som	  förrättsallad	  eller	  som	  lätt	  måltid.	  Tillsätt	  silkestofu	  
(silken	  tofu)	  eller	  edamemebönor	  om	  du	  vill	  ha	  mer	  protein.	  Alger	  är	  en	  bra	  källa	  till	  magnesium,	  
zink	  och	  jod.	  	  
	  
1-‐2	  port	  
	  
50	  g	  torkat	  sjögräs*	  
1	  msk	  misopasta	  
1	  msk	  tamarisoja	  
2	  msk	  sesamfrön	  
1	  msk	  sesamolja	  
1	  msk	  yuzujuice	  eller	  limesaft	  
0,5	  röd	  chili,	  tunt	  skivad	  
	  
Ev	  ca	  100	  g	  silkestofu	  (silken	  tofu)	  eller	  edamemebönor	  	  
	  
*Du	  kan	  använda	  en	  färdigblandad	  sjögrässallad	  (finns	  ibland	  i	  fiskdisk)eller	  en	  kombination	  
av	  t.ex.	  wakame-‐	  och	  hijikisjögräs.	  Blötlägg	  torkat	  sjögräs	  i	  ca	  20	  min.	  
	  
Blanda	  ihop	  övriga	  ingredienser	  till	  en	  dressing.	  Häll	  av	  vattnet	  från	  sjögräset,	  lägg	  det	  i	  en	  skål	  
och	  häll	  på	  dressingen.	  Blanda,	  strö	  över	  lite	  extra	  sesamfrön	  och	  kyl	  gärna	  salladen	  innan	  ser-‐
vering.	  
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Avokado och grapefruktsallad (till-
behör/förrätt) 
	  
2	  port	  
	  
1	  stor	  grapefrukt,	  filead	  
1	  avokado,	  skivad	  
1	  dryg	  msk	  finhackad	  rödlök	  eller	  annan	  mild	  lök	  
1	  msk	  äppelcidervinäger	  
2	  msk	  kallpressad	  olivolja	  
svartpeppar	  
salt	  
ev.	  körvelblad	  eller	  dragonblad	  till	  garnering	  
	  
Med	  hjälp	  av	  en	  vass	  kniv,	  filea	  grapefrukten	  (d.v.s.	  skär	  bort	  ”skinnet”	  runt	  klyftorna).	  Pressa	  
saften	  från	  de	  vita	  membranen	  som	  blir	  kvar	  ned	  i	  en	  skål.	  Tillsätt	  hackad	  lök,	  olja,	  vinäger,	  salt	  
och	  peppar	  efter	  smak	  till	  den	  pressade	  grapesaften	  och	  låt	  dressingen	  stå	  i	  10	  minuter.	  Skala	  
och	  skär	  avokadon	  i	  tunna	  skivor.	  Arrangera	  grapefruktfiléer,	  avokadoskivor	  och	  ev.	  romansal-‐
ladsblad,	  räkor	  eller	  lufttorkad	  skinka	  på	  ett	  serveringsfat	  eller	  på	  individuella	  tallrikar	  som	  
förrätter.	  Ringla	  över	  rikligt	  med	  dressing	  och	  se	  till	  att	  löken	  fördelas	  jämt	  över	  salladen.	  
	  
 
	  
	  
	  
 

  



	  

21	  dagar	  ren	  och	  läkande	  mat	  
Nilla	  Gunnarsson	  

42	  

Middagssallad med potatis och dijon-
dressing 
En	  rejäl	  och	  näringsrik	  måltid	  i	  salladsform	  toppad	  med	  valfritt	  protein	  så	  
som	  laxfilé,	  färsk	  tonfisk,	  räkor,	  kycklingfilé,	  tofu	  eller	  bönor.	  För	  att	  göra	  
en	  lättare	  sallad,	  ta	  bort	  potatis	  eller	  avokado	  och	  ersätt	  med	  mer	  spenat	  
och	  gurka.	  För	  ännu	  mer	  mättnad,	  lägg	  till	  avokado	  och	  någon	  extra	  mat-‐
sked	  olja.	  Ersätt	  potatis	  med	  quinoa	  om	  du	  vill.	  	  
	  
2	  portioner	  	  
	  
	  
Fisk/kyckling	  
300	  g	  laxfilé,	  färsk	  tonfisk,	  räkor	  eller	  kyck-‐
lingfilé	  	  
1-‐2	  krm	  salt	  
1-‐2	  krm	  svartpeppar	  
1	  tsk	  olivolja	  eller	  rapsolja	  
	  
Vegan	  	  
300	  g	  tofu	  eller	  tinade	  edamemebönor	  eller	  
400	  g	  kokta	  kidneybönor	  	  
1	  msk	  tamarisoja	  
1	  msk	  rapsolja	  
1	  tsk	  citronsaft	  eller	  äppelcidervinäger	  
	  
Sallad	  
100	  g	  gröna	  bönor/haricots	  Vertes,	  tinade	  
2	  nävar	  bladspenat	  
10	  cm	  gurka	  i	  skivor	  
2	  salladslökar,	  strimlade	  
1	  avokado,	  tärnad	  (kan	  ersättas	  med	  4	  msk	  
pumpakärnor)	  
2-‐4	  kokta	  kalla	  potatisar	  i	  klyftor	  (valfritt)	  
ca	  10	  oliver	  	  
	  
	  
	  
	  

Dressing	  
3	  msk	  kallpressad	  raps-‐	  eller	  olivolja	  
1,5	  msk	  citron,	  saft	  
2	  tsk	  dijonsenap	  eller	  annan	  osötad	  senap	  
1	  krm	  salt	  
ev.	  1-‐2	  tsk	  honung/agave	  
	  
Med	  fisk/kyckling:	  Krydda	  laxen,	  tonfis-‐
ken	  eller	  kycklingen	  med	  salt	  och	  peppar.	  
Hetta	  upp	  en	  stekpanna	  till	  medel/hög	  
värme.	  För	  lax:	  stek	  fisken	  i	  kokosolja	  med	  
skinnsidan	  neråt	  (om	  du	  valt	  lax),	  under	  ca	  
4	  minuter.	  Vänd	  och	  stek	  i	  ytterligare	  ca	  2	  
minuter.	  Om	  du	  valt	  tonfisk,	  stek	  lika	  länge	  
på	  varje	  sida	  och	  låt	  den	  vara	  rå	  eller	  rosa	  i	  
mitten	  om	  du	  gillar	  det.	  Väljer	  du	  räkor	  
behöver	  du	  inte	  steka	  dem.	  	  
	  
Vegan:	  Marinera	  tofu	  eller	  bönor	  i	  tama-‐
risoja,	  rapsolja	  och	  citronsaft	  i	  15-‐20	  minu-‐
ter.	  Om	  du	  vill,	  stek	  tofun	  några	  minuter.	  	  
	  
Blanda	  haricots	  Vertes,	  spenat,	  gurka	  och	  
salladslök	  i	  en	  salladsskål.	  Eller	  fördela	  på	  
två	  tallrikar.	  Blanda	  dressingen.	  Toppa	  sal-‐
laden	  med	  avokado,	  potatis,	  oliver.	  Ringla	  
dressingen	  över.
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Raw Lasagne 
Suppersmarrig	  och	  mättande	  rawfoodrätt.	  	  
	  	  
Ca	  4	  port	  
	  	  
	  
Lasagneplattor	  
1	  stor	  zucchini	  eller	  2	  små	  
	  
Raw	  béchamelsås	  
1	  stor	  avokado	  eller	  2	  små	  
1,5	  dl	  melonkärnor	  eller	  2	  dl	  cashewnötter	  
2	  vitlöksklyftor,	  skalade	  
Saft	  från	  0,5	  citron	  
0,5	  dl	  olivolja	  
1	  kruka	  persilja	  
1	  tsk	  havssalt	  
3	  krm	  svartpeppar	  
ev.	  1	  msk	  näringsjäst/b-‐jäst	  	  
	  	  
Tomatsås	  
1	  röd	  paprika	  
1	  stor	  eller	  2	  små	  tomater	  
10	  soltorkade	  tomater	  
2-‐3	  salladslökar	  eller	  ½	  liten	  rödlök	  
1	  kruka	  basilika	  
1	  tsk	  salt	  
3	  krm	  peppar	  
	  	  
	  

Topping	  
oliver	  
rucola	  
pinjenötter/solroskärnor/melonkärnor	  
soltorkade	  tomater	  
	  	  
Skölj	  och	  hyvla	  tunna	  långa	  skivor	  av	  zuc-‐
chinin	  med	  t.ex.	  osthyvel	  och	  lägg	  ut	  dem	  på	  
hushållspapper.	  Strö	  lite	  salt	  över	  bägge	  
sidorna	  på	  zucchinin	  och	  låt	  dem	  vattna	  ur	  
sig	  ca	  15	  minuter.	  Mixa	  samman	  alla	  ingre-‐
dienser	  till	  avokadoröran	  med	  hjälp	  av	  en	  
matberedare	  eller	  kraftig	  stavmixer.	  Mixa	  
några	  minuter	  om	  det	  behövs	  så	  att	  bland-‐
ningen	  blir	  slät	  och	  fin.	  Mixa	  samman	  alla	  
ingredienser	  till	  tomatröran	  med	  hjälp	  av	  
en	  matberedare.	  Skölj	  zucchinin	  och	  torka	  
av	  försiktigt.	  Varva	  zucchiniplattor,	  avoka-‐
doröra,	  zucchiniplattor	  och	  tomatröra	  i	  ca	  3	  
lager	  vardera.	  Avsluta	  med	  ett	  lager	  zuc-‐
chiniplattor	  med	  lite	  tomatsås	  och	  toppa	  
med	  oliver,	  rucola,	  pinjenötter	  och	  vad	  du	  
vill!	  
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Raw valnötsbolognese med  

zucchinipasta 
	  
2	  port	  
	  
Sås	  
ca	  4	  dl	  tomat	  i	  bitar	  
ca	  2	  dl	  röd	  paprika	  i	  bitar	  
6	  soltorkade	  tomater	  
1-‐2	  färska	  dadlar	  (kan	  uteslutas)	  
2	  msk	  citronsaft	  
2	  msk	  olivolja	  
3	  msk	  proteinpulver	  
0,5	  tsk	  salt	  eller	  1	  tsk	  buljongpulver	  
nymalen	  svartpeppar	  
ca	  10	  blad	  färsk	  basilika	  eller	  1,5	  msk	  fryst	  
ca	  30	  valnötter	  
	  
”Pasta”	  
2	  små	  zucchini	  
50	  g	  rucola	  
	  
Mixa	  alla	  ingredienser	  utom	  valnötterna	  till	  tomatsåsen	  i	  matberedare	  till	  slät	  konsistens	  och	  
smaka	  av	  med	  mer	  sälta	  och	  peppar	  om	  det	  behövs.	  Tillsätt	  valnötterna	  och	  kör	  matberedaren	  
igen	  tills	  att	  nötterna	  fördelats	  till	  färs-‐konsistens.	  Svarva	  zucchini	  med	  grönsakssvarv	  om	  du	  
har	  en	  eller	  använd	  potatisskalare	  för	  att	  strimla	  bandspagetti.	  Blanda	  zucchini	  med	  rucola	  och	  
fördela	  på	  två	  tallrikar.	  Toppa	  med	  såsen.	  
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Raw röd curry (thai) med blomkålris 
	  
Massor	  av	  smaker!	  
	  
2	  portioner	  
	  
Ris	  
1	  litet	  blomkålshuvud	  
1	  krm	  salt	  
2	  msk	  hampafrön	  eller	  sesamfrön	  
	  
Grönsaker	  
ca	  15	  cm	  gurka	  i	  skivor	  
1	  paprika,	  strimlad	  
1	  stor	  morot,	  skalad	  och	  skivad	  
ca	  20	  sockerärtor	  
	  
Sås	  
2	  dl	  neutrala	  cashewnötter,	  gärna	  blötlagda	  några	  timmar	  eller	  använd	  ca	  1	  dl	  cashewsmör	  	  
2,5	  dl	  vatten	  
3	  soltorkade	  tomater	  (blötlagda	  eller	  i	  olja)	  
2	  tsk	  riven	  färsk	  ingefära	  
1	  vitlöksklyfta	  
2	  tsk	  röd	  currypasta	  (t.ex.	  Santa	  maria)	  
ev.	  mer	  chili	  eller	  sambal	  oelek	  efter	  smak	  
0,5	  tsk	  gurkmeja	  
0,5-‐1	  tsk	  örtsalt	  
2	  msk	  limesaft	  
vatten	  att	  anpassa	  konsistensen	  med	  
0,5	  dl	  korianderblad	  eller	  thaibasilikablad	  
	  
Till	  riset:	  Antingen	  riv	  blomkålen	  på	  ett	  grovt	  rivjärn	  eller	  dela	  i	  bitar	  och	  kör	  i	  matberedare	  
tills	  den	  har	  finfördelats	  till	  riskonsistens.	  Blanda	  med	  hampafrön	  eller	  sesamfrön.	  Till	  såsen:	  
Mät	  upp	  och	  mixa	  alla	  såsingredienser	  i	  höghastighetsbelnder	  till	  helt	  slät	  konsistens.	  Smaka	  av	  
med	  mer	  salt	  eller	  lime	  om	  det	  behövs.	  Späd	  såsen	  med	  lite	  vatten	  om	  den	  är	  för	  tjock.	  Blanda	  
grönsakerna	  med	  såsen.	  Servera	  med	  kokosriset.	  Toppa	  med	  blad	  av	  koriander	  eller	  thaibasi-‐
lika	  

  



	  

21	  dagar	  ren	  och	  läkande	  mat	  
Nilla	  Gunnarsson	  

46	  

Pak choi och tofu med sesam 
	  
Snabb,	  lätt	  och	  smal	  vardagsrätt.	  Kan	  ätas	  som	  den	  är	  i	  skål	  eller	  med	  ris.	  
Passar	  även	  att	  servera	  som	  förrätt	  till	  två.	  	  
	  
1	  port	  
	  
Ev.	  1	  portion	  basmatiris	  eller	  fullkornsris	  
	  
0,5	  dl	  vatten	  
2	  tsk	  äppelcidervinäger	  
1	  msk	  tamarisoja	  
1	  krm	  chiliflakes	  
0,5	  tsk	  riven	  ingefära	  
Ca	  150	  g	  pack	  Choi,	  delad	  i	  blad	  eller	  fjärdedelar	  
150g	  tofu,	  tärnad	  
1	  matsked	  sesamolja	  
2	  vårlökar	  eller	  ca	  10	  cm	  purjo,	  fint	  strimlad	  
	  
Blanda	  vatten,	  vinäger,	  tamarisoja,	  chiliflakes	  och	  riven	  ingefära	  i	  en	  liten	  kastrull	  utan	  att	  sätta	  
den	  på	  plattan.	  Tärna	  tofun	  och	  vänd	  den	  i	  sesamolja.	  Tillsätt	  Pak	  choiblad	  till	  kastrullen	  
ovanpå	  vätskan.	  Placera	  tofun	  på	  toppen	  av	  bladen	  och	  lägg	  på	  ett	  tätslutande	  lock.	  Placera	  
kastrullen	  på	  en	  spisplatta	  och	  låt	  sjuda	  på	  låg	  värme	  under	  ca	  5-‐7	  min.	  Vätskan	  ska	  sjuda	  lång-‐
samt	  i	  några	  minuter	  och	  ånga	  pak	  choi	  och	  tofu	  tills	  att	  allt	  är	  helt	  genomvarmt.	  Sänk	  värmen	  
om	  vätskan	  kokar.	  Toppa	  med	  strimlad	  lök.	  Servera	  rätten	  om	  den	  är	  eller	  i	  en	  skål	  med	  ris.	  	  
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Rostad blomkål och broccoli-bowl med  

tahinidressing 
	  
Det	  här	  är	  en	  mättande	  salladsrätt	  med	  delvis	  tillagde	  grönsaker	  och	  quinoa	  som	  kan	  ätas	  ljum-‐
men	  eller	  kall.	  En	  bra	  matlåds-‐sallad.	  	  
	  
2	  port	  
	  
ca	  400g	  blomkål	  och	  broccoli	  delad	  i	  stora	  buketter	  
2	  rödbetor,	  skalade	  och	  fint	  klyftade	  
2	  matskedar	  olivolja	  
1	  krm	  salt	  
	  1,5	  dl	  quinoa	  
1	  stor	  näve	  spenat	  
ca	  10	  valnötter,	  grovt	  hackade	  
	  
Dressing	  
2	  msk	  tahini	  
0,5	  liten	  citron,	  saften	  
2	  msk	  vatten	  
1	  nypa	  salt	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  225°C.	  Vänd	  broccoli,	  blomkål	  och	  rödbetsklyftor	  i	  olja,	  salt	  och	  peppar	  och	  
sprid	  ut	  i	  en	  ugnsform.	  Rosta	  i	  mitten	  av	  ugnen	  i	  ca	  30	  min.	  Låt	  svalna	  helt	  eller	  delvis.	  Under	  
tiden,	  koka	  quinoan	  enl.	  anvisning	  på	  förpackningen.	  Låt	  rinna	  av	  i	  durkslag	  och	  svalna	  helt	  
eller	  delvis.	  Bygg	  två	  skålar	  eller	  en	  skål	  och	  en	  matlåda	  genom	  att	  lägga	  hälften	  av	  quinoa	  i	  
vardera.	  Lägg	  rödbetor	  på	  toppen	  följt	  av	  spenat,	  blomkål,	  broccoli	  och	  valnötter.	  Dressing:	  
Blanda	  tahini,	  citronsaft,	  vatten	  och	  salt.	  Toppa	  salladen	  med	  dressing	  strax	  innan	  servering.	  	  
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”Salsamole” sallad med svarta bö-
nor 
	  
En	  mättande	  och	  vegansk	  måltidssallad	  med	  smakerna	  från	  både	  
salsa	  och	  guacamole.	  Lägg	  till	  stekt	  kycklingfilé	  för	  extra	  protein	  om	  
du	  vill.	  
	  
2	  portioner	  
	  
1	  paket	  svarta	  bönor,	  sköljda	  och	  avrunna	  	  
1	  avokado,	  delad	  i	  små	  kuber	  
2	  stora	  tomater	  eller	  12-‐15	  cocktailtomater,	  skurna	  i	  bitar	  
1/2	  rödlök,	  finhackad	  
1	  röd	  paprika,	  grovt	  hackad	  
1	  näve	  bladspenat,	  grovt	  hackad	  
1/2	  knippe	  färsk	  koriander,	  grovt	  hackad,	  både	  stjälkar	  och	  blad.	  Behåll	  några	  hela	  blad	  till	  
dekoration.	  
	  
Dressing	  
saften	  från	  1/2	  lime	  eller	  mer	  efter	  smak	  
3	  msk	  olivolja	  
1	  klyfta	  vitlök,	  pressad	  
1-‐2	  tsk	  finhackad	  röd	  chili	  eller	  1	  tsk	  sambal	  oelek	  (anpassa	  mängd	  efter	  smak)	  
1	  krm	  salt	  eller	  mer	  efter	  smak	  
Nymalen	  svartpeppar	  
	  
Valfritt	  
200	  g	  kycklingfilé,	  krydda	  och	  stek	  i	  strimlor.	  	  
	  
Kombinera	  alla	  grönsaker	  till	  salladen,	  bönor	  och	  koriander	  i	  en	  serveringsskål.	  Vispa	  ihop	  in-‐
gredienserna	  till	  dressingen	  separat	  och	  häll	  över	  grönsakerna.	  Blanda	  ihop	  så	  att	  dressingen	  
fördelas	  jämt	  över	  grönsakerna.	  
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Ljummen linssallad med rostade valnötter och pä-
ron 
	  
Servera	  den	  här	  salladen	  som	  måltidsrätt	  eller	  som	  bufférätt.	  	  
	  
2-‐4	  port	  	  
	  
1	  dl	  torkade	  och	  blötlagda	  (i	  minst	  5	  timmar)	  gröna	  linser	  	  
2	  stora	  päron,	  fasta	  (gärna	  ganska	  hårda),	  klyftade	  	  
4	  msk	  olivolja	   	  
100	  g	  valnötter	  –	  kan	  ersättas	  med	  rostade	  pumpakärnor	  eller	  solroskärnor	  
1	  rödlök	  i	  skivor	  
2	  msk	  citronsaft	  eller	  äppelcidervinäger	  
1	  msk	  honung	  (kan	  uteslutas)	  
2	  färska	  fikon	  
100	  g	  blandad	  sallad	  
1	  krm	  salt	  eller	  mer	  efter	  smak	  
1	  krm	  svartpeppar	  eller	  mer	  efter	  smak	  
1	  msk	  blad	  av	  färsk	  timjan	  (kan	  uteslutas)	   	  
	  
Skölj	  linserna	  och	  koka	  i	  saltat	  vatten	  i	  20	  eller	  enligt	  anvisning	  på	  förpackningen.	  Värm	  ugnen	  
till	  225°C.	  Blanda	  päronklyftor,	  skivad	  lök,	  nötter,	  citron,	  honung,	  olja,	  timjan	  salt	  och	  peppar	  
på	  en	  ugnsplåt	  med	  bakplåtspapper.	  Baka	  mitt	  i	  ugnen	  ca	  15	  minuter	  eller	  tills	  päronen	  har	  
mjuknat	  och	  fått	  fin	  färg.	  Skölj	  linserna.	  När	  päronen	  är	  klara,	  tillsätt	  linserna	  direkt	  i	  formen	  
och	  rör	  runt	  så	  att	  allt	  blandas.	  Smaka	  av	  med	  salt	  och	  peppar.	  Skär	  fikonen	  i	  klyftor	  eller	  ski-‐
vor.	  Lägg	  upp	  salladsbladen	  på	  ett	  fat,	  lägg	  över	  päron-‐	  och	  linsblandningen.	  Lägg	  på	  fikonen.	  
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Quinoa bowl med rostade  

grönsaker 
	  
Quinoa	  är	  en	  fantastisk	  ingrediens	  att	  basera	  en	  måltid	  på.	  Proteinrik	  
och	  näringsrik	  så	  mättar	  det	  bra	  och	  ger	  en	  behaglig	  känsla	  i	  magen.	  
Variera	  rätten	  som	  du	  vill.	  Använd	  rostade	  grönsaker	  eller	  färska.	  Om	  
du	  vill	  ha	  en	  extra	  mättande	  måltid	  tillsätter	  du	  kokta	  bönor,	  kikärtor	  
eller	  t.ex.	  kyckling.	  
	  
2	  port	  
	  
2	  rejäla	  portioner	  quinoa	  	  
buljong	  eller	  örtsalt	  
1	  normalstor	  sötpotatis	  eller	  andra	  blandade	  rotfrukter	  i	  tärningar	  
1	  liten	  rödlök	  
1	  röd	  paprika	  i	  bitar	  
1	  klyfta	  vitlök,	  hackad	  
0,5	  tsk	  malen	  spiskummin	  
1	  krm	  svartpeppar	  
2	  krm	  salt	  
2	  nävar	  färsk	  spenat	  
2	  msk	  citronsaft	  	  
2	  msk	  olivolja	  eller	  rapsolja	  
4	  msk	  rostade	  solroskärnor	  
	  
	  
Vänd	  sötpotatis	  eller	  rotfrukter,	  lök,	  paprika	  och	  vitlök	  i	  lite	  olja,	  spiskummin,	  svartpeppar	  och	  
salt	  och	  placera	  i	  en	  ugnsform.	  Rosta	  i	  ugnen	  i	  225°C	  i	  ca	  35	  minuter	  tills	  att	  grönsakerna	  fått	  
fin	  färg.	  	  Koka	  under	  tiden	  quinoa	  enligt	  anvisning	  på	  förpackningen,	  vattnet	  gärna	  smaksatt	  
med	  buljong	  eller	  örtsalt.	  När	  grönsakerna	  är	  klara,	  blanda	  samman	  alla	  ingredienser,	  pressa	  
citronsaft	  över	  och	  eventuellt	  lite	  extra	  olja.	  	  
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Bönsallad med tomat och persilja 
	  
Servera	  den	  här	  bönsalladen	  som	  tillbehör	  till	  fisk	  eller	  kyckling	  eller	  som	  den	  är,	  toppad	  med	  
rostade	  nötter	  eller	  frön	  med	  rejält	  med	  gröna	  blad.	  	  
	  
2	  -‐4	  port	  (beroende	  på	  hur	  det	  serveras,	  som	  huvudrätt	  eller	  tillbehör)	  
	  
3	  dl	  torra	  torkade	  bönor	  (borlotti	  eller	  kidney),	  blötlagda	  över	  natten	  (eller	  5-‐6	  dl	  förkokade)	  
3	  tomater,	  tärnade	  
2	  dl	  bladpersilja,	  hackad	  
1	  liten	  lök,	  tärnad	  
2	  msk	  citronsaft	  
4	  msk	  olivolja	  
1	  klyfta	  pressad	  vitlök	  
1	  krm	  spiskummin	  
0,5	  tsk	  salt	  
1	  krm	  svartpeppar	  
Ev.	  10-‐15	  valnötter	  eller	  2-‐4	  msk	  rostade	  solroskärnor	  för	  extra	  mättnad	  och	  protein.	  	  
	  
Skölj	  bönorna	  och	  lägg	  dem	  i	  en	  gryta	  och	  täck	  med	  vatten.	  Koka	  på	  svag	  värna	  tills	  de	  mjuknat	  
och	  tillsätt	  ca	  2	  teskedar	  salt	  mot	  slutet	  av	  koktiden.	  Häll	  av	  bönorna	  i	  durkslag.	  	  
Blanda	  borlottibönorna	  med	  tomater,	  persilja	  och	  lök.	  Smaka	  med	  citronsaft,	  olivolja,	  vitlök,	  
kummin,	  salt	  och	  peppar.	  
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Sallad med rödbetor, fänkål och  

dijondressing 
	  
En	  mycket	  rejäl	  sallad	  som	  du	  inte	  behöver	  tillsätta	  något	  extra	  protein	  till	  om	  du	  inte	  vill.	  Den	  är	  
mättande	  som	  den	  är.	  Tillsätter	  du	  extra	  protein	  räcker	  det	  till	  fler	  portioner.	  	  
	  
2	  portioner	  
	  
2	  port	  kokt	  quinoa	  
	  
Valfritt	  protein	  	  
Ca	  100	  g	  lax	  eller	  kycklingfilé	  (stekt	  i	  bitar)	  per	  portion	  eller	  1,5	  dl	  kokta	  kikärtor	  per	  port.	  	  	  
	  
Dressing	  
2	  msk	  citronsaft	  
ca	  3	  msk	  kallpressad	  raps-‐	  eller	  olivolja	  
1,5	  tsk	  dijonsenap	  eller	  annan	  osötad	  senap	  
salt	  och	  peppar	  efter	  smak	  
	  
1	  litet	  fänkålsstånd,	  finstrimlad	  (använd	  mandolin,	  skärkniv	  på	  matberedare	  eller	  skiva	  så	  tunt	  
du	  kan	  med	  kniv)	  
1	  näve	  bladspenat	  eller	  annat	  bladgrönt	  
1	  dl	  solrosgroddar	  eller	  andra	  groddar	  
10	  cm	  gurka	  i	  tärningar	  
1	  dl	  valnötter	  eller	  0,5	  dl	  solroskärnor,	  gärna	  rostade	  
2-‐4	  kokta	  rödbetor	  (finns	  att	  köpa	  färdiga)	  i	  klyftor	  
2	  msk	  blad	  från	  färska	  örter,	  till	  exempel	  basilika	  eller	  persilja	  
	  
För	  att	  steka	  kyckling:	  Strimla	  kycklingen	  i	  0,5	  cm	  strimlor.	  Salta	  och	  peppra,	  ca	  1	  krm	  av	  
vardera.	  Stek	  kycklingen	  på	  medelvärme	  i	  2	  tsk	  matfett	  i	  ca	  4-‐5	  min	  tills	  att	  kycklingen	  är	  helt	  
genomstekt.	  	  
	  
Koka	  quinoan	  enligt	  anvisningarna	  på	  förpackningen.	  Förbered	  det	  protein	  du	  ska	  tillsätta,	  t.ex.	  
stek	  kycklingen.	  Rosta	  valnötterna	  eller	  solroskärnorna	  i	  en	  torr	  stekpanna	  på	  medelhög	  
värme	  i	  2–3	  minuter	  under	  omrörning.	  Blanda	  ihop	  dressingen.	  Blanda	  strimlad	  fänkål,	  spenat,	  
groddar	  och	  gurka	  i	  en	  skål.	  Toppa	  med	  nötter/frön,	  rödbetsklyftor,	  och	  ditt	  protein	  och	  örter.	  
Ringla	  dressing	  över.	  	  
	  
  



	  

21	  dagar	  ren	  och	  läkande	  mat	  
Nilla	  Gunnarsson	  

53	  

Kokospanerad tonfisk /kyckling/tofu 
med mangosallad 
	  
2	  port	  
	  
300	  g	  färsk	  tonfisk,	  kycklingfilé	  eller	  tofu	  
2	  tsk	  limesaft	  
4	  msk	  kokosmjöl	  
4	  krm	  chiliflakes	  eller	  svartpeppar	  	  
1	  krm	  salt	  
kokosolja	  att	  steka	  i	  
	  
Sallad	  
Två	  nävar	  bladgrönt,	  t.ex.	  romansallad	  och/eller	  spenat	  
2	  dl	  valfria	  groddar,	  t.ex.	  alfa	  alfa	  eller	  solrosskott	  
20	  cm	  gurka,	  strimlad	  	  
1	  liten	  mango	  i	  bitar	  (eller	  ca	  2	  dl	  fryst,	  tinad)	  
0,5	  röd	  paprika,	  fint	  tärnad	  
0,25	  kruka	  koriander	  
2	  salladslökar	  eller	  en	  liten	  bit	  purjo,	  strimlad	  
	  
Dressing	  
1	  msk	  raps-‐	  eller	  olivolja	  
1	  msk	  sesamolja	  
1	  msk	  tamarisoja	  
1	  msk	  äppelcidervinäger	  eller	  limesaft	  
1	  tsk	  riven	  färsk	  ingefära	  
	  
Skär	  tonfisken,	  kycklingen	  eller	  tofun	  i	  ca	  1,5-‐2	  cm	  tjocka	  kuber	  eller	  strimlor	  och	  lägg	  i	  en	  skål,	  
pressa	  lime	  över	  och	  blanda.	  Blanda	  kokosmjöl,	  salt	  och	  chiliflakes	  och	  vänd	  proteinbitarna	  i	  
blandningen.	  Hetta	  upp	  en	  stekpanna	  på	  medelvärme	  och	  stek	  strimlorna	  i	  kokosolja	  i	  ca	  2-‐5	  
minuter.	  Stekpannan	  kan	  vara	  lite	  varmare	  om	  du	  valt	  tonfisk	  och	  stektiden	  är	  då	  kortare.	  Ton-‐
fisk	  ska	  gärna	  vara	  rosa	  eller	  rå	  inuti	  men	  kycklingen	  ska	  vara	  genomstekt.	  Vänd	  runt	  med	  
stekspade	  ett	  par	  gånger	  under	  tiden	  så	  att	  alla	  sidor	  får	  färg.	  Gör	  dressingen.	  Blanda	  blad-‐
grönt,	  groddar	  och	  gurka	  i	  en	  skål.	  Toppa	  salladen	  med	  mangobitar,	  tärnad	  paprika,	  lök,	  ditt	  
protein	  och	  korianderblad.	  Ringla	  dressing	  över.	  	  
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PASTARÄTTER 

	  
De	  pastasorter	  som	  fungerar	  är	  gjorda	  på	  100	  %	  ärtor	  ”ärtpasta”,	  röda	  linser	  ”linspasta”,	  kikär-‐
tor	  ”kikärtspasta”	  eller	  nudlar	  av	  svarta	  bönor.	  Även	  rispasta	  går	  bra	  (100	  %	  rå-‐
ris/fullkornsris/brown	  rice	  och	  bovetepasta	  (100	  %	  bovete).	  De	  här	  typerna	  av	  pasta	  gör	  det	  
lätt	  att	  laga	  nyttig	  vardagsmat	  som	  är	  vego	  och	  samtidigt	  proteinrik	  och	  med	  lågt	  GI-‐värde.	  
Tänk	  kanske	  på	  att	  inleda	  dina	  mer	  kolhydratrika	  måltider	  med	  en	  förrättssallad	  eller	  ät	  färska	  
grönsaker	  till.	  	  Pasta	  med	  tomatsås	  kan	  faktiskt	  bli	  en	  vardagsrätt	  som	  du	  äter	  ofta!	  Hur	  enkelt	  
kan	  det	  bli?	  
	  
	  

Proteinpasta med tomatsås 
	  
Välj	  en	  extra	  proteinrik	  pastasort	  så	  som	  kikärtspasta	  eller	  ärtpasta	  till	  världens	  enklaste	  var-‐
dagsrätt	  med	  bekanta	  smaker.	  	  
	  
Ca	  2	  port	  
	  
2	  port	  godkänd	  pasta	  	  
	  
Tomatsås	  
4	  msk	  olivolja	  
1	  gul	  lök,	  skalad	  och	  delad	  i	  fjärdedelar	  
2	  vitlöksklyftor,	  skalade	  och	  halverade	  
400	  g	  krossad	  tomat	  
några	  basilikakvistar	  med	  blad	  eller	  1	  tsk	  torkad	  basilika	  
½	  tsk	  salt	  
1	  krm	  svartpeppar	  
	  
Till	  servering	  
Oliver	  
	  
Koka	  pastan	  enligt	  anvisningarna	  på	  förpackningen.	  Under	  tiden,	  hetta	  upp	  olivoljan	  i	  en	  tjock-‐
bottnad	  kastrull	  och	  låt	  lök	  och	  vitlök	  långsamt	  fräsa	  i	  olivoljan	  i	  ca	  5	  minuter	  på	  låg	  eller	  me-‐
delhög	  värme.	  Tillsätt	  tomat	  och	  kryddor	  och	  låt	  puttra	  i	  ca	  10	  minuter.	  Servera	  pastan	  med	  
tomatsåsen.	  	  
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Pasta med linsbolognese  
	  
God	  och	  mättande	  vardasrätt	  med	  fullvärdigt	  protein.	  	  
	  
Ca	  2	  port	  
	  
2	  port	  godkänd	  pasta,	  gärna	  rispasta	  
	  
Tomatsås	  
0,5	  dl	  röda	  linser	  
400	  g	  krossade	  tomater	  	  
2	  dl	  vatten	  
1	  lagerblad	  
1	  tsk	  torkad	  basilika	  
4	  msk	  olivolja	  
1	  gul	  lök,	  skalad	  och	  delad	  i	  fjärdedelar	  
3	  vitlöksklyftor,	  skalade	  och	  halverade	  
2	  morötter,	  rivna	  
½	  tsk	  salt	  eller	  mer	  efter	  smak	  
1	  krm	  svartpeppar	  
	  
Till	  servering	  
Oliver	  
	  
Koka	  upp	  linser	  i	  tomat	  och	  vatten	  med	  lagerblad	  och	  basilika.	  Sänk	  värmen	  och	  låt	  sjuda	  un-‐
der	  lock.	  Under	  tiden,	  hetta	  upp	  olivoljan	  i	  en	  tjockbottnad	  kastrull	  och	  låt	  lök	  och	  vitlök	  lång-‐
samt	  fräsa	  i	  olivoljan	  i	  ca	  5	  minuter	  på	  låg	  eller	  medelhög	  värme.	  Tillsätt	  morötterna	  och	  fort-‐
sätt	  steka	  under	  omrörning	  under	  ytterligare	  några	  minuter.	  Löken	  ska	  få	  lite	  färg	  och	  bli	  helt	  
genomskinlig.	  Tillsätt	  grönsaksfräset	  till	  tomatsåsen,	  salta	  och	  peppra.	  Låt	  sjuda	  utan	  lock	  tills	  
att	  linserna	  är	  helt	  klara	  men	  minst	  10	  minuter.	  Smaka	  av	  ordentligt	  med	  salt	  och	  peppar.	  
	  
Koka	  pastan	  enligt	  anvisningarna	  på	  förpackningen.	  
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Kikärtspasta med tomatsås, zucchini och valnötter  
	  
Enkelt,	  gott	  och	  snabbt	  med	  nyttiga	  ingredienser.	  En	  av	  mina	  favoriträtter	  till	  vardags.	  Ersätt	  
kikärtspastan	  om	  du	  vill	  med	  linspasta,	  ärtpasta	  eller	  annan	  bönpasta.	  
	  
2	  port	  
	  
2	  port	  kikärtspasta	  (räkna	  med	  ganska	  stora	  portioner)	  
1,5	  msk	  olivolja	  
1	  liten	  gul	  lök,	  finhackad	  
1	  liten	  zucchini	  eller	  (0,5	  större)	  tärnad	  (ca	  0,5	  cm)	  
1	  klyfta	  vitlök,	  pressad	  eller	  finhackad	  
ca	  400	  g	  (en	  burk)	  krossade	  tomater	  
0,5-‐1	  dl	  vatten	  
1	  tsk	  torkad	  basilika	  eller	  1	  msk	  finhackad	  fryst	  
1	  krm	  svartpeppar	  
0,5	  tsk	  salt	  
0,75	  dl	  oliver	  av	  bra	  kvalitet	  (kan	  uteslutas)	  
0,5	  dl	  valnötter,	  grovt	  hackade	  
	  
Koka	  pastan	  enligt	  anvisningar	  på	  förpackningen.	  Hetta	  upp	  olivolja	  en	  djup	  stekpanna	  till	  me-‐
delvärme	  och	  fräs	  lök,	  zucchini	  och	  vitlök	  tills	  att	  löken	  är	  helt	  genomskinlig	  och	  zucchinitär-‐
ningarna	  är	  genommjuka.	  Rör	  om	  under	  tiden.	  Låt	  det	  ta	  längre	  tid	  än	  du	  kanske	  tror	  och	  sänk	  
värmen	  om	  det	  behövs	  –	  det	  spelar	  stor	  roll	  för	  att	  löken	  ska	  få	  fyllig	  och	  mild	  smak	  istället	  för	  
bitter	  och	  skarp.	  
	  
Tillsätt	  tomat,	  lite	  vatten	  och	  kryddning	  och	  låt	  puttra	  på	  låg	  värme	  i	  minst	  10	  minuter,	  gärna	  
20	  om	  du	  har	  tid.	  Tillsätt	  grovt	  hackade	  oliver	  mot	  slutet	  om	  du	  vill	  ha	  extra	  smak.	  Blanda	  så-‐
sen	  med	  kikärtspastan	  och	  toppa	  med	  valnötter	  och	  basilikablad.	  
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Linspasta med gräddig svamp och vit-
lökssås 
	  
För	  att	  få	  en	  slät	  sås	  krävs	  en	  kraftig	  blender.	  Den	  här	  rätten	  är	  vegan	  
och	  passar	  bra	  med	  kyckling	  om	  man	  vill.	  Då	  räcker	  receptet	  till	  någon	  
portion	  till.	  	  	  
	  
2	  port	  
	  
2	  port	  ärtpasta,	  linspasta	  eller	  kikärtspasta	  
	  
Ca	  4	  dl	  blomkål	  delad	  i	  buketter	  
2	  dl	  valfri	  mjölk	  
0,75	  dl	  cashewnötter	  
1	  msk	  näringsjäst/b-‐jäst	  (kan	  uteslutas)	  
1	  msk	  citronsaft	  
0,5	  tsk	  salt	  	  
1	  krm	  svart	  peppar	  eller	  mer	  
300g	  blandad	  valfri	  svamp,	  t.ex.	  trattkantareller,	  karl	  Johan,	  skogschampinjon,	  portabello,	  ren-‐
sad	  och	  strimlad	  
1	  msk	  olivolja	  eller	  rapsolja	  
2-‐3	  klyftor	  vitlök	  eller	  efter	  smak	  
2	  msk	  hackad	  persilja	  
	  
Valfritt:	  ca	  250	  g	  kycklingfilé	  i	  strimlor.	  Salta,	  peppra,	  stek	  på	  och	  tillsätt	  när	  såsen	  är	  klar.	  	  
	  
Koka	  pastan	  enligt	  anvisning	  på	  förpackningen.	  Det	  går	  bra	  om	  den	  är	  klar	  innan	  såsen,	  häll	  av	  
skölj	  med	  lite	  kallt	  vatten	  för	  att	  avstanna	  tillagningen.	  Ställ	  åt	  sidan.	  I	  en	  annan	  kastrull,	  koka	  
blomkål	  och	  cashewnötter	  tills	  att	  blomkålen	  är	  helt	  genommjuk,	  ca	  7	  minuter.	  Mixa	  blomkål,	  
mjölk,	  cashewnötter,	  näringsjäst,	  citronsaft,	  salt	  och	  svartpeppar	  i	  en	  kraftig	  blender.	  Mixa	  2-‐5	  
minuter	  eller	  tills	  såsen	  är	  helt	  slät	  och	  krämigt.	  	  Hetta	  upp	  en	  vid	  stekpanna	  till	  hög	  värme.	  
Stek	  svampen	  i	  olja,	  lätt	  saltad	  under	  omrörning	  tills	  att	  först	  all	  vätska	  har	  reducerat	  och	  se-‐
dan	  tills	  att	  svampen	  har	  fått	  färg.	  Det	  kan	  ta	  ca	  10	  minuter.	  Sänk	  värmen	  på	  spisplattan	  om	  det	  
behövs	  under	  tiden.	  Tillsätt	  pressad	  vitlök	  och	  fräs	  med	  svampen	  under	  någon	  minut	  på	  slutet.	  
Tillsätt	  såsen	  till	  stekpannan	  med	  svampen	  och	  låt	  koka	  upp.	  Tillsätt	  pasta	  och	  persilja	  till	  så-‐
sen,	  rör	  om	  och	  låt	  pastan	  bli	  varm.	  Salta	  och	  peppra.	  Servera	  direkt!	  
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Pasta med spenat, valnötter och basi-
lika 
	  
För	  att	  få	  en	  slät	  sås	  krävs	  en	  kraftig	  blender.	  Den	  här	  rätten	  är	  vegan	  
och	  passar	  bra	  med	  kyckling	  om	  man	  vill.	  Då	  räcker	  receptet	  till	  någon	  
portion	  till.	  	  	  
	  
2	  port	  
	  
2	  port	  fullkornsrispasta	  eller	  annan	  glutenfri	  fullkornspasta	  (bönpasta	  eller	  kikärtspasta	  för	  
extra	  protein)	  
2-‐3	  msk	  olivolja	  
1	  klyfta	  vitlök,	  finhackad	  eller	  pressad	  
100	  g	  spenat	  
1	  dl	  grovt	  hackade	  valnötter	  
färsk	  basilika	  
	  
Koka	  pastan	  enligt	  anvisningen	  på	  förpackningen.	  Hetta	  upp	  oljan	  i	  en	  stekpanna	  på	  medel-‐
värme	  och	  fräs	  vitlöken	  under	  omrörning	  i	  ca	  30	  sek	  –	  1	  minut	  tills	  att	  den	  doftar	  men	  inte	  fått	  
färg.	  Tillsätt	  spenat	  och	  rör	  om	  under	  upphettning	  tills	  att	  spenaten	  precis	  har	  sjunkit	  ihop.	  
Ställ	  stekpannan	  åt	  sidan.	  När	  pastan	  är	  nästan	  klar,	  häll	  av	  vattnet,	  spara	  ca	  4	  msk	  och	  för	  över	  
pastan	  och	  det	  extra	  vattnet	  till	  pannan	  med	  spenat.	  Hetta	  upp	  pasta	  i	  pannan	  med	  spenat-‐
blandningen.	  Servera	  med	  valnötter	  och	  färsk	  basilika	  över.	   	  
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Zoodles med ärtpesto och soltorkade 
tomater 
	  
Det	  här	  är	  en	  rawfoodrätt	  men	  du	  kan	  steka	  på	  zucchinipastan	  i	  lite	  
olivolja	  så	  blir	  det	  en	  god	  veganrätt.	  	  
	  
1	  port	  
	  
Pasta/zoodles	  
1	  hel	  zucchini	  eller	  1	  liten	  zucchini	  och	  1	  morot	  
	  
Om	  du	  har	  en	  spiralskärare,	  använd	  den.	  Om	  inte,	  hyvla	  tunna	  strimlor	  av	  zucchini	  och	  ev.	  mo-‐
rot	  med	  potatisskalare	  eller	  med	  en	  tunn	  osthyvel.	  Sluta	  skala	  mot	  mitten	  och	  lämna	  det	  in-‐
nersta	  att	  använda	  till	  andra	  rätter.	  Ät	  pastan	  raw	  eller	  stek	  på	  zucchinipastan	  i	  lite	  olivolja.	  	  
	  
Ärtpesto	  (gör	  gärna	  dubbel	  sats	  och	  spara)	  
	  
2	  dl	  frysta	  och	  tinade	  gröna	  ärtor	  
2	  msk	  olivolja	  
1	  msk	  citronsaft	  
0,5	  klyfta	  vitlök	  
ca	  10	  blad	  basilika	  eller	  mer	  efter	  smak	  (kan	  ersättas	  med	  ca	  2	  msk	  fryst)	  
salt	  
nymalen	  svartpeppar	  
	  
Toppa	  med	  
1	  msk	  solroskärnor,	  gärna	  rostade	  
2-‐3	  soltorkade	  tomater,	  strimlade	  
	  
Tina	  ärtorna	  i	  en	  bunke	  med	  varmt	  vatten.	  Häll	  av	  vattnet	  och	  mixa	  alla	  ingredienser	  till	  peston	  
i	  en	  matberedare	  eller	  med	  en	  stavmixer.	  Anpassa	  konsistensen	  med	  mer	  olivolja	  eller	  lite	  vat-‐
ten	  om	  det	  behövs.	  Den	  ska	  vara	  puréliknande	  i	  konsistensen	  för	  en	  bra	  sås.	  Smaka	  av	  med	  salt	  
och	  peppar.	  Blanda	  peston	  med	  pastan/zoodles.	  Klipp	  soltorkade	  tomater	  över	  och	  strö	  med	  
nötter	  eller	  pumpakärnor/solroskärnor.	  
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Zoodles Alfredo 
	  
Zucchinipasta	  i	  gräddig	  sås.	  Gott	  och	  fräscht.	  	  
	  
2	  port	  
	  
2	  stora	  zucchini	  
2	  matskedar	  extra	  jungfruolja	  
Salt	  och	  nymalen	  peppar	  
2	  dl	  cashewnötter,	  blötlagda	  i	  minst	  5	  timmar	  	  
2	  matskedar	  kallpressad	  olivolja	  eller	  rapsolja	  
2	  vitlöksklyftor,	  pressade	  
3	  dl	  kyckling	  buljong	  eller	  grönsaksbuljong/eller	  vatten	  och	  ca	  0,5	  tsk	  salt	  
2	  msk	  näringsjäst	  
riven	  muskot	  (valfritt)	  
servera	  gärna	  garnerad	  med	  en	  kvist	  rosmarin	  eller	  timjan	  
Salt	  och	  peppar	  att	  smaka	  av	  med	  
	  
Använd	  antingen	  en	  mandolin,	  grönsakssvarv	  eller	  en	  potatisskalare,	  och	  svarva	  eller	  hyvla	  
zucchinin	  i	  till	  pasta.	  Hetta	  upp	  olivoljan	  i	  en	  djup	  stekpanna	  till	  hög	  värme.	  Stekta	  pastan	  un-‐
der	  omrörning	  och	  salta	  lite.	  Stek	  tills	  att	  den	  är	  mjuk	  men	  fortfarande	  håller	  ihop.	  	  
Fräs	  vitlöken	  i	  olivolja	  under	  omrörning	  någon	  knapp	  minut.	  Tillsätt	  buljong	  koka	  upp.	  Häll	  
försiktigt	  den	  heta	  buljongen	  i	  en	  mixer	  och	  tillsätt	  cashewnötter.	  Mixa	  tills	  blandningen	  är	  helt	  
slät.	  Häll	  tillbaka	  såsen	  till	  kastrullen	  och	  tillsätt	  näringsjästen,	  plus	  muskotnöt	  om	  du	  vill.	  
Smaka	  av	  med	  salt	  och	  peppar.	  Vänd	  ned	  zucchininudlarna	  och	  servera	  gärna	  garnerad	  med	  en	  
kvist	  rosmarin	  eller	  timjan.	  
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Vardagswok med svarta bönnudlar 
	  
God,	  enkel,	  snabb	  och	  nyttig!	  Utgå	  gärna	  från	  receptet,	  men	  välj	  själv	  vilka	  grönsaker	  och	  vilken	  
sorts	  extra	  protein	  du	  önskar.	  
	  
2	  portioner	  
	  
2	  portioner	  svarta	  bönnudlar	  eller	  bovetenudlar	  
1	  msk	  kokosolja	  eller	  kallpressad	  rapsolja	  
1	  broccolihuvud	  i	  små	  buketter	  
1	  morot,	  tunt	  skivad	  
1	  röd	  paprika,	  strimlad	  
15	  cm	  purjolök,	  strimlad	  
100	  g	  strimlad	  vitkål	  
2	  vitlöksklyftor,	  finhackade	  
½	  röd	  chili,	  strimlad	  (kan	  uteslutas)	  
1	  tsk	  ingefära,	  riven	  
2	  msk	  tamarisoja	  
1	  msk	  sesamolja	  
1	  msk	  äppelcidervinäger	  
1	  msk	  honung	  	  
2	  msk	  vatten	  
	  
300	  g	  valfritt	  protein,	  t.ex.	  kycklingfilé,	  lårfilé	  eller	  tofu	  
	  
Topping	  (valfritt)	  	  
Sesamfrön,	  hackade	  jordnötter	  eller	  cashewnötter	  
	  
Koka	  bönnudlarna	  enligt	  anvisningen	  på	  förpackningen.	  Skölj	  med	  kallt	  vatten	  tills	  de	  svalnar.	  
Ställ	  åt	  sidan.	  Hetta	  upp	  olja	  i	  en	  stor	  stekpanna	  till	  hög	  värme.	  Om	  du	  väljer	  ett	  protein	  så	  som	  
kyckling	  eller	  lax,	  stek	  på	  den	  i	  strimlor	  med	  salt	  och	  peppar.	  Häll	  av	  och	  ställ	  åt	  sidan.	  Hetta	  
upp	  ny	  olja	  i	  stekpannan	  och	  tillsätt	  alla	  grönsaker,	  rör	  om	  och	  fortsätt	  steka	  under	  ett	  par	  mi-‐
nuter.	  Dra	  pannan	  från	  värmen	  och	  tillsätt	  salt	  sesamolja,	  limesaft	  eller	  äppelcidervinäger,	  salt	  
honung	  och	  vatten.	  Blanda	  allt	  och	  var	  snabb	  med	  att	  tillsätta	  nudlarna	  och	  proteinet.	  Hetta	  
upp	  rätten	  under	  omrörning	  och	  tillsätt	  lite	  extra	  vatten	  om	  det	  blir	  för	  torrt	  i	  pannan.	  Servera	  
direkt.	  Toppa	  med	  sesamfrön,	  hackade	  jordnötter	  eller	  cashewnötter	  om	  du	  vill	  ha	  extra	  mätt-‐
nad	  och	  smak.	  	  
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Svart pasta med zucchini, vitlök, chili och persilja 
	  
	  
2	  portioner	  
	  
	  
2	  port	  svart	  bönpasta	  
0,25	  dl	  olivolja	  
0,5	  zucchini	  i	  tärningar	  
2	  klyftor	  vitlök,	  hackade	  
1	  krm	  chiliflakes	  eller	  mer	  efter	  smak	  (kan	  uteslutas)	  
1	  krm	  salt	  eller	  mer	  efter	  smak	  
1	  krm	  svartpeppar	  eller	  mer	  efter	  smak	  
1,5	  dl	  grovt	  hackad	  bladpersilja	  
	  
Dekoration	  (valfritt)	  
Rostade	  solroskärnor	  
	  
Koka	  pastan	  i	  saltat	  vatten	  någon	  minut	  kortare	  än	  anvisningen	  på	  förpackningen.	  Den	  bör	  
vara	  rejält	  al	  dente.	  Under	  tiden	  hettar	  du	  upp	  olivolja	  i	  en	  stor	  stekpanna.	  Fräs	  zucchini,	  vitlök	  
och	  chili	  tills	  zucchinin	  mjuknat	  och	  fått	  lite	  färg.	  Tillsätt	  salt,	  peppar	  och	  ta	  bort	  pannan	  från	  
värmen.	  När	  pastan	  kokat	  klart	  slår	  du	  av	  pastavattnet	  och	  lägger	  pastan	  i	  stekpannan.	  Blanda	  
väl	  under	  fortsatt	  upphettning.	  Tillsätt	  persiljan,	  rör	  om	  och	  smaka	  av	  med	  mer	  salt	  och	  pep-‐
par.	  	  
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SOPPOR OCH GRYTOR 
	  

 

Nudelsoppa med spenat och ingefära 
Snabb	  soppa	  med	  mycket	  näring	  och	  inflammationsdämpande	  kryddor.	  	  
	  
1	  portion	  
	  
6	  dl	  buljong	  eller	  lättsaltat	  vatten	  
1	  port.	  pasta	  av	  svarta	  bönor	  eller	  glutenfria	  bovetenudlar	  
1/4	  röd	  chilifrukt	  
1	  tsk	  riven	  färsk	  ingefära	  
1/2	  klyfta	  vitlök,	  finhackad	  
2	  tsk	  tamarisoja	  eller	  glutenfri	  soja	  	  
65	  g	  färsk	  spenat	  	  
1	  tsk	  sesamolja	  eller	  kokosolja	  
	  
Skiva	  och	  hacka	  vitlök,	  chili	  och	  ingefära	  fint.	  Koka	  upp	  vattnet	  i	  en	  kastrull	  tillsammans	  med	  
buljong,	  vitlök,	  chili	  och	  ingefära	  och	  låt	  småkoka	  under	  ca	  10	  minuter.	  Tillsätt	  tama-‐
risoja/glutenfri	  soja.	  Läs	  på	  nudelpaketet	  hur	  länge	  dina	  nudlar	  ska	  koka.	  Tillsätt	  en	  portion	  
nudlar	  i	  buljongen	  och	  låt	  koka	  så	  länge	  som	  står	  angivet	  på	  paketet.	  Förbered	  en	  stor	  soppskål	  
med	  färska	  spenaten	  (om	  du	  valt	  räkor,	  tillsätt	  dom	  nu)	  och	  häll	  den	  färdiga	  nudelsoppan	  rakt	  
över.	  Pressa	  lite	  lime	  över	  och	  ringla	  lite	  sesamolja.	  	  
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Black bean soup med koriandersalsa 
	  
Enkel	  och	  god	  vardagsmiddag.	  Ris	  och	  bönor	  ger	  tillsammans	  full-‐
värdigt	  protein.	  Använd	  förkokat	  ris	  om	  du	  vill	  ha	  soppan	  klar	  på	  
mindre	  än	  15	  min.	  Servera	  gärna	  en	  liten	  sallad	  till	  förrätt	  och	  nå-‐
got	  bröd	  till.	  Servera	  mer	  en	  sallad	  till	  förrätt	  eller	  fruktsallad	  till	  
efterrätt.	  	  
	  
2	  port	  
	  
2	  msk	  raps-‐	  eller	  olivolja	  
1	  liten	  gul	  lök,	  finhackad	  
1	  grön	  paprika,	  tärnad	  
1/4	  röd	  chili,	  finhackad	  
1	  klyfta	  vitlök,	  pressad	  
1	  liter	  vatten	  
0,75	  dl	  fullkornsris	  eller	  basmatiris	  
1	  msk	  buljongpulver	  (kan	  uteslutas,	  ersättas	  med	  annan	  buljong	  eller	  ersättas	  med	  1	  knapp	  tsk	  
salt)	  
2	  msk	  oreganoblad	  (färsk)	  kan	  ersättas	  med	  2	  tsk	  torkad	  
1	  krm	  svartpeppar	  
1	  burk	  svarta	  bönor,	  sköljda,	  avrunna	  
salt	  att	  smaka	  av	  med	  
	  
Koriandersalsa	  (valfritt)	  
0,5	  kruka	  färsk	  koriander,	  hackad	  
2-‐3	  salladslök,	  strimlad	  eller	  2	  msk	  finhackad	  rödlök	  
1	  tomat	  eller	  några	  rädisor,	  tärnade	  
2	  msk	  limesaft	  
	  
Fräs	  lök,	  paprika,	  chili	  och	  vitlök	  i	  olivolja	  i	  en	  tjockbottnad	  kastrull	  på	  medelvärme	  tills	  att	  
löken	  är	  helt	  genomskinlig	  och	  mjuk.	  Tillsätt	  vatten,	  ris,	  buljong	  och	  kryddor.	  Låt	  koka	  tills	  att	  
riset	  är	  klart	  på	  låg	  värme.	  Tillsätt	  bönor	  och	  låt	  koka	  i	  5	  minuter.	  Mixa	  soppan	  med	  stavmixer	  
och	  smaka	  av	  med	  salt	  och	  peppar.	  Anpassa	  konsistensen	  med	  mer	  vatten	  om	  det	  behövs	  och	  
värm	  upp.	  Blanda	  samman	  ingredienserna	  till	  salsan.	  Servera	  soppan	  toppad	  med	  koriander-‐
hacket.	  
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Ramen ”zoodles” med miso och ci-
trongräs 
	  
2	  portioner	  
	  
10	  cm	  purjolök,	  tunt	  strimlad	  
0,5-‐1	  klyfta	  vitlök,	  pressad	  
1	  tsk	  färsk,	  riven	  ingefära	  
0,5	  tsk	  sambal	  oelek	  
100	  g	  svamp,	  t.ex.	  shiitake	  eller	  skogschampinjon,	  tunt	  strimlad	  
2	  tsk	  kokosolja	  till	  stekning	  
1	  l	  buljong	  	  
1	  msk	  misopasta	  
1	  stjälk	  citrongräs	  
1	  litet	  huvud	  broccoli	  i	  små	  buketter	  
ev.	  salt	  
	  
0,5	  zucchini,	  svarvad	  eller	  hyvlad	  i	  strimlor	  med	  potatisskalare	  
1	  morot,	  svarvad	  eller	  hyvlad	  i	  strimlor	  med	  potatisskalare	  
2	  tsk	  sesamolja	  
	  
Protein	  (välj	  det	  som	  passar	  dig)	  	  

• 4	  ägg	  -‐	  vispa	  äggen	  i	  en	  skål	  med	  2	  tsk	  sesamolja	  och	  tillsätt	  till	  soppan	  precis	  innan	  ser-‐
vering.	  Häll	  i	  buljongen	  under	  omrörning	  och	  koka	  upp.	  Soppan	  är	  strimmad	  av	  äggröra.	  

• Ca	  300	  g	  kycklingbröst,	  stekt	  i	  tunna	  strimlor	  med	  tamarisoja.	  	  
• edamemebönor	  (gröna	  sojabönor)	  
• 300	  g	  tofu	  i	  tärningar	  eller	  strimlor	  

	  
Börja	  med	  att	  förbereda	  det	  protein	  du	  ska	  använda	  i	  soppan.	  Se	  förslag	  ovan.	  Hetta	  sedan	  upp	  
kokosolja	  i	  en	  tjockbottnad	  kastrull	  och	  fräs	  på	  lök,	  svamp,	  vitlök,	  ingefära	  och	  chili	  under	  om-‐
rörning	  i	  ett	  par	  minuter.	  Tillsätt	  vatten,	  misopasta	  eller	  tamarisoja	  och	  låt	  koka	  upp.	  Krossa	  
citrongrässtjälken	  utan	  att	  den	  faller	  isär	  och	  tillsätt	  till	  kastrullen.	  Låt	  sjuda	  i	  ca	  5	  minuter.	  
Under	  tiden,	  svarva	  zucchini	  och	  morot	  i	  grönsakssvarv	  eller	  strimla	  med	  potatisskalare.	  
Ta	  ur	  citrongräs	  ur	  kastrullen	  och	  tillsätt	  grönsaksnudlar	  och	  broccolibuketter	  och	  låt	  koka	  i	  ca	  
2	  minuter.	  Om	  du	  väljer	  edamemebönor	  eller	  tofu	  som	  protein	  så	  tillsätter	  du	  det	  tillsammans	  
med	  grönsakerna.	  	  
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Rotsakssoppa med örter och olivolja  
	  
Servera	  varje	  portion	  soppa	  tillsammans	  med	  bröd.	  Som	  veganskt	  
pålägg	  passar	  avokado	  med	  flingsalt	  och	  hummus.	  
	  
2-‐4	  port	  
	  
0,5	  purjolök	  eller	  annan	  lök,	  strimlad	  
4	  stjälkar	  selleri,	  strimlade	  
3	  msk	  olivolja	  
4	  normalstora	  morötter,	  skalade	  och	  skivade	  i	  slantar	  
2-‐4	  palsternackor	  (beroende	  på	  storlek),	  skalade	  och	  skivade	  i	  slantar	  
1	  bit	  rotselleri	  i	  små	  tärningar	  (volym	  färdiga	  tärningar	  ca	  2,5	  dl)	  
färska	  örter,	  ca	  0,5-‐1	  dl	  repade	  blad	  av	  t.ex.	  timjan	  och	  oregano	  	  
1	  liter	  grönsaksbuljong	  
2	  msk	  grönsaksbuljongpulver	  eller	  2	  tsk	  salt	  
1	  dl	  röda	  linser	  
Nymald	  svartpeppar	  och	  ev.	  extra	  salt	  
Extra	  kallpressad	  olivolja	  att	  ringla	  över	  
	  
Hetta	  upp	  olja	  i	  en	  tjockbottnad	  kastrull	  på	  medelvärme	  och	  fräs	  purjo	  och	  selleristjälkar	  tills	  
att	  grönsakerna	  är	  helt	  genommjuka.	  Rör	  om	  då	  och	  då.	  Tillsätt	  resterande	  ingredienser	  låt	  
småkoka	  på	  lite	  låg	  värme	  i	  ca	  20-‐30	  minuter	  tills	  att	  rotsakerna	  är	  helt	  mjuka	  och	  linserna	  
börjat	  koka	  sönder.	  	  Mixa	  soppan	  med	  stavmixer	  eller	  kör	  den	  i	  omgångar	  i	  blender	  till	  helt	  slät	  
konsistens.	  Tillsätt	  mer	  vatten	  om	  det	  behövs	  för	  att	  anpassa	  konsistensen.	  Värm	  upp	  soppan	  i	  
kastrullen	  och	  smaka	  av	  med	  salt	  och	  peppar.	  Servera	  varje	  portion	  soppa	  ringlad	  med	  olivolja	  
och	  toppad	  med	  några	  blad	  örter	  och	  tillsammans	  med	  bröd.	  Som	  veganskt	  pålägg	  passar	  avo-‐
kado	  med	  flingsalt	  och	  hummus.	  
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Läkande kycklingsoppa 
	  
Benbuljong	  anses	  vara	  extra	  läkande	  för	  tarmen	  varför	  kycklingsoppa	  rekommenderas	  att	  äta	  
ofta	  för	  kroniska	  magproblem.	  	  
	  
4-‐6	  port	  
	  
Kycklingdelar	  från	  en	  hel	  ekologisk	  kyckling	  	  
10	  morötter	  tvättade	  eller	  skalade	  i	  halvor	  eller	  fjärdedelar	  
2-‐3	  stora	  lökar	  i	  halvor	  
2	  stjälkar	  selleri,	  delad	  i	  stora	  bitar	  
0,5	  rotselleri,	  skalad	  och	  delad	  i	  stora	  bitar	  
10	  stjälkar	  bladpersilja	  	  
6	  lagerblad	  
10	  svartpepparkorn	  
2	  tsk	  salt	  eller	  mer	  efter	  smak	  
Vatten	  
	  
Fyll	  en	  stor	  kastrull	  eller	  gryta	  med	  alla	  ingredienser.	  Fyll	  upp	  med	  vatten	  så	  att	  det	  precis	  
täcker.	  Koka	  upp	  och	  sänk	  sedan	  värmen.	  Låt	  sjuda	  långsamt	  på	  svag	  värme	  i	  ca	  2-‐3	  timmar.	  
Skumma	  av	  ett	  par	  gånger.	  	  Häll	  av	  och	  spara	  buljongen	  i	  en	  bunke.	  Använd	  durkslag.	  Ta	  ut	  mo-‐
rötter	  och	  purea	  i	  mixer	  eller	  med	  stavmixer	  och	  tillsätt	  till	  buljongen.	  Pilla	  kycklingen	  och	  
spara	  allt	  kött.	  Kasta	  ben,	  kycklingskinn	  och	  övriga	  grönsaker.	  Koka	  upp	  kvarvarande	  buljong	  
med	  morot	  och	  kycklingkött	  och	  tillsätt	  mer	  vatten	  om	  du	  vill	  anpassa	  konsistensen.	  Smaka	  av	  
med	  salt	  och	  peppar.	  Servera	  med	  något	  av	  bröden.	  	  
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Borsjtj  
	  
Tillsätt	  1-‐2	  burkar	  sköljda	  kidneybönor	  om	  du	  vill	  för	  extra	  mättnad	  
och	  protein.	  
	  
4-‐6	  port	  
	  

Raw smetana 
2	  dl	  cashewnötter,	  blötlagda	  över	  natten	  eller	  minst	  8	  timmar	  
vatten	  så	  att	  det	  precis	  täcker	  nötterna	  
1	  msk	  citronsaft	  eller	  efter	  smak	  
salt	  efter	  smak	  
	  
Häll	  av	  blötläggningsvattnet.	  Överför	  cashewnötterna	  till	  en	  stark	  blender	  och	  tillsätt	  nytt	  vat-‐
ten	  så	  att	  cashewnötterna	  knappt	  täcks.	  Kör	  blendern	  tills	  att	  cashewnötterna	  blivit	  helt	  släta.	  
Tillsätt	  en	  gnutta	  extra	  vatten	  bara	  om	  det	  behövs	  så	  att	  konsistensen	  är	  tjock.	  Smaka	  av	  med	  
citronsaft.	  
	  
Soppan	  
3	  msk	  olivolja	  eller	  ghee	  
1	  gul	  lök,	  hackad	  
ca	  300	  g	  fint	  strimlad	  vitkål	  
ca	  200	  g	  morötter,	  grovt	  rivna	  
ca	  300	  g	  rödbetor,	  skalade	  och	  grovt	  rivna	  
4	  klyftor	  vitlök,	  pressade	  
3	  msk	  äppelcidervinäger	  
2	  msk	  torkad	  dill	  
1,2	  l	  grönsaksbuljong	  eller	  lättsaltat	  vatten	  	  
2	  lagerblad	  
salt	  
	  
Hetta	  upp	  en	  gryta	  eller	  tjockbottnad	  kastrull	  med	  matfett	  till	  hög	  värme	  och	  tillsätt	  hackad	  
lök,	  rivna	  och	  strimlade	  grönsaker;	  vitkål,	  morötter	  och	  rödbetor	  samt	  pressade	  vitlöksklyftor,	  
äppelcidervinägern	  och	  lite	  salt.	  Fräs	  grönsakerna	  under	  omrörning	  tills	  att	  de	  mjuknar	  och	  det	  
mesta	  av	  vätskan	  kokat	  bort,	  ca	  8	  minuter.	  Tillsätt	  buljong/vatten,	  torkad	  dill,	  lagerblad	  och	  låt	  
koka	  ihop	  under	  ca	  5-‐10	  minuter.	  Smaka	  under	  tiden	  av	  med	  mer	  salt	  och	  nymalen	  svartpep-‐
par	  och	  tillsätt	  mer	  vatten	  för	  att	  få	  rätt	  konsistens	  om	  det	  behövs.	  Koka	  upp	  och	  låt	  sjuda	  i	  ca	  
15	  minuter.	  De	  frästa	  grönsaksstrimlorna	  får	  gärna	  vara	  helt	  mjuka	  men	  om	  är	  de	  lite	  al	  dente	  
är	  det	  bara	  bra!	  Servera	  tillsammans	  med	  en	  klick	  raw	  smetana	  i	  varje	  skål.	  
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Grön ärtsoppa med örter 
God	  som	  förrätt	  eller	  lättare	  måltid	  serverad	  med	  något	  av	  bröden.	  	  
	  	  
2	  portioner	  
	  
4	  dl	  gröna	  frysta	  ärtor	  
3	  dl	  vatten	  
0,5	  tsk	  salt	  
10	  blad	  färsk	  basilika	  eller	  1	  msk	  fryst	  
1	  vitlöksklyfta	  
ca	  2½	  dl	  vatten	  
salt	  och	  peppar	  
2	  msk	  olivolja	  
	  
Till	  dekoration	  (valfritt)	  
Rostade	  solroskärnor	  
	  
Häll	  de	  gröna	  ärtorna	  i	  en	  kastrull	  med	  vatten	  salt,	  och	  kryddor.	  Låt	  koka	  upp	  och	  mixa	  snart	  
soppan	  slät,	  tillsätt	  olivolja.	  Tunna	  ut	  med	  mer	  vatten	  och	  smaka	  sedan	  av	  med	  salt	  och	  peppar.	  
Servera	  i	  små	  skålar	  och	  toppa	  med	  färsk	  basilika	  och	  strö	  med	  rostade	  solroskärnor.	  	  
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Morotssoppa med röd curry och linser 
	  
2	  port	  
	  
5	  medelstora	  morötter,	  skalade	  och	  skurna	  i	  tunna	  skivor	  
Ca	  10	  cm	  purjolök,	  strimlad	  
1	  klyfta	  vitlök,	  pressad	  
3	  tsk	  röd	  currypasta	  (Santa	  Maria)	  
5	  dl	  vatten	  	  
2	  dl	  kokosmjölk	  
0,5	  dl	  röda	  linser	  
1	  tsk	  salt	  
ca	  1/2	  tsk	  salt	  
1/2	  dl	  färsk	  koriander	  eller	  persilja	  
	  
Fräs	  morotsskivor,	  purjo,	  vitlök	  och	  currypasta	  i	  några	  minuter	  i	  en	  kastrull,	  Tillsätt	  vatten,	  
linser,	  kryddor	  och	  salt.	  Vattnet	  ska	  precis	  täcka	  morötterna	  i	  kastrullen.	  Låt	  små-‐koka	  under	  
lock	  i	  ca	  20	  minuter	  tills	  att	  morötterna	  och	  linserna	  är	  helt	  mjuka.	  Tillsätt	  kokosmjölken	  och	  
koka	  upp.	  Ha	  i	  hälften	  av	  koriandern	  och	  mixa	  soppan	  slät	  med	  hjälp	  av	  en	  stavmixer	  eller	  i	  en	  
blender.	  Tillsätt	  mer	  vatten	  om	  det	  behövs.	  Smaka	  av	  med	  salt	  och	  peppar.	  Dekorera	  soppan	  
med	  färsk	  koriander.	  Servera	  gärna	  med	  något	  bröd	  till.	  
	  

  



	  

21	  dagar	  ren	  och	  läkande	  mat	  
Nilla	  Gunnarsson	  

71	  

Rökig chiligryta med raw  
sour cream 
	  
En	  gryta	  som	  kräver	  sin	  kärlek.	  Med	  det	  är	  det	  så	  värt!	  Servera	  gärna	  
med	  quinoachapati.	  Ser	  recept	  i	  kategorin	  ”bröd”.	  	  
	  
4-‐6	  port	  
	  
0,5	  dl	  olivolja	  
1	  stor	  gul	  lök,	  hackad	  
3	  klyftor	  vitlök,	  pressade	  
1	  paprika,	  tärnad	  
1	  röd	  chilifrukt,	  urkärnad	  och	  finhackad	  
eller	  1	  tsk	  chiliflakes	  
1	  stor	  morot	  i	  små	  kuber	  (ca	  0,5	  cm)	  
1	  sötpotatis	  (ca	  300	  g)	  delad	  i	  små	  kuber	  
(ca	  0,5	  cm)	  
1	  tsk	  mald	  spiskummin	  
1	  tsk	  mald	  koriander	  
0,5	  tsk	  kanel	  
0,5	  tsk	  nymald	  svartpeppar	  
1	  msk	  kakao	  
0,5	  tsk	  rökt	  paprika	  eller	  mer	  efter	  smal	  
1	  msk	  torkad	  oregano	  (kan	  uteslutas)	  
2	  lagerblad	  
ca	  800	  g	  krossad	  tomat	  
4	  dl	  vatten	  
2	  tsk	  salt	  
2	  burkar	  bönor	  t.ex.	  1	  burk	  kikärtor	  och	  1	  
burk	  svarta	  bönor	  
saften	  av	  0,5	  lime	  +	  1	  lime	  i	  klyftor	  till	  ser-‐
veringen	  
1	  kruka	  färsk	  koriander	  
	  
Till	  servering	  
Bröd,	  valfritt	  t.ex.	  quinoachapati	  eller	  fiber-‐
frallor	  eller	  ris	  och	  grönsaker.	  
	  
	  
	  

	  
Fräs	  lök,	  chili,	  
vitlök	  och	  paprika	  i	  en	  tjockbottnad	  kastrull	  
eller	  gryta	  och	  tillsätt	  spiskummin,	  korian-‐
der,	  kanel	  och	  svartpeppar.	  Fortsätt	  att	  
steka	  tills	  på	  medelvärme	  tills	  att	  löken	  är	  
helt	  genomstekt	  och	  gyllenbrun.	  Tillsätt	  
resten	  av	  kryddorna,	  tomat,	  tärnade	  grön-‐
saker,	  vatten,	  sköljda	  och	  avrunna	  bönor	  
koka	  upp	  och	  låt	  sedan	  grytan	  puttra	  på	  
lägre	  värme	  i	  25	  minuter.	  Rör	  om	  i	  grytan	  
några	  gånger	  under	  tiden.	  	  
Tillsätt	  limesaft	  och	  hackade	  stjälkar	  av	  
färsk	  koriander.	  Smaka	  av	  med	  mer	  kryd-‐
dor	  och	  salt	  om	  det	  behövs	  och	  låt	  puttra	  i	  5	  
minuter	  till.	  Servera	  grytan	  med	  brödet,	  
raw	  sour	  cream,	  limeklyftor	  och	  massor	  av	  
färsk	  hackad	  koriander.	  

Raw sour cream 
2,5	  dl	  blötlagda	  cashewnötter	  (blötlagda	  
minst	  8	  timmar)	  
1,5-‐2	  dl	  vatten	  
1-‐2	  msk	  limesaft	  
1	  tsk	  naturjäst	  (b-‐jäst)	  kan	  uteslutas	  
	  
Mixa	  blötlagda	  cashewnötter	  med	  vatten	  
och	  limesaft.	  Börja	  med	  en	  mindre	  mängd	  
vatten	  och	  lime	  tillsätt	  mer	  om	  det	  behövs	  
mot	  slutet.	  Smaka	  av	  med	  lime	  för	  rätt	  syra	  
och	  mer	  vatten	  för	  bra	  konsistens.	  För	  att	  få	  
riktigt	  slät	  konsistens	  mixa	  nötterna	  i	  en	  
stark	  blender	  i	  ett	  par	  minuter.	  Tillåt	  längre	  
tid	  om	  det	  behövs.
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Indisk aubergine- och tomatcurry  
	  
En	  mättande	  vegangryta	  utan	  baljväxter.	  Inled	  gärna	  med	  en	  grönsal-‐
lad.	  Servera	  med	  quinoachapati.	  Recept	  i	  kategorin	  ”bröd”.	  Förbered	  
gärna	  i	  förväg.	  	  
	  
2	  port	  
	  
3-‐4	  msk	  olivolja	  eller	  kokosolja	  
1	  tsk	  hela	  korianderfrön	  
0,5	  tsk	  senapsfrön	  
1	  stor	  aubergine	  eller	  två	  små,	  delad	  i	  1	  cm	  
kuber	  
1	  stor	  rödlök	  eller	  2	  små,	  delad	  i	  bitar	  unge-‐
fär	  lika	  stora	  som	  auberginen	  
ca	  0,5	  tsk	  salt	  
1	  tsk	  hel	  spiskummin	  
12-‐15	  körsbärstomater	  i	  halvor	  eller	  2-‐3	  
vanliga	  tomater	  i	  klyftor	  
2	  krm	  tsk	  gurkmeja	  
0,5	  tsk	  chiliflakes	  eller	  torkad	  chili	  
1	  tsk	  riven	  färsk	  ingefära	  
0,5	  dl	  skalade	  sesamfrön	  eller	  1	  dl	  
cashewnötter,	  gärna	  blötlagda	  några	  tim-‐
mar	  
2	  dl	  vatten	  +	  mer	  för	  att	  anpassa	  konsisten-‐
sen	  
saft	  av	  0,5	  lime	  +	  extra	  lime	  till	  servering	  
ca	  65	  g	  spenat	  
0,5-‐1	  kruka	  färsk	  koriander	  
	  
Värm	  en	  stekpanna	  med	  höga	  kanter	  eller	  
en	  gryta	  till	  medelvärme	  och	  fräs	  hel	  spis-‐
kummin,	  senapsfrön	  och	  korianderfrön	  i	  
oljan	  i	  ca	  30	  sekunder	  (ska	  inte	  brännas	  

men	  kan	  mörkna	  något).	  Tillsätt	  aubergine	  
och	  lök	  och	  stek	  under	  omrörning	  tills	  att	  
auberginen	  är	  genommjuk	  men	  inte	  fått	  
färg.	  Det	  kan	  ta	  en	  stund,	  uppåt	  tio	  minuter.	  
Ha	  tålamod,	  annars	  blir	  auberginen	  svam-‐
pig!	  Tillsätt	  tomat,	  gurkmeja,	  chili,	  salt	  och	  
ingefära	  och	  fortsätt	  att	  steka	  under	  omrör-‐
ning	  i	  ca	  10	  minuter	  till.	  	  Mixa	  undertiden	  
sesamfrön	  eller	  cashewnötter	  med	  vattnet	  i	  
en	  höghastighetsblender	  tills	  att	  du	  får	  en	  
tjock	  och	  len	  sesam-‐	  eller	  cashewgrädde.	  
Sesamfrön	  kräver	  ofta	  en	  starkare	  blender	  
för	  att	  få	  fin	  och	  slät	  konsistens.	  Mixa	  under	  
2-‐5	  minuter.	  Tillsätt	  sesam-‐	  eller	  
cashewgrädden	  till	  stekpannan	  när	  tomter-‐
na	  är	  nästan	  helt	  upplösta	  och	  aubergine	  
och	  lök	  blivit	  något	  karamelliserade	  i	  kan-‐
terna.	  Späd	  med	  mer	  vatten	  om	  det	  behövs	  
och	  rör	  om	  så	  att	  du	  får	  en	  tjock	  gryta.	  Låt	  
puttra	  på	  låg	  värme	  i	  5-‐8	  minuter.	  	  
	  
Hacka	  spenaten	  och	  det	  mesta	  av	  korian-‐
dern	  grovt	  och	  rör	  ned	  i	  curryn.	  Pressa	  över	  
lime	  och	  smaka	  av	  med	  mer	  salt.	  Låt	  koka	  
upp	  och	  servera	  direkt	  med	  hackad	  korian-‐
der	  över	  och	  en	  limeklyfta	  till	  varje	  portion.	  
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Marockansk gryta med quinoa, mandel & russin 
	  
Vegan	  eller	  med	  kyckling	  –	  oavsett	  en	  rejält	  proteinrik	  och	  mättande	  måltid.	  	  
	  
ca	  4	  portioner	  
	  
Valfritt:	  ca	  350	  g	  kycklingfilé	  eller	  kycklinglårfilé	  –	  dra	  i	  så	  fall	  ned	  mängden	  kikärtor	  till	  hälf-‐
ten.	  
	  
4	  port	  quinoa	  
1	  dl	  russin	  
1,25	  dl	  mandel,	  hackad	  
1	  dl	  bladpersilja,	  hackad	  
1	  stor	  gul	  lök,	  hackad	  
3	  vitlöksklyftor,	  pressade	  
2	  msk	  olivolja	  
1	  tsk	  malen	  spiskummin	  
1	  tsk	  paprikapulver	  
1	  tsk	  malen	  kanel	  
0,5	  tsk	  svartpeppar	  
1	  tsk	  malen	  koriander	  
1	  krm	  cayennepeppar	  (kan	  uteslutas	  för	  mindre	  starkt)	  
1	  stor	  morot,	  skalad	  och	  skivad	  
1	  burk	  krossade	  tomater	  
5	  dl	  grönsaksbuljong	  
1	  msk	  tomatpuré	  
2	  förpackning	  kokta	  kikärtor,	  sköljda	  
salt	  och	  svartpeppar	  
	  
Under	  tiden	  grytan	  lagas,	  tillaga	  quinoan	  enligt	  instruktionerna	  på	  förpackningen.	  Gärna	  med	  
lite	  buljong	  istället	  för	  bara	  vatten.	  När	  den	  är	  klar,	  rör	  i	  russin,	  hackad	  mandel	  och	  persilja.	  Låt	  
stå	  under	  lock	  några	  minuter	  för	  att	  värma	  upp	  russin	  och	  mandel.	  	  Skär	  kycklingen	  i	  bitar	  eller	  
strimlor.	  Fräs	  lök	  och	  vitlök	  i	  oljan	  i	  en	  kastrull	  tills	  att	  löken	  är	  helt	  mjuk	  och	  börjat	  få	  lite	  färg.	  	  
Tillsätt	  kycklingen	  om	  du	  använder	  det	  och	  kryddor,	  annars	  bara	  kryddor	  och	  stek	  tills	  kyck-‐
lingen	  färg	  eller	  tills	  att	  kryddorna	  börjar	  dofta	  utan	  att	  brännas.	  Rör	  i	  morötter	  och	  tomat-‐
purén,	  och	  låt	  fräsa	  i	  någon	  minut	  under	  omrörning.	  Häll	  på	  tomater	  och	  buljongen.	  Koka	  upp	  
och	  låt	  puttra	  i	  ca	  15	  minuter.	  	  Tillsätt	  kikärtor	  och	  låt	  koka	  i	  ytterligare	  5minuter.	  Smaka	  av	  
med	  salt	  och	  svartpeppar.	  
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Linsgryta med kokosmjölk  
	  
En	  enkel	  variant	  av	  linsgryta	  som	  går	  snabbt	  att	  laga.	  Servera	  med	  ris	  
eller	  quinoa.	  
	  
4	  port	  
	  
1	  msk	  ghee	  eller	  kokosolja	  
1	  lök,	  hackad	  
2	  morötter,	  skalad	  och	  skivad	  
2	  vitlöksklyftor,	  pressad	  
2	  msk	  rapsolja	  
1	  msk	  riven,	  färsk	  ingefära	  
1	  tsk	  mald	  koriander	  
1/2	  tsk	  mald	  spiskummin	  
1	  krm	  malen	  kanel	  
4	  dl	  röda	  linser	  
400	  g	  krossade	  tomater	  
400	  ml	  kokosmjölk	  
0,5	  tsk	  salt	  
2	  dl	  vatten	  
salt	  
lime	  
	  
Koka	  råris	  eller	  quinoa	  enligt	  anvisningar	  på	  förpackningen.	  Fräs	  lök,	  morötter	  och	  vitlök	  i	  ol-‐
jan	  i	  några	  minuter.	  Rör	  ned	  ingefära,	  koriander,	  kummin	  och	  kanel	  och	  fräs	  några	  minuter	  till	  
tills	  att	  löken	  är	  helt	  mjuk	  och	  gyllenbrun.	  Häll	  i	  linserna	  och	  rör	  om	  ordentligt,	  tillsätt	  sedan	  
krossade	  tomater,	  kokosmjölk,	  salt	  och	  vatten.	  Låt	  det	  koka	  sakta	  under	  lock	  i	  25	  -‐	  30	  minuter.	  
Smaka	  av	  med	  salt	  och	  limejuice.	  
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Masoor dahl – het linssoppa med lök 
& kardemumma 
	  
Smakrik,	  ekonomisk	  och	  närande.	  Ät	  denna	  härliga	  gryta	  som	  den	  är	  
utan	  bröd.	  Ät	  fruktsallad	  toppad	  med	  nötter	  till	  efterrätt	  istället.	  
	  
4	  portioner	  
	  
4	  msk	  kokosolja	  eller	  ghee	  	  
5	  hela	  kardemummakapslar	  eller	  1	  tsk	  kardemummakärnor	  
ca	  2,5	  cm	  lång	  kanelstång	  
2	  gula	  lökar,	  strimlade	  
1	  bit	  färsk	  ingefära,	  ca	  1*1	  cm,	  riven	  
1	  liten	  färsk	  grön	  chili	  (urkärnad	  om	  du	  inte	  gillar	  superstarkt),	  finhackad	  
1	  stor	  vitlöksklyfta,	  finhackad	  
200	  g	  röda	  linser	  	  
1	  liter	  vatten	  
1	  tsk	  salt	  +	  efter	  smak	  
vatten	  
1/2	  tsk	  gurkmeja	  
	  
Till	  serveringen	  
Klyftor	  lime	  
korianderblad	  
	  
Hetta	  upp	  kokosolja	  eller	  ghee	  i	  en	  kastrull	  eller	  gryta	  med	  tjock	  botten.	  Fräs	  på	  kanelstång	  och	  
kardemumma	  på	  medel/hög	  värme	  tills	  att	  kryddorna	  börjar	  dofta	  och	  sväller	  upp	  något.	  Till-‐
sätt	  löken	  och	  stek	  tills	  den	  är	  genomskinlig	  och	  blivit	  brun	  utan	  att	  bli	  bränd,	  rör	  om	  kontinu-‐
erligt.	  Tillsätt	  ingefära,	  vitlök	  och	  chili	  och	  fortsätt	  att	  steka	  på	  i	  ca	  3-‐4	  minuter.	  Tillsätt	  linser,	  
salt,	  gurkmeja	  och	  vatten	  så	  att	  vattennivån	  når	  ungefär	  3	  cm	  ovanför	  linserna.	  Tillsätt	  salt	  ef-‐
ter	  smak,	  minst	  1	  tsk	  brukar	  behövas.	  Låt	  koka	  upp	  och	  sänk	  värmen	  till	  medel/låg	  temperatur.	  
Låt	  sjuda	  i	  minst	  20	  minuter	  men	  gärna	  lite	  extra	  länge,	  uppåt	  40	  min	  så	  att	  linserna	  kokar	  
sönder	  lite.	  Smaka	  av	  med	  mer	  salt.	  Servera	  med	  färsk	  koriander	  och	  klyftor	  av	  lime	  eller	  
droppa	  i	  limesaft	  i	  soppan	  precis	  innan	  servering.	  
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Thailändsk grön eller röd curry  
	  
Servera	  ris	  eller	  quinoa	  till	  om	  du	  vill	  eller	  ät	  rätten	  som	  den	  är	  som	  ma-‐
tig	  soppa.	  Grönsakerna	  kan	  du	  byta	  ut!	  Grönsaker	  som	  passar:	  broccoli,	  
blomkål,	  haricotes	  verts,	  sockerärtor,	  blomkål,	  svamp	  osv.	  	  Som	  receptet	  
säger	  kan	  kyckling	  ersättas	  med	  tofu,	  men	  även	  edamemebönor	  och	  
cashewnötter	  i	  kombination.	  	  
	  
2	  port	  utan	  ris	  och	  3-‐4	  port	  med	  ris	  
	  
1	  msk	  kokosolja	  
1	  klyfta	  vitlök,	  fint	  hackad	  eller	  pressad	  
0,5	  liten	  gul	  lök,	  halverad	  och	  fint	  strimlad	  
1,5	  msk	  grön	  eller	  röd	  currypasta	  t.ex.	  Santa	  Maria	  
300	  g	  kycklingfiléer	  eller	  motsvarande	  mängd	  vit	  fisk	  eller	  tofu	  
1	  morot,	  tunt	  skivad	  
4	  dl	  fint	  strimlad	  vitkål	  
1	  näve	  spenat	  
0,5	  zucchini,	  tunt	  skivad	  
0,5	  röd	  paprika,	  strimlad	  
4	  dl	  kokosmjölk	  
2-‐3	  dl	  vatten	  
2	  tsk	  buljongpuler,	  1	  tsk	  salt	  eller	  1	  msk	  tamarisoja	  
Färsk	  korinader	  eller	  thaibasilika	  till	  dekoration	  
	  
Skiva	  kycklingen	  tunt.	  Om	  du	  använder	  fisk	  eller	  tofu	  tärnar	  du	  den	  i	  1	  cm	  kuber.	  Hetta	  upp	  en	  
djup	  stekpanna	  eller	  tjockbottnad	  kastrull	  till	  medelvärme	  och	  fräs	  lök	  och	  vitlök	  i	  kokosoljan	  i	  
någon	  minut	  tills	  att	  det	  doftar	  utan	  att	  vitlöken	  blir	  brun.	  Tillsätt	  kyckling/tofu	  (avvakta	  med	  
fisk)	  och	  grön	  currypasta.	  Fräs	  i	  någon	  minut	  till	  under	  omrörning.	  Tillsätt	  kokosmjölken,	  bul-‐
jongpulver,	  salt	  eller	  fisksås	  och	  vatten	  och	  låt	  småkoka	  i	  ca	  2	  minuter.	  Om	  du	  använder	  fisk	  
tillsätter	  du	  den	  till	  kokosmjölken	  utan	  att	  först	  steka	  tillsammans	  med	  grönsakerna.	  Tillsätt	  
alla	  övriga	  grönsaker	  och	  koka	  4-‐5	  minuter	  till.	  Garnera	  med	  färsk	  koriander	  eller	  thaibasilika.	  
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Jordnötscurry med grönsaker 
Använd	  kyckling,	  tofu	  eller	  kikärtor	  som	  protein.	  Servera	  som	  gryta	  och	  ät	  med	  sked	  som	  matig	  
soppa	  eller	  som	  gryta	  tillsammans	  med	  ris.	  Då	  räcker	  grytan	  till	  en	  extra	  portion.	  
	  
2	  portioner	  
	  
300	  g	  kycklingfilé	  eller	  tofu	  eller	  ca	  400	  g	  kikärtor	  
salt	  och	  peppar	  
1	  tsk	  kokosolja	  
2	  klyfta	  vitlök,	  hackad	  
1	  paprika	  (gärna	  gul	  eller	  röd)	  tärna	  
0,5	  zucchini,	  tärnad	  
1	  morot,	  tunt	  skivad	  
1	  burk	  kokosmjölk	  
2	  msk	  jordnötssmör	  
0,5	  tsk	  sambal	  oelek	  eller	  chiliflakes	  
2	  tsk	  röd	  currypasta	  (t.ex.	  Santa	  maria)	  
0,5	  lime	  (saften)	  
1	  broccolihuvud	  i	  buketter	  
0,5	  dl	  hackad	  färsk	  koriander	  
	  
Dela	  kycklingen	  i	  bitar	  eller	  tärna	  tofun	  och	  smaksätt	  med	  salt	  och	  peppar.	  Hetta	  upp	  kokosolja	  
i	  en	  stekpanna	  på	  medel/hög	  värme	  och	  fräs	  kycklingen/tofun	  till	  den	  fått	  fin	  färg	  och	  är	  helt	  
genomstekt.	  Låt	  vitlök,	  paprika,	  morot	  och	  zucchini	  fräsa	  med	  kycklingen/tofun	  i	  ett	  par	  minu-‐
ter	  under	  omrörning.	  Tillsätt	  kokosmjölk,	  jordnötssmör	  och	  sambal	  oelek	  eller	  chili.	  Låt	  grytan	  
koka	  upp,	  smaka	  av	  med	  lime	  och	  salt.	  	  Tillsätt	  broccoli-‐buketter	  (och	  kikärtor	  om	  du	  valt	  det)	  
och	  låt	  grytan	  puttra	  i	  2-‐3	  minuter.	  Servera	  med	  färsk	  hackad	  koriander.	  	  
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Rostad ratatouille med valnötter och 
timjan 
	  
Tricket	  att	  få	  aubergine	  mjuk	  och	  len	  i	  smaken	  är	  tillräckligt	  lång	  till-‐
lagningstid,	  inget	  annat.	  Servera	  med	  quinoa	  och	  en	  grönsallad.	  	  
	  
2	  port	  
	  
2	  port	  quinoa	  
0,5	  aubergine	  i	  halverade	  skivor,	  ca	  3-‐4	  mm	  
0,5	  zucchini	  i	  skivor,	  ca	  3-‐4	  mm	  
1	  rödlök	  i	  tunna	  klyftor	  
1	  röd	  paprika	  delad	  i	  bitar,	  ca	  2	  cm	  
12-‐16	  cocktailtomater	  i	  halvor	  eller	  3-‐4	  tomater	  i	  klyftor	  
1-‐1,5	  dl	  grovt	  hackade	  valnötter	  (kan	  uteslutas	  eller	  ersättas	  med	  pumpakärnor	  för	  nötfritt)	  
1	  klyfta	  vitlök,	  grovt	  hackad	  
1	  tsk	  torkad	  timjan	  
2	  krm	  salt	  
2	  krm	  svartpeppar	  
0,5	  dl	  olivolja	  
	  
Koka	  2	  portioner	  quinoa.	  Värm	  ugnen	  till	  250°C.	  Blanda	  övriga	  ingredienser;	  grönsaker,	  valnöt-‐
ter	  och	  kryddor	  med	  olivolja	  i	  en	  stor	  ugnsform	  och	  rosta	  i	  mitten	  av	  ugnen	  i	  30-‐40	  minuter.	  
Efter	  ca	  25	  minuter,	  blanda	  runt	  grönsakerna	  med	  en	  stekspade.	  Grönsakerna	  ska	  få	  ordentligt	  
med	  färg	  utan	  att	  bli	  brända.	  Hellre	  mer	  färg	  än	  för	  lite!	  Ugnar	  är	  olika	  så	  om	  tiden	  behöver	  
anpassas	  är	  det	  bättre	  att	  ha	  tålamod.	  Att	  grönsakerna	  fått	  mjukna	  och	  rostas	  ordentligt	  gör	  
stor	  skillnad	  för	  smaken!	  Blanda	  om	  1-‐2	  ggr	  extra	  mot	  slutet.	  Testa	  också	  gärna	  en	  bit	  auber-‐
gine	  att	  den	  är	  helt	  mjuk,	  Tricket	  att	  få	  aubergine	  mjuk	  och	  len	  i	  smaken	  är	  tillräckligt	  lång	  till-‐
lagningstid,	  inget	  annat.	  Blir	  grönsakerna	  brända	  utan	  att	  t.ex.	  auberginen	  är	  helt	  genomstekt?	  
Lägg	  över	  lite	  folie	  eller	  sänk	  temperaturen.	  	  
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Minestrone - vegan 
	  
Mättande	  veganrätt.	  Soppan	  tar	  ca	  30	  minuter	  att	  laga.	  En	  rätt	  som	  
är	  ett	  säkert	  kort	  till	  vardags.	  Kan	  serveras	  med	  bröd	  till	  eller	  ser-‐
vera	  en	  dessert	  efter.	  	  
	  
Ca	  4	  port	  
	  
3	  msk	  rapsolja/olivolja	  
1	  gul	  lök,	  finhackad	  
3	  vitlöksklyftor,	  pressade	  
2	  selleristjälkar,	  fint	  skivade	  
400-‐500	  g	  krossade	  tomater	  	  
1	  liter	  grönsaksbuljong	  	  
0,5	  tsk	  salt	  
0,5	  tsk	  svartpeppar	  
1	  tsk	  torkad	  basilika	  	  
2	  tsk	  torkad	  oregano	  	  
1	  nypa	  chiliflakes	  (kan	  uteslutas)	  
2	  stora	  morötter,	  skalade	  och	  skivade	  i	  slantar	  eller	  halvmånad	  
ca	  200	  g	  sellerirot	  eller	  annan	  rotfrukt,	  skalad	  och	  tärnad	  (0,5	  cm)	  
2	  dl	  frysta	  bondbönor	  eller	  edamemebönor	  
ca	  200	  g	  glutenfri	  rårispasta	  eller	  bovetepasta	  	  
1	  burk	  kikärtor	  eller	  vita	  bönor,	  sköljda	  
1	  näve	  spenat	  eller	  repad	  grönkål	  (kan	  vara	  fryst)	  
	  
Värm	  olja	  en	  stor,	  tjockbottnad	  kastrull	  till	  medelvärme	  och	  fräs	  lök,	  selleristrjälkar	  och	  vitlök	  
under	  omrörning	  tills	  att	  löken	  är	  transparent	  och	  mjuk.	  Tillsätt	  krossad	  tomat	  och	  buljong.	  
Krydda	  med	  salt,	  peppar	  och	  övriga	  kryddor.	  Tillsätt	  morötter,	  rotselleri	  och	  frysta	  gröna	  bö-‐
nor	  och	  låt	  sjuda	  i	  ca	  10	  minuter.	  Tillsätt	  pasta	  och	  låt	  koka	  nästan	  klart.	  Smaka	  på	  pastan	  mot	  
slutet	  för	  att	  hålla	  koll.	  När	  pastan	  fortfarande	  har	  någon	  minut	  kvar,	  tillsätt	  kikärtor/vita	  bö-‐
nor	  (om	  du	  valt	  grönkål	  istället	  för	  tomat	  tillsätt	  den	  nu)	  och	  låt	  pastan	  koka	  klart.	  Ha	  i	  spenat	  
strax	  innan	  servering.	  
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ÖVRIGA VARMRÄTTER 
	  

Grönsaker i långpanna 
Frossa	  i	  rostade	  grönsaker	  till	  middag!	  Servera	  med	  grönsallad	  och	  
någon	  av	  såserna	  bland	  recepten,	  till	  exempel	  majonnäs	  smaksatt	  med	  
örter	  och	  vitlök	  eller	  hummus.	  	  
	  
2	  portioner	  
	  
Grönsaker	  
2	  rödlökar	  i	  klyftor	  
4	  palsternackor,	  skalade	  och	  delade	  på	  mitten	  eller	  hela	  
1	  liten	  sötpotatis,	  skalad	  och	  delad	  i	  stora	  bitar	  
ca	  300	  g	  blomkål	  i	  stora	  buketter	  
2	  tomater	  i	  fjärdedelar	  
2	  msk	  olivolja	  
salt	  och	  peppar	  
	  
Sätt	  ugnen	  på	  225°C.	  Vänd	  grönsakerna	  i	  olja	  och	  ordentligt	  med	  salt	  och	  peppar.	  Tillaga	  i	  ug-‐
nen	  ca	  30-‐40	  minuter	  tills	  grönsakerna	  är	  rostade	  och	  har	  ordentligt	  med	  färg.	  	  
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Nilla’s gröna Biriyani med  
nötter 
	  
Som	  veganrätt	  är	  den	  här	  Biryanin	  näringsrik,	  mättande	  med	  lång	  
mättnadstid	  och	  den	  ger	  dessutom	  fullvärdigt	  protein	  med	  kombi-‐
nationen	  ris	  och	  linser.	  	  
	  
4-‐6	  port	  
	  
2	  msk	  ghee	  (ej	  vegan)	  eller	  kokosolja	  
1	  stor	  gul	  lök,	  finhackad	  
2-‐3	  klyftor	  vitlök,	  finhackade	  
8	  kryddnejlikor	  
1	  kanelstång	  
5	  kardemummakapslar	  
1	  tsk	  gurkmeja	  
1	  tsk	  Garam	  Masala	  
1	  krm	  svartpeppar	  
1,5	  dl	  blötlagda	  gröna	  linser	  eller	  puylinser	  (kan	  ersättas	  med	  färdigkokta	  från	  2	  burkar)	  
6-‐8	  dl	  vatten	  eller	  buljong	  
2,5	  dl	  basmatiris,	  antingen	  vitt	  eller	  fullkorn	  
ca	  250	  g	  blandade	  grönsaker	  delade	  i	  stora	  bitar,	  jag	  använde	  1/2	  litet	  blomkålshuvud,	  1	  stor	  
morot,	  1	  liten	  zucchini	  och	  ca	  150	  g	  bladspenat	  
1/2-‐1	  tsk	  salt	  
1	  dl	  russin	  
1,5	  dl	  grovt	  hackade	  nötter,	  jag	  använde	  cashewnötter	  och	  mandel	  
	  
Hetta	  upp	  matfettet	  i	  en	  tjockbottnad	  kastrull	  eller	  gryta	  på	  hög	  värme.	  Fräs	  löken	  under	  om-‐
rörning	  tills	  att	  den	  är	  mörkt	  gyllene.	  Tillsätt	  hackad	  vitlök	  och	  kryddorna	  och	  fortsätt	  att	  fräsa	  
någon	  minut	  under	  omrörning	  tills	  att	  kryddorna	  mörknar	  och	  doftar	  utan	  att	  brännas.	  Tillsätt	  
vatten,	  buljong	  och	  blötlagda	  linser,	  koka	  upp	  och	  låt	  sjuda	  i	  ca	  20	  minuter.	  Linserna	  ska	  inte	  
vara	  helt	  klara	  utan	  lite	  al	  dente.	  Tillsätt	  ris,	  grönsaker	  (utan	  spenat)	  och	  lite	  salt	  och	  låt	  sjuda	  
tills	  att	  riset	  är	  nästan	  helt	  klart.	  Rör	  om	  någon	  gång	  på	  slutet	  och	  när	  du	  uppskattar	  att	  det	  är	  
ca	  5	  minuter	  kvar,	  tillsätt	  russin,	  nötter	  och	  smaka	  av	  med	  mera	  salt	  om	  det	  behövs.	  Låt	  sjuda	  
färdigt	  tills	  att	  riset	  är	  helt	  klart.	  Rör	  sist	  i	  spenaten	  strax	  innan	  serveringen.	  
	  
	  

  



	  

21	  dagar	  ren	  och	  läkande	  mat	  
Nilla	  Gunnarsson	  

82	  

Rårisrisotto med rödbetor 
En	  otroligt	  god	  och	  attraktiv	  rätt	  som	  är	  balanserad	  med	  näringsrika	  
grönsaker	  som	  vitkål	  (jag	  använde	  färsk	  spetskål),	  vitlök,	  persilja	  och	  
rårivna	  rödbetor.	  Servera	  som	  den	  är	  eller	  med	  kyckling	  eller	  pann-‐
biff.	  	  
	  
2	  port	  
	  
2	  port	  råris	  eller	  rött	  ris	  
2	  små-‐medelstora	  rödbetor,	  grovrivna	  
1	  rejäl	  bit	  spetskål,	  strimlad	  	  
2-‐3	  salladslökar	  eller	  schalottenlökar,	  strimlade	  
1	  klyfta	  vitlök,	  pressad	  
4	  msk	  oliv-‐	  eller	  rapsolja	  
0,5	  dl	  hackad	  bladpersilja	  
1	  msk	  äppelcidervinäger	  
salt	  och	  peppar	  
1	  dl	  vatten	  
	  
För	  mer	  mättnad	  (vegan):	  blanda	  gärna	  i	  1	  burk	  sköljda	  kidneybönor	  och	  toppa	  med	  rostade	  
valnötter	  eller	  pumpakärnor	  
	  
Koka	  råriset	  enligt	  anvisningarna	  på	  förpackningen	  i	  en	  lätt,	  svag	  grönsaksbuljong.	  Riv	  de	  råa	  
rödbetorna	  på	  den	  grova	  delen	  av	  rivjärnet.	  Hetta	  upp	  olja	  i	  en	  stekpanna	  med	  höga	  kanter	  
(eller	  använd	  en	  gryta)	  på	  medelhög	  värme	  och	  ha	  i	  rödbetor,	  vitkål,	  pressad	  vitlök	  och	  2/3	  av	  
den	  strimlade	  salladslöken.	  Fräs	  på	  grönsakerna	  i	  pannan	  under	  omrörning	  under	  ca	  5	  minuter	  
tills	  att	  rödbetorna	  och	  vitkålen	  börjar	  mjukna	  men	  utan	  att	  rödbetorna	  tappar	  färg.	  Mot	  slutet,	  
tillsätt	  vinäger,	  det	  mesta	  av	  persiljan,	  salt	  och	  peppar.	  Tillsätt	  riset	  till	  grönsaksfräset	  och	  rör	  
om.	  Även	  kidneybönor	  om	  du	  valt	  det	  för	  extra	  veganprotein	  och	  mättnad.	  Tillsätt	  1	  dl	  vatten	  
och	  lät	  det	  koka	  ihop	  med	  riset	  och	  grönsakerna	  under	  några	  minuter.	  Smaka	  av	  med	  salt	  och	  
peppar.	  	  
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Burrito bowl med mangosalsa och  
guacamole 
	  
Gör	  svarta	  bönor	  (vegan)	  eller	  använd	  500	  g	  köttfärs	  eller	  kalkonfärs.	  
	  
4-‐6	  port	  
	  
Snabb-‐picklad	  rödkål	  	  	  
3	  dl	  fint	  strimlad	  rödkål	  
1,5	  msk	  limesaft	  
2	  tsk	  honung	  
0,5	  tsk	  salt	  
2	  msk	  olivolja	  
	  
Börja	  med	  kålen.	  Rör	  ihop	  och	  ställ	  åt	  sidan.	  	  
	  
Snabba	  svarta	  bönor	  
5	  msk	  olivolja	  
3	  vitlöksklyftor,	  finhackade	  
1	  gul	  lök,	  finhackad	  
1	  röd	  chili,	  finhackad	  
2	  tsk	  malen	  spiskummin	  
0,5	  tsk	  nymald	  svartpeppar	  
2-‐3	  burkar	  svarta	  bönor,	  sköljda	  och	  av-‐
runna	  
1	  dl	  vatten	  
1,5	  tsk	  salt	  
2	  msk	  limesaft	  
0,5	  dl	  färsk	  koriander,	  finhackad	  
	  
Hetta	  upp	  oljan	  i	  en	  stor,	  vid	  stekpanna	  el-‐
ler	  kastrull	  med	  tjock	  botten.	  Tillsätt	  vitlök,	  
lök,	  chili	  och	  spiskummin	  och	  stek	  under	  
omrörning	  tills	  löken	  har	  mjuknat	  och	  blivit	  
helt	  genomskinlig.	  Tillsätt	  bönor,	  vatten	  och	  
salt	  och	  låt	  puttra	  i	  10–15	  minuter.	  Rör	  om	  
då	  och	  då.	  Smaka	  av	  med	  limesaft,	  salt	  och	  
peppar.	  Strö	  över	  färsk	  koriander	  och	  ringla	  
lite	  olivolja	  över.	  
	  

	  
Taco-‐krydda	  till	  500	  g	  nötfärs	  eller	  kal-‐
konfärs	  
2	  tsk	  mald	  spiskummin	  
0,5-‐1	  tsk	  chiliflakes	  
1	  tsk	  paprikapulver	  
0,5	  tsk	  nymald	  svartpeppar	  
0,5	  tsk	  vitlökspulver	  (kan	  ersättas	  med	  1	  
klyfta	  färsk	  vitlök,	  pressad)	  
	  
Mangosalsa	  -‐	  rör	  ihop	  
1	  ca	  250	  g	  mango,	  färsk	  i	  bitar	  eller	  tinad	  
1	  rödlök,	  finhackad	  
ett	  knippe	  färsk	  koriander,	  fint	  hackad	  
saft	  från	  0,5	  lime	  	  
0,5	  röd	  chili,	  urkärnad	  och	  finhackad	  
salt	  
	  
Guacamole	  –	  mosa	  ihop	  
1-‐2	  avokado,	  urkärnad	  och	  mosad	  
1	  vitlöksklyfta,	  pressad	  
2	  tsk	  limesaft	  
salt	  
	  
Till	  servering	  
Ev.	  kokt	  råris	  
Grönsallad,	  gärna	  spenat	  
Riven	  morot	  
Färsk	  koriander	  
	  
Servera	  allt	  i	  skålar	  och	  låt	  alla	  plocka	  ihop	  
sin	  egen	  tallrik.	  
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Lammfärsbiffar eller bönbiffar med rostad  
ratatouille  
	  
4	  port	  
	  
Vegan:	  gör	  bönbiffar	  enligt	  recept	  (sist	  i	  denna	  kategori)	  
	  
500	  g	  lammfärs	  	  
1	  ägg	  
1	  tsk	  salt	  
1	  krm	  peppar	  
2	  vitlöksklyftor	  (kan	  uteslutas)	  
2	  tsk	  torkad	  oregano	  eller	  timjan	  
2	  msk	  olja	  
	  
1	  aubergine	  i	  halverade	  skivor,	  ca	  3-‐4	  cm	  
1	  zucchini	  i	  skivor,	  ca	  3-‐4	  cm	  
1	  stor	  rödlök	  i	  tunna	  klyftor	  
1	  röd	  paprika	  delad	  i	  bitar,	  ca	  2	  cm	  
4-‐6	  st.	  tomater	  i	  klyftor	  
1,5	  dl	  grovt	  hackade	  valnötter	  (kan	  uteslutas	  eller	  ersättas	  med	  pumpakärnor	  för	  nötfritt)	  
1	  klyfta	  vitlök,	  grovt	  hackad	  
2	  tsk	  torkad	  oregano	  eller	  timjan	  
0,5	  tsk	  salt	  
0,5	  tsk	  svartpeppar	  
0,75	  dl	  olivolja	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  250°C.	  Blanda	  alla	  grönsaker,	  valnötter	  och	  kryddor	  med	  olivolja	  i	  en	  stor	  
ugnsform	  och	  rosta	  i	  mitten	  av	  ugnen	  i	  30-‐40	  minuter.	  Efter	  ca	  25	  minuter,	  blanda	  runt	  grön-‐
sakerna	  med	  en	  stekspade.	  Grönsakerna	  ska	  få	  ordentligt	  med	  färg	  utan	  att	  bli	  brända.	  Hellre	  
mer	  färg	  än	  för	  lite!	  Tillåt	  med	  tid	  om	  det	  behövs.	  Blanda	  om	  1-‐2	  ggr	  extra	  mot	  slutet.	  	  Blir	  
grönsakerna	  brända	  utan	  att	  t.ex.	  auberginen	  är	  helt	  genomstekt?	  Lägg	  över	  lite	  folie	  eller	  sänk	  
temperaturen.	  
	  
Under	  tiden	  grönsakerna	  tillagas.	  Blanda	  färsen	  med	  ägg,	  kryddor	  och	  skalad	  hackad	  vitlök.	  
Forma	  biffar	  av	  färsen.	  Stek	  biffarna	  i	  olja	  ca	  4	  minuter	  på	  varje	  sida.	  
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Bönbiffar (vegan) 
	  
Gör	  gärna	  i	  förväg	  och	  frys	  in.	  Tina	  i	  ugn.	  Servera	  med	  rostade	  rotfrukter,	  kokt	  quinoa	  eller	  ris	  
och	  en	  sås,	  t.ex.	  guacamole.	  	  	  
	  
2-‐4	  port	  
	  
2	  msk	  pumpakärnor	  eller	  hampafrön	  
1	  stor	  morot,	  skalad	  och	  delad	  
0,5	  rödlök,	  skalad	  och	  delad	  
1	  stor	  fast	  potatis	  i	  bitar,	  kan	  vara	  okokt	  eller	  kokt,	  kall	  
1	  paket	  valfria	  bönor	  (kikärtor,	  svarta	  bönor,	  kidneybönor),	  sköljda,	  avrunna	  
1	  krm	  salt	  eller	  mer	  efter	  smak	  
1	  krm	  salt	  eller	  mer	  efter	  smak	  
gärna	  några	  stjälkar	  och	  blad	  färsk	  persilja	  
1	  tsk	  torkad	  timjan	  
2	  dl	  glutenfria	  havregryn	  eller	  1	  dl	  bovetemjöl	  
	  
Mixa	  pumpakärnor	  till	  konsistens	  av	  mandelmjöl	  i	  matberedare.	  Tillsätt	  morot,	  rödlök	  och	  po-‐
tatis	  om	  du	  använder	  okokt.	  Mixa	  igen	  tills	  att	  alla	  grönsaker	  har	  finhackats	  så	  mycket	  som	  
mjöligt.	  Stanna	  maskinen	  och	  skrapa	  ned	  sidorna	  och	  kör	  igen	  om	  det	  behövs.	  Tillsätt	  bönor	  
och	  kokt	  potatis	  om	  du	  använder	  det,	  kryddor	  och	  kör	  matberedaren	  igen.	  Mixa	  till	  en	  slät	  
smet.	  Tillsätt	  havregryn	  och	  mixa	  ihop.	  Smaka	  av	  med	  mer	  peppar	  och	  salt	  om	  det	  behövs.	  	  
	  
Hetta	  upp	  en	  stekpanna	  på	  medelvärme	  med	  olja	  och	  stek	  små	  biffar,	  ca	  4	  åt	  gången.	  OBS!	  Sme-‐
ten	  är	  klibbig	  och	  du	  kanske	  behöver	  använda	  sked.	  Smeten	  stelnar	  efter	  ett	  par	  minuters	  
stekning	  så	  att	  biffarna	  går	  att	  vända.	  Stek	  ca	  3	  minuter	  på	  varje	  sida.	  	  
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Pannbiffar eller tofu med stekt grönt  
	  
Pannbiff	  med	  en	  enda	  ingrediens	  –	  ekologiskt	  nötkött.	  Mycket	  godare	  än	  det	  låter	  om	  du	  kryddar	  
ordentligt	  och	  ger	  biffen	  stekyta!	  Eller	  för	  veganalt.	  skivor	  av	  stekt	  tofu.	  Servera	  gärna	  med	  bif-‐
farna	  och	  majonnäs	  eller	  annan	  sås	  om	  du	  vill.	  	  
	  
	  
4	  port	  	  
	  
500	  g	  nötfärs	  eller	  fast	  tofu	  
1	  tsk	  salt	  	  
0,5	  tsk	  svartpeppar	  
Rapsolja	  eller	  ghee	  till	  stekning	  
	  
2	  msk	  rapsolja	  eller	  ghee	  till	  stekning	  
2	  små	  gröna	  paprikor,	  urkärnade	  och	  delade	  i	  stora	  bitar	  
4	  salladslökar	  eller	  schalottenlökar	  delade	  i	  större	  bitar	  
200	  g	  haricots	  Vertes	  
1	  broccolihuvud,	  delad	  i	  buketter	  
1	  näve	  spenat	  
1	  krm	  salt	  eller	  mer	  
1	  krm	  peppar	  eller	  mer	  
	  
Servera	  gärna	  med	  hemmagjord	  majonnäs	  (se	  recept).	  	  	  
	  
Till	  pannbiff:	  Forma	  färsen	  till	  burgare	  med	  händerna.	  Pressa	  hårt	  så	  att	  de	  håller	  samman.	  
Salta	  och	  peppra	  på	  bägge	  sidor	  på	  varje	  burgare.	  Du	  ska	  krydda	  ganska	  rejält	  med	  både	  salt	  
och	  peppar.	  Hetta	  upp	  en	  stekpanna	  på	  hög	  värme	  och	  stek	  burgarna	  i	  ca	  2–4	  minuter	  på	  varje	  
sida,	  beroende	  på	  hur	  genomstekta	  du	  vill	  ha	  dem.	  De	  får	  gärna	  vara	  lite	  rosa	  inuti.	  Låt	  biffarna	  
vila	  på	  en	  tallrik.	  	  
Stekt	  tofu:	  Skiva	  eller	  dela	  tofun	  som	  du	  vill,	  antingen	  i	  skivor	  eller	  strimla	  eller	  tärna.	  Salta	  
och	  peppra	  och	  tillsätt	  gärna	  någon	  mer	  favoritkrydda,	  t.ex.	  paprikapulver,	  torkad	  oregano	  el-‐
ler	  lite	  tamarisoja.	  Hetta	  upp	  en	  stekpanna	  med	  matfett	  och	  stek	  tofun	  tills	  att	  den	  fått	  färg.	  	  
Till	  grönsakerna:	  Hetta	  upp	  nytt	  matfett	  i	  stekpannan	  på	  hög	  värme	  och	  tillsätt	  alla	  grönsa-‐
kerna.	  Salta	  och	  peppra	  och	  fräs	  på	  under	  omrörning	  i	  ca	  5	  minuter.	  Grönsakerna	  ska	  få	  lite	  
färg.	  Om	  du	  vill	  att	  grönsakerna	  ska	  bli	  lite	  extra	  mjuka	  kan	  du	  tillsätta	  0,5	  dl	  vatten	  som	  du	  
låter	  ånga	  av	  under	  omrörning.	  	  
Servera	  med	  biffarna	  och	  majonnäs	  eller	  annan	  sås	  om	  du	  vill.	  	  	  
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Kyckling (eller kikärtor) med tomatsås och blom-
kålsris 
	  
2	  portioner	  
	  
Tomatsås	  
0,5	  gul	  lök,	  finhackad	  
1	  klyfta	  vitlök,	  finhackad	  eller	  pressad	  
2	  msk	  ghee,	  klarifierat	  smör	  eller	  olivolja	  
0,5	  tsk	  rökt	  paprikapulver	  om	  du	  har,	  an-‐
nars	  1	  tsk	  vanligt	  
1	  tsk	  torkad	  oregano	  
1	  msk	  tomatpuré	  
0,5	  msk	  citronsaft	  eller	  äppelcidervinäger	  
200	  g	  passerade	  tomater	  
0,5	  dl	  vatten	  
1	  krm	  salt	  	  
1	  krm	  svartpeppar,	  malen	  
	  
Kyckling	  
300	  g	  kycklingfilé	  eller	  kycklinglårfilé	  -‐	  kan	  
ersättas	  med	  en	  burk	  kikärtor	  
1	  krm	  salt	  
2	  krm	  svartpeppar,	  malen	  
1	  msk	  ghee,	  klarifierat	  smör	  eller	  olivolja	  
	  
Tillbehör	  
1	  blomkålshuvud	  
2	  msk	  solroskärnor,	  gärna	  rostade	  
0,5	  dl	  hackad	  bladpersilja	  
	  

Tomatsås:	  Hetta	  upp	  olivoljan	  i	  en	  kastrull	  
på	  medelvärme	  och	  fräs	  löken	  tills	  att	  den	  
är	  genomskinlig.	  Tillsätt	  paprikapulver,	  
oregano	  tomatpuré	  och	  vitlök	  och	  fräs	  ca	  1-‐
2	  minuter	  under	  omrörning.	  Tillsätt	  passe-‐
rade	  tomater,	  vatten,	  citron	  salt	  och	  peppar.	  
Låt	  såsen	  puttra	  under	  lock	  minst	  10	  minu-‐
ter	  men	  gärna	  längre	  om	  du	  har	  tid	  (gärna	  
uppåt	  40	  min).	  Om	  du	  valt	  kikärtor	  tillsätter	  
du	  dom	  till	  såsen.	  	  
Kyckling:	  Salta	  och	  peppra	  kycklingfiléerna	  
eller	  bitarna	  runt	  om.	  Hetta	  upp	  en	  stek-‐
panna	  till	  medelvärme	  eller	  lite	  högre	  och	  
bryn	  kycklingfiléerna	  i	  olja	  så	  att	  de	  får	  en	  
fin	  gyllenbrun	  stekyta	  och	  är	  helt	  genom-‐
stekt.	  	  
Blomkålsris:	  Dela	  blomkålshuvudet	  i	  bitar	  
och	  kör	  i	  matberedare	  med	  knivar	  till	  
riskonsistens.	  Eller	  riv	  blomkålshuvudet	  på	  
rivjärn.	  Lägg	  blomkålsriset	  i	  en	  bunke.	  Koka	  
upp	  1	  liter	  vatten	  och	  häll	  över	  blomkålen.	  
Låt	  stå	  i	  3	  minuter.	  Häll	  av	  vattnet	  i	  durk-‐
slag	  och	  låt	  rinna	  av	  ordentligt.	  För	  över	  till	  
en	  serveringsskål,	  salta,	  peppra,	  tillsätt	  
hackad	  persilja	  och	  solroskärnor	  och	  rör	  
om.	  Servera	  allt	  tillsammans.	  	  
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Fisk eller bönbiffar med sötpotatis och guacamole 
	  
2	  port	  
	  
Vegan:	  gör	  bönbiffar	  enligt	  recept	  (sist	  i	  denna	  kategori)	  
Fisk:	  300-‐400	  g	  vit	  fiskfilé	  (t.ex.	  kolja)	  eller	  2	  port	  veganbiffar	  se	  recept	  följande	  sida.	  
	  
ca	  1	  tsk	  rökt	  paprika	  eller	  vanligt	  paprikapulver	  
en	  nypa	  chiliflakes	  
salt	  efter	  smak,	  ca	  2	  krm	  
	  
ca	  300	  g	  sötpotatis	  
2	  tsk	  olivolja	  
1	  krm	  salt	  
olivolja	  till	  stekning	  
	  
Guacamole	  
1	  stor,	  mogen	  avokado	  urkärnad	  	  
2	  tsk	  limejuice	  
1	  msk	  koriander,	  hackad	  
1	  salladslök,	  finhackad	  
1	  krm	  salt	  	  
	  
Till	  servering	  
Sallad	  	  
	  
Sätt	  ugnen	  på	  225°C	  och	  skala	  sötpotatisen.	  Skiva	  den	  i	  0,5-‐1	  cm	  tjocka	  stavar.	  Vänd	  i	  olja	  o	  salt	  
i	  en	  ugnsfast	  form	  och	  rosta	  sötpotatisen	  i	  ugnen	  i	  ca	  35	  min	  tills	  att	  de	  har	  fått	  ordentlig	  färg	  
har	  bruna	  kanter.	  Gör	  bönbiffar	  (se	  recept	  s.	  85)	  eller	  till	  fisken;	  hetta	  upp	  olivolja	  i	  en	  stek-‐
panna	  på	  medelhög	  till	  hög	  värme.	  Krydda	  fiskfiléerna	  väl	  på	  bägge	  sidor	  och	  stek	  dem	  på	  varje	  
sida	  i	  ca	  2–3	  min	  så	  att	  fisken	  blir	  precis	  genomstekt.	  Guacamole:	  Mosa	  ihop	  alla	  ingredien-‐
serna	  med	  en	  gaffel	  till	  en	  jämn	  konsistens.	  Guacamolen	  kan	  gärna	  ha	  lite	  bitar	  kvar.	  Smaka	  av	  
och	  justera	  kryddningen	  med	  mer	  lime	  och	  salt	  om	  det	  behövs.	  
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TILLBEHÖR OCH SÅSER 
	  

 

Kokta bönor av olika slag 
Koka	  egna	  bönor	  istället	  för	  att	  köpa	  på	  burk	  eller	  tetra	  och	  frys	  in	  i	  portioner.	  Tillsätt	  till	  soppa,	  
grytor	  eller	  ät	  som	  tillbehör	  med	  lite	  citron,	  salt	  och	  olivolja.	  Bönor	  är	  rika	  på	  protein,	  kostfiber	  
och	  mineraler	  och	  är	  goda	  i	  vegetariska	  biffar,	  soppor,	  sallader	  och	  grytor.	  	  	  
	  
1	  del	  bönor	  (t.ex.	  500g),	  t.ex.	  svarta	  bönor,	  borlottibönor,	  kindeybönor	  
3	  delar	  vatten	  (t.ex.)	  1500	  g	  
	  
1	  dl	  torkade	  bönor	  ger	  ca	  3	  dl	  kokta.	  
	  
Blötlägg	  bönorna	  i	  rikligt	  med	  vatten	  (en	  del	  bönor	  –	  tre	  delar	  vatten)	  i	  12-‐24	  timmar.	  Ju	  längre	  
blötläggning	  desto	  kortare	  koktid.	  Skölj	  bönorna	  i	  kallt	  vatten	  och	  koka	  sedan	  upp	  dem	  i	  nytt	  
vatten	  (en	  del	  bönor	  –	  tre	  delar	  vatten)	  under	  lock	  i	  20	  minuter.	  Fiska	  upp	  en	  böna	  och	  prova	  
om	  den	  är	  mjuk.	  Är	  den	  fortfarande	  hård	  låter	  du	  den	  koka	  i	  10	  minuter	  till.	  Upprepa	  sedan	  
detta	  tills	  bönorna	  är	  riktigt	  mjuka,	  de	  ska	  inte	  vara	  al	  dente.	  
	  
Det	  kan	  ibland	  ta	  upp	  till	  ca	  60	  minuter	  att	  koka	  klart	  bönorna.	  Koktiden	  kan	  variera	  beroende	  
på	  blötläggningstid,	  lagringstid	  och	  kokkärl.	  
	  
Låt	  sedan	  bönorna	  svalna	  i	  kokvattnet.	  Häll	  sedan	  av	  vattnet	  och	  dela	  upp	  bönorna	  för	  förva-‐
ring	  eller	  användning.	  	  
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Vinägrett 
	  
Gör	  gärna	  en	  större	  sats	  och	  förvara	  i	  kylen,	  till	  exempel	  0,5	  dl	  äppelcidervinäger,	  1	  dl	  olja,	  0,5	  tsk	  
salt	  och	  peppar.	  Skaka	  samman	  olja,	  vinäger	  och	  kryddor	  i	  en	  flaska	  eller	  i	  en	  burk	  med	  lock.	  
	  
två	  tredjedelar	  god	  olja,	  till	  exempel	  kallpressad	  olivolja	  eller	  rapsolja	  	  
en	  tredjedel	  äppelcidervinäger	  	  
salt	  	  
peppar	  	  
	  	  
Tillval	  
pressad	  vitlök	  	  
dijonsenap	  
finhackade	  färska	  örter	  
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Majonnäs 
Ger	  ca	  3,5	  dl	  
	  
Använd	  som	  bas	  till	  dressingar,	  servera	  till	  kött	  eller	  fisk.	  Perfekt	  att	  
bre	  på	  mackan	  istället	  för	  smör.	  För	  att	  få	  majonnäsen	  tjockare	  till-‐
sätter	  man	  bara	  mer	  olja.	  Tips!	  Se	  till	  att	  alla	  ingredienser	  har	  unge-‐
fär	  samma	  temperatur	  och	  ta	  det	  lugnt	  med	  oljan	  i	  början	  när	  du	  
vispar.	  Kolla	  gärna	  på	  klipp	  på	  youtube	  om	  du	  är	  osäker.	  	  
	  
2	  äggulor	  
1,5	  tsk	  äppelcidervinäger	  
1	  tsk	  dijonsenap	  (kan	  ersättas	  med	  lite	  extra	  äppelcidervinäger)	  
2	  dl	  neutral	  rapsolja	  
1	  dl	  kallpressad	  rapsolja	  
0,5	  tsk	  salt	  
	  
Vispa	  samman	  äggula,	  vinäger,	  senap	  och	  salt	  i	  en	  bunke.	  Vispa	  i	  oljan	  lite	  i	  taget,	  droppvis	  i	  
början,	  tills	  såsen	  blir	  tjock	  och	  ljus.	  Ha	  inte	  i	  för	  mycket	  olja	  på	  en	  gång,	  då	  riskerar	  såsen	  att	  
spricka.	  Efter	  att	  en	  halv	  deciliter	  är	  invispad	  i	  äggulorna	  kan	  du	  börja	  tillsätta	  mer	  och	  mer.	  
Smaka	  av	  och	  krydda	  eventuellt	  med	  mer	  salt	  och	  peppar.	  Hål-‐ler	  ca	  1	  vecka	  i	  kylskåp.	  
	  

Vegan-majonnäs 
	  
Ca	  3	  dl	  
	  
3	  msk	  kikärtsspad	  (gör	  en	  hummus	  av	  kikärtorna	  om	  du	  inte	  har	  någon	  annan	  idé)	  
1	  msk	  äppelcidervinäger	  
1	  knapp	  tsk	  dijonsenap	  (kan	  uteslutas)	  
½	  krm	  salt	  
2,5	  dl	  neutral	  rapsolja	  
	  
Vispa	  ihop	  kikärtsspad	  med	  senap,	  vinäger	  och	  salt	  i	  en	  bunke.	  Tillsätt	  olja	  i	  en	  tunn	  stråle	  sam-‐
tidigt	  som	  du	  fortsätter	  vispa.	  Oljan	  ska	  du	  tillsätta	  droppvis	  i	  början,	  ca	  0,5-‐1	  tsk	  åt	  gången,	  
vispa	  ordentligt,	  tillsätt	  lite	  mer	  olja	  och	  vispa	  emellan.	  Jag	  använde	  vispinsatsen	  till	  stavmix-‐
ern.	  Man	  kan	  använda	  stavmixer,	  elvisp	  eller	  matberedare	  om	  man	  tycket	  att	  det	  är	  jobbigt	  att	  
handvispa	  men	  annars	  går	  det	  utmärkt	  det	  med.	  I	  början	  tillsätter	  du	  lite	  olja	  åt	  gången,	  sedan	  
efter	  att	  ca	  0,5	  dl	  olja	  är	  tillsatt	  kan	  du	  börja	  hälla	  i	  mer	  och	  mer	  åt	  
gången	  som	  du	  vispar	  ordentligt.	  

Ärtpesto 
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Röran	  av	  ärtor,	  vitlök,	  solroskärnor	  och	  god	  olja	  passar	  till	  pasta,	  absolut,	  men	  kanske	  särskilt	  
bra	  att	  bre	  på	  macka	  eller	  i	  vegan-‐wraps	  (minska	  bara	  mängden	  olja).	  Jag	  tycker	  också	  att	  den	  
passar	  perfekt	  som	  sås/röra	  till	  fisk.	  Använd	  mer	  rikligt	  av	  den	  än	  vanlig	  pesto.	  Gjord	  på	  ärtor	  blir	  
röran	  en	  komponent	  i	  rätten	  som	  ger	  innehåll	  och	  substans	  och	  utgör	  inte	  bara	  smaksättning.	  
	  
2	  port	  till	  pasta	  eller	  fler	  som	  bredbart	  pålägg.	  Håller	  sig	  i	  kylen	  i	  3-‐5	  dagar.	  	  
	  
0,5	  dl	  solroskärnor	  	  
2	  dl	  gröna	  ärtor	  
1	  msk	  citronsaft	  
1	  klyfta	  vitlök	  
0,5-‐1	  dl	  kallpressad	  rapsolja	  eller	  olivolja	  
blad	  från	  någon	  färsk	  ört,	  t.ex	  basilika	  eller	  oregano	  –	  kan	  uteslutas	  
salt	  och	  peppar	  
	  
Tina	  gröna	  ärtor	  i	  varmt	  vatten	  några	  minuter	  (kan	  vara	  från	  kranen).	  Häll	  av	  vattnet	  och	  mixa	  
alla	  ingredienser	  tillsammans	  i	  blender	  eller	  matberedare.	  Om	  du	  använder	  matberedare	  kan	  
du	  börja	  med	  solroskärnorna	  och	  köra	  dem	  till	  konsistensen	  av	  mandelmjöl	  innan	  du	  tillsätter	  
övriga	  ingredienser.	  Börja	  med	  en	  mindre	  mängd	  olja	  och	  tillsätt	  mer	  om	  det	  behövs	  till	  önskad	  
konsistens	  beroende	  på	  vad	  röran	  ska	  användas	  till,	  sås	  eller	  bredbar	  röra.	  
	  

Raw sour cream 
	  
Ca	  3	  dl	  
	  
2,5	  dl	  blötlagda	  cashewnötter	  (blötlagda	  minst	  8	  timmar)	  
1,5-‐2	  dl	  vatten	  
1-‐2	  msk	  limesaft	  
2	  tsk	  naturjäst	  (b-‐jäst)	  -‐	  kan	  uteslutas	  
	  
Mixa	  blötlagda	  cashewnötter	  med	  vatten	  och	  limesaft.	  Börja	  med	  en	  mindre	  mängd	  vatten	  och	  
lime	  tillsätt	  mer	  om	  det	  behövs	  mot	  slutet.	  Smaka	  av	  med	  lime	  för	  rätt	  syra	  och	  mer	  vatten	  för	  
bra	  konsistens.	  För	  att	  få	  riktigt	  slät	  konsistens	  mixa	  nötterna	  i	  en	  stark	  blender	  i	  ett	  par	  minu-‐
ter.	  Tillåt	  längre	  tid	  om	  det	  behövs.	  
	  
 
	  

  



	  

21	  dagar	  ren	  och	  läkande	  mat	  
Nilla	  Gunnarsson	  

93	  

Bredbart vegansmör	  
	  
Ca	  3	  dl	  	  
	  
75	  gram	  kokosolja,	  gärna	  smakfritt	  
1,25	  dl	  kallpressad	  rapsolja	  
1,25	  dl	  cashewmjölk	  eller	  mandelmjölk	  
0,5	  tsk	  salt	  eller	  mer	  efter	  smak	  
ev.	  1	  tsk	  näringsjäst/b-‐jäst	  
	  
Smält	  kokosoljan	  i	  en	  kastrull	  och	  ta	  direkt	  från	  plattan.	  Rör	  i	  övriga	  ingredienser.	  Häll	  över	  i	  en	  
burk	  och	  låt	  stelna	  i	  kylen.	  	  
	  
	  
	  

Coleslaw 
Kan	  serveras	  som	  tillbehör	  till	  en	  mängd	  olika	  rätter	  men	  passar	  särskilt	  bra	  till	  burgare,	  ungs-‐
rostad	  kyckling	  och	  grillat.	  
	  
4-‐6	  portioner	  
	  
400	  g	  vitkål,	  fint	  strimlad	  	  
200	  g	  morot,	  riven	  
ca	  1	  dl	  hemgjord	  majonnäs	  -‐	  se	  recept	  
salt	  och	  peppar	  efter	  smak	  
	  
Blanda	  vitkål	  och	  morötter	  i	  en	  stor	  skål.	  Rör	  ihop	  övriga	  ingredienser	  i	  en	  mindre	  skål	  och	  
blanda	  sedan	  röran	  med	  vitkålen	  och	  morötterna.	  	  
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Guacamole 
En	  myckat	  användbar	  röra!	  Servera	  till	  fisk,	  kyckling	  eller	  svarta	  
bönor	  som	  sås/tillbehör.	  Snabbmiddag:	  lax,	  quinoa,	  guacamole	  
och	  lite	  sallad.	  Klart	  under	  tiden	  quinoan	  kokar.	  	  
	  
ca	  3	  dl	  
	  
2	  stora	  mogna	  avokador,	  urkärnade	  	  
2	  msk	  limejuice	  
1	  msk	  koriander,	  hackad	  
1	  vitlöksklyfta,	  pressad	  
½	  tsk	  salt	  	  
	  	  
Mosa	  ihop	  alla	  ingredienserna	  med	  en	  gaffel	  till	  en	  jämn	  konsistens.	  Guacamolen	  kan	  gärna	  ha	  
lite	  bitar	  kvar.	  Smaka	  av	  och	  justera	  kryddningen	  med	  mer	  lime	  och	  salt	  om	  det	  behövs.	  
	  
 

Tomatsalsa 
Salsa	  passar	  precis	  som	  guacamole	  bra	  till	  mer	  än	  bara	  tacos.	  Servera	  gärna	  tillsammans	  med	  
guacamole	  som	  sås	  till	  kött/fisk/bönor	  till	  vardags.	  	  
	  
ca	  5	  dl	  
	  
5–6	  tomater,	  hackade	  
½	  röd	  paprika,	  hackad	  
1	  gul	  lök,	  skalad	  och	  hackad	  
1	  dl	  färsk	  koriander,	  grovhackad	  
saft	  från	  1	  lime	  
¼–½	  färsk	  jalapeño,	  om	  du	  vill	  ha	  lite	  hetta,	  annars	  uteslut	  
1	  tsk	  salt	  
	  
Blanda	  alla	  ingredienser	  i	  en	  skål	  och	  smaka	  av	  med	  mer	  lime,	  chili	  eller	  salt.	  
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Mangosalsa 
	  
Ca	  4	  dl	  
	  
1	  ca	  250	  g	  mango,	  färsk	  i	  bitar	  eller	  fryst,	  tinad	  
1	  rödlök,	  finhackad	  
ett	  knippe	  färsk	  koriander,	  fint	  hackad	  
saft	  från	  0,5	  lime	  	  
0,5	  röd	  chili,	  urkärnad	  och	  finhackad	  
salt	  
	  
Blanda	  ihop!	  

Hummus 
Jag	  gör	  hummus	  minst	  en	  gång	  i	  veckan.	  Jag	  äter	  ofta	  rostade	  grönsa-‐
ker	  som	  middag	  tillsammans	  med	  hummusen.	  Perfekt	  att	  bre	  på	  
macka	  och	  att	  äta	  som	  dipp	  till	  grönsaker.	  	  
	  
2-‐4	  portioner	  	  
	  
1	  vitlöksklyfta,	  pressad	  
1	  burk	  kikärtor	  (400	  g),	  sköljda	  
2	  msk	  citronsaft	  
3	  msk	  olivolja	  
1	  msk	  tahini	  (sesampasta)	  
ca	  0,5	  dl	  vatten	  
salt	  
	  
Mixa	  alla	  ingredienser	  till	  en	  jämn	  smet.	  Smaksätt	  med	  salt	  och	  peppar.	  Smaka	  av	  med	  mer	  ci-‐
tronsaft	  om	  det	  behövs.	  Ringla	  lite	  extra	  olivolja	  över	  före	  servering.	  
	  
Att	  servera	  till	  som	  dip	  förslag	  
gurka	  
blomkål,	  både	  råa	  buketter	  och	  blad	  
morot	  
selleristjälkar	  
oliver	  
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Bönpaté med soltorkad tomat och gräslök 
Använd	  den	  här	  bönröran	  att	  bre	  tjockt	  på	  skivor	  bröd	  och	  toppa	  med	  grönsaker	  för	  en	  god	  
lunchmacka.	  	  	  
	  
4-‐8	  port	  
	  
1	  lök,	  hackad	  
1	  vitlöksklyfta,	  pressad	  
2	  msk	  olivolja	  
1	  burk	  vita	  bönor	  eller	  kidneybönor,	  sköljda	  
4	  soltorkade	  tomater	  
1	  msk	  citronsaft	  
1	  msk	  hackad	  färsk	  eller	  fryst	  persilja	  	  
1	  msk	  hackad	  färsk	  eller	  fryst	  gräslök	  
salt	  och	  peppar	  	  
	  
Fräs	  lök	  och	  vitlök	  i	  olja	  i	  några	  minuter	  tills	  löken	  är	  helt	  mjuk	  och	  lätt	  gyllene.	  	  Mixa	  alla	  in-‐
gredienser	  i	  en	  matberedare	  till	  en	  slät	  puré.	  Smaka	  ev.	  av	  med	  mer	  salt,	  peppar	  och	  citron.	  	  
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Vaniljsås (raw, vegan) 
Med	  en	  tillräckligt	  stark	  motor	  på	  din	  blender	  så	  blir	  konsistensen	  helt	  len	  och	  slät	  på	  bara	  1-‐2	  
minuter.	  Servera	  till	  ugnsbakade	  äpplen.	  	  
	  
ca	  4	  port	  
	  
3	  dl	  cashewnötter	  
ca	  3	  dl	  vatten	  eller	  mer	  
2	  msk	  honung	  eller	  mer	  efter	  smak	  
1/2	  tsk	  vaniljpulver	  
1	  tsk	  citronsaft	  
1	  nypa	  salt	  
	  
Blötlägg	  cashewnötterna	  i	  minst	  8	  timmar,	  gärna	  över	  natten.	  Häll	  bort	  blötläggningsvattnet	  
och	  mixa	  nötterna	  med	  övriga	  ingredienser	  till	  helt	  slät	  konsistens	  (2-‐5	  minuter).	  Tillsätt	  extra	  
vatten	  om	  det	  behövs	  för	  att	  anpassa	  konsistensen.	  Smaka	  av	  med	  mer	  sötma	  om	  du	  vill.	  
	  
Mixa	  mandlarna	  till	  ett	  mjöl	  i	  matberedare	  eller	  använd	  färdigt	  mandelmjöl.	  Tillsätt	  urkärnade	  
dadlar	  och	  smaksättning.	  Mixa	  igen	  till	  en	  slät	  och	  klibbig	  deg	  som	  går	  att	  forma.	  Rulla	  smeten	  
till	  bollar	  i	  kokosflingor.	  	  
	  

 

Chokladsås  
Servera	  med	  t.ex.	  fruktsallad	  och	  hackade	  nötter.	  	  
	  
6-‐8	  port	  
	  
1	  dl	  kakao	  
0,5	  dl	  agavesirap	  eller	  lönnsirap	  	  
1	  dl	  vatten	  eller	  mer	  efter	  smak	  
	  
Vispa	  ihop	  ingredienserna	  i	  en	  kastrull	  och	  koka	  upp.	  Låt	  koka	  någon	  minut	  under	  omrörning.	  
Servera	  såsen	  direkt	  eller	  låt	  den	  svalna.	  Håller	  sig	  i	  kylskåp	  i	  flera	  veckor	  eller	  till	  och	  med	  
månader.	  
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Osötat äppelmos  
	  
Av	  12	  äpplen	  blir	  det	  ca	  4,5	  dl	  mos	  	  
	  
Valfri	  mängd	  äpplen,	  till	  exempel	  1-‐2	  kg	  
Citronsaft,	  ca	  2	  msk	  per	  kg	  
Valfri	  smaksättning:	  kanelstång,	  kardemummakapslar,	  vaniljpulver	  
	  
Skala,	  ta	  bort	  kärnhus	  och	  skär	  äpplena	  i	  bitar	  om	  ca	  2	  cm.	  Lägg	  äppelbitarna	  i	  en	  skål	  med	  vat-‐
ten	  och	  1	  msk	  citronsaft.	  Häll	  bort	  vattnet,	  koka	  upp	  äppelbitarna	  i	  en	  kastrull	  på	  svag	  värme	  
tillsammans	  med	  smaksättningen.	  Låt	  äpplena	  sjuda	  och	  småkoka	  i	  ca	  15-‐20	  minuter	  tills	  de	  
mosat	  sig.	  Rör	  om	  några	  gånger	  under	  tiden.	  Häll	  på	  glasburk	  eller	  mindre	  plastburkar	  om	  du	  
vill	  frysa	  in	  moset.	  I	  glasburk	  i	  kylen	  håller	  det	  sig	  i	  ca	  7-‐10	  dagar.	  	  
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DESSERTER 
	  

Raw valnötsbrownie med  
chokladtäcke 
	  
6-‐8	  port	  
	  
2	  dl	  saftiga,	  torkade	  fikon	  (kan	  bytas	  mot	  färska	  dadlar,	  uteslut	  då	  
honungen)	  
2	  dl	  valnötter	  +	  5-‐6	  till	  dekoration	  
0,75	  dl	  kakao	  
1	  msk	  flytande	  honung	  eller	  efter	  smak	  
0,5	  tsk	  vaniljpulver	  
1	  nypa	  salt	  
	  
Frosting/chokladtäcke	  (kan	  uteslutas)	  
Receptet	  ger	  ett	  ganska	  tunt	  lager	  frosting	  och	  du	  kan	  dubbla	  receptet	  om	  du	  vill	  ha	  ett	  tjockare	  
lager.	  
	  
2	  msk	  smält	  kokosolja	  
2	  msk	  lönnsirap,	  agave	  eller	  flytande	  honung	  
3	  msk	  kakao	  
	  
Dekoration	  
Några	  hela	  valnötter	  
kakaonibs	  
	  
Finhacka	  valnötterna	  i	  matberedare.	  Tillsätt	  resten	  av	  ingredienserna	  och	  fortsätt	  mixa	  tills	  att	  
det	  bildats	  en	  klibbig	  deg.	  Täck	  insidan	  av	  en	  mindre,	  fyrkantig	  eller	  rektangulär	  form	  med	  
plastfolie	  och	  tryck	  ut	  browniedegen	  i	  formen.	  Platta	  till	  ytan	  ordentligt	  och	  jämna	  till	  så	  att	  
den	  blir	  platt.	  Gör	  frostingen	  genom	  att	  hastigt	  smälta	  kokosoljan	  och	  vispa	  ihop	  med	  sira-‐
pen/honungen	  och	  kakao.	  Häll	  frostingen	  över	  brownien	  och	  jämna	  till	  om	  det	  behövs.	  Strö	  
hela	  eller	  grovt	  hackade	  valnötter	  och	  kakaonibs	  över	  ytan	  som	  dekoration.	  Ställ	  formen	  svalt	  i	  
kylskåp	  så	  att	  frostingen	  stelnar.	  Skär	  upp	  brownien	  i	  fyrkanter	  och	  njut!	  
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Kanelpäron med raw nutellasås 
	  
ca	  2	  port	  
	  
2	  stora	  päron	  
1	  msk	  smör	  eller	  kokosolja	  
2	  msk	  lönnsirap	  eller	  honung	  
1	  tsk	  kanel	  
	  
Nutellasås	  
2	  msk	  rumstempererat	  hasselnötssmör	  
0,5	  dl	  rumstempererad	  slät	  kokosmjölk	  
1-‐2	  msk	  lönnsirap	  efter	  smak	  
ev.	  lite	  vatten	  
1	  nypa	  salt	  
	  
Till	  servering	  
Hackade	  hasselnötter	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  200°C.	  Skala	  och	  halvera	  päronen.	  Gröp	  ur	  kärnhuset	  med	  en	  tesked.	  Gör	  två	  
foliepaket	  med	  två	  päronhalvor	  i	  varje.	  Fördela	  kokosolja,	  lönnsirap	  och	  kanel	  över	  och	  runt	  
päronen	  och	  vik	  ihop	  folien	  så	  att	  den	  sluter	  tätt.	  Baka	  foliepaketen	  i	  ugnen	  i	  ca	  35	  minuter	  tills	  
att	  päronen	  är	  helt	  genommjuka.	  Låt	  svalna	  något	  innan	  servering.	  Blanda	  alla	  ingredienser	  till	  
såsen	  i	  en	  skål	  och	  smaka	  av	  med	  mer	  lönnsirap	  till	  önskad	  smak.	  Anpassa	  konsistensen	  med	  
lite	  vatten	  om	  det	  behövs.	  
	  
Servera	  päronen	  med	  såsen	  ringlad	  över	  och	  toppade	  med	  hackade	  hasselnötter.	  
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Fruktsallad och fruktspett 
Fruktsallad	  eller	  vackra	  fruktfat	  är	  den	  bästa	  desserten!	  Att	  trä	  fruktbitar	  på	  grillspett	  brukar	  
vara	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  få	  både	  vuxna	  och	  barn	  att	  äta	  mer	  frukt.	  	  
	  
Förslag	  till	  fruktspett	  -‐	  ca	  10	  stycken	  
1	  bananer	  i	  bitar	  
1	  persika	  i	  bitar	  	  
2	  dl	  melon	  i	  bitar	  (vilken	  sorts	  melon	  som	  helst)	  
jordgubbar	  eller	  vindruvor	  
	  
Dela	  frukten	  i	  större	  bitar	  och	  trä	  snyggt	  på	  träspett.	  	  
	  
Tropisk	  fruktsallad	  2-‐4	  port	  
1	  apelsin	  
1	  banan	  
2	  dl	  ananasbitar	  
2	  kiwi	  
0,5-‐1	  dl	  kokosflakes	  eller	  kokosflingor	  
ringla	  ett	  par	  tsk	  honung	  över	  om	  du	  vill	  
	  
Skiva	  och	  dela	  frukten	  i	  bitar	  och	  lägg	  upp	  antingen	  snyggt	  på	  fat	  eller	  blanda	  samman	  i	  en	  stor	  
skål.	  Strö	  gärna	  kokoschips	  eller	  hackade	  nötter	  över.	  	  
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Mango-banan nicecream  
Nicecream,	  d.v.s.	  bananglass	  gjord	  av	  frysta	  bitar	  banan	  är	  en	  perfekt	  vardagsdessert.	  Ät	  som	  den	  
är	  eller	  blanda	  med	  annan	  fryst	  frukt,	  som	  här	  med	  mango.	  	  
	  
2	  port	  
	  
frysta	  bananbitar	  motsvarande	  2	  små	  bananer	  
ca	  3	  dl	  frysta	  bitar	  mango	  
0,75	  dl	  kokosmjölk	  
ev.	  1	  krm	  vaniljpulver	  
	  
Dekoration	  (valfritt)	  
t.ex.	  hackade	  nötter	  
	  
Kör	  först	  frysta	  bananbitar	  och	  mangobitar	  i	  matberedare	  tills	  att	  de	  är	  finfördelade.	  Om	  det	  
behövs,	  stanna	  matberedaren	  och	  skrapa	  ned	  sidorna	  och	  kör	  igen.	  Tillsätt	  kokosmjölk	  och	  kör	  
matberedaren.	  Stanna	  och	  skrapa	  sidorna,	  blanda	  och	  kör	  igen	  så	  många	  gånger	  det	  behövs	  för	  
att	  få	  ihop	  en	  slät	  glass.	  
	  
Ät	  direkt	  eller	  ställ	  i	  frysen	  en	  lite	  stund	  för	  att	  spara.	  Om	  du	  vill	  förbereda	  långt	  i	  förväg	  och	  
förvarar	  i	  frysen	  behöver	  glassen	  tas	  fram	  och	  tina	  en	  halvtimme	  minst.	  Bäst	  avnjuts	  glassen	  
helt	  nygjord.	  
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Isglass 
	  
Alla	  glassarna	  går	  att	  söta	  med	  lite	  extra	  honung	  eller	  agave.	  Smaka	  på	  blandningen	  och	  känn	  
efter	  om	  det	  behövs.	  	  
	  
Ca	  5-‐6	  st.	  
	  
Mangoglass	  
3,5	  dl	  tärnad	  mango	  (färsk	  eller	  fryst	  och	  tinad)	  
2,5	  dl	  färskpressad	  apelsinjuice	  
	  
Jordgubbsglass	  
3,5	  dl	  jordgubbar	  färska	  eller	  frysta	  och	  tinade	  
2,5	  dl	  osötat	  äppelmos	  (kokta	  och	  svalnade	  äpplen)	  
	  
Kiwiglass	  
4	  dl	  tärnad	  banan	  
2	  dl	  tärnad	  kiwi	  
ev.	  några	  spenatblad	  för	  extra	  grön	  färg	  
	  
Purea	  ingredienserna	  i	  en	  mixer	  till	  helt	  slät	  konsistens.	  Häll	  upp	  i	  islassformar	  eller	  i	  plast-‐
muggar	  och	  stick	  ned	  glasspinnar	  och	  frys	  i	  minst	  3-‐4	  timmar,	  eller	  tills	  helt	  fast.	  	   	  



	  

21	  dagar	  ren	  och	  läkande	  mat	  
Nilla	  Gunnarsson	  

104	  

Ugnsbakade äpplen med vaniljsås 
	  
4	  port	  
	  
4	  äpplen	  
50	  g	  smält	  smör,	  ghee	  eller	  kokosolja	  
4	  msk	  honung	  eller	  mer	  efter	  smak	  
ev.	  4	  msk	  mandelmjöl	  
	  
Vaniljsås.	  Se	  recept	  under	  tillbehör	  och	  såser.	  
	  
Sätt	  ugnen	  på	  225	  grader.	  Skölj	  äpplena,	  halvera	  och	  ta	  bort	  kärnhuset.	  Lägg	  äpplena	  i	  en	  ugns-‐
fast	  form.	  Smält	  smör	  i	  en	  kastrull	  och	  tillsätt	  honung	  och	  mandelmjöl.	  Rör	  om	  och	  koka	  upp.	  
Täck	  äpplena	  med	  knäckröran	  och	  grädda	  i	  ugnen	  i	  ca	  15	  minuter	  tills	  att	  äpplena	  är	  helt	  
mjuka	  och	  fått	  fin	  färg.	  Tillåt	  mer	  tid	  om	  det	  behövs.	  	  Servera	  med	  vaniljsås,	  se	  recept	  i	  katego-‐
rin	  ”tillbehör	  och	  såser”.	  
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Chokladpudding  
	  
Det	  här	  blir	  lätt	  en	  favorit	  som	  du	  kommer	  göra	  ofta!	  Prova!	  
	  
2	  portioner	  
	  
2	  helt	  mogna	  avokado,	  skalad	  utan	  kärna	  	  
ca	  4	  färska	  dadlar	  eller	  fler	  efter	  smak	  
ev.	  mer	  honung	  eller	  agave	  för	  att	  anpassa	  smak	  
3	  msk	  kakao,	  möjligtvis	  mer	  (gärna	  raw)	  
en	  nypa	  salt	  
	  
Topping,	  förlag	  
2	  dl	  hallon	  
2	  urgröpta	  passionsfrukter	  
	  
Mixa	  avokado	  med	  dadlar,	  kakao	  och	  salt.	  Börja	  med	  de	  mindre	  angivna	  mängderna	  av	  sötning	  
och	  kakao	  och	  kör	  matberedaren	  tills	  blandningen	  är	  slät.	  Du	  behöver	  kanske	  smaka	  av	  flera	  
gånger	  med	  mer	  sötning	  och	  kakao	  medan	  du	  gör	  chokladpuddingen,	  eftersom	  avokado	  varie-‐
rar	  i	  storlek	  och	  konsistens.	  Jag	  tycker	  att	  det	  blir	  godast	  med	  ganska	  stark	  kakaosmak.	  Toppa	  
med	  bär	  eller	  passionsfrukt	  
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Raw cheesecake med jordgubbar 
	  
Använd	  frysta	  och	  tinade	  jordgubbar	  eller	  andra	  frysta	  bär	  när	  det	  inte	  är	  säsong.	  	  
	  
Botten	  
2,25	  dl/125g	  nötter	  (förslag:	  valnötter,	  hasselnötter	  eller	  kokosflingor)	  
1,75	  dl/100	  g	  torkade	  fikon	  
1	  krm	  salt	  
	  
Fyllning	  
4	  dl	  cashewnötter	  
75	  g	  kallpressad	  kokosolja	  
Rivet	  skal	  och	  saft	  från	  en	  halv	  (stor)	  citron	  (ev.	  lite	  extra	  saft	  att	  smaka	  av	  med)	  
5	  dl	  färska	  eller	  helt	  tinade	  jordgubbar	  
0,5	  dl	  honung	  eller	  agave	  
1/2	  tsk	  vaniljpulver	  
	  
Till	  dekoration	  (kan	  uteslutas)	  
ca	  2	  dl	  färska	  jordgubbar	  
	  
Blötlägg	  cashewnötterna	  minst	  8	  timmar,	  gärna	  dagen	  innan.	  Häll	  bort	  allt	  blötläggningsvatt-‐
net.	  Täck	  insidan	  av	  en	  mindre	  springform	  (18-‐24	  cm)	  med	  bakplåtspapper	  eller	  plastfolie.	  
Placera	  nötter	  och	  fikon	  till	  botten	  i	  en	  matberedare	  med	  havssalt	  och	  kör	  tills	  att	  nötterna	  är	  
finfördelade	  och	  blandningen	  börjar	  klumpa	  ihop	  sig.	  Testa	  blandningen	  genom	  att	  skeda	  upp	  
en	  liten	  mängd	  och	  rulla	  den	  till	  en	  liten	  boll.	  Blandningen	  ska	  klibba	  ihop.	  Fördela	  över	  botten	  
av	  springformen	  och	  tryck	  ut	  ordentligt	  och	  jämnt	  över	  hela	  botten.	  Skölj	  matberedaren.	  
Värm	  upp	  kokosoljan	  så	  att	  den	  precis	  smälter.	  Tillsätt	  alla	  ingredienser	  till	  fyllningen,	  utom	  
bären	  och	  mixa	  på	  högsta	  hastighet	  i	  några	  minuter.	  Det	  kan	  ta	  en	  stund	  innan	  smeten	  blir	  helt	  
slät.	  Tillsätt	  jordgubbar	  och	  mixa	  igen	  på	  hög	  tills	  att	  smeten	  är	  helt	  slät.	  Smaka	  av	  med	  ev.	  lite	  
mer	  citronsaft	  honung	  om	  du	  vill.	  Häll	  fyllningen	  över	  botten	  i	  formen.	  Placera	  i	  frysen	  om	  du	  
vill	  att	  den	  ska	  stelna	  snabbt,	  annars	  i	  kylen.	  	  
	  
Kakan	  går	  att	  förvara	  i	  frysen	  under	  längre	  tid!	  Ta	  bara	  fram	  i	  god	  tid	  innan	  servering	  få	  att	  den	  
hinner	  tina.	  Dekorera	  tårtan	  över	  hela	  ytan	  innan	  servering	  med	  färska	  eller	  tinade	  bär.	  
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SNACKS OCH MELLIS 
Hitta	  recept	  och	  tips	  i	  frukostavsnittet	  och	  blad	  bakat.	  T.ex.	  smooties,	  chiagröt,	  raw	  bovetegröt,	  
raw	  bar	  med	  choklad,	  proteinfrallor,	  knäckebröd	  osv.	  	  

 

Rostade mandlar med chili & lime 
	  
1/2	  tsk	  chiliflakes	  eller	  mer	  efter	  smak	  
1,5	  tsk	  paprikapulver	  
1-‐1,5	  tsk	  salt	  eller	  efter	  smak	  
2	  msk	  limesaft	  
2	  msk	  olivolja	  eller	  smält	  kokosolja	  
3	  dl	  mandlar	  
	  
Värm	  ugnen	  till	  150°C.	  Blanda	  ihop	  alla	  ingredienserna	  i	  en	  skål.	  Blanda	  så	  att	  mandeln	  täcks	  
av	  dressing	  och	  kryddor.	  Sprid	  ut	  på	  bakplåtspappersklädd	  plåt	  och	  rosta	  i	  mitten	  av	  ugnen	  i	  ca	  
30	  minuter	  tills	  att	  mandeln	  är	  mörkare	  i	  färgen	  och	  kryddorna	  rostade.	  
	  

 

Saltrostade padrones 
	  
Ca	  200	  g	  pimiento	  de	  padrón	  (Små	  gröna	  spanska	  paprikor)	  
1	  msk	  olivolja	  
flingsalt	  
	  
Hetta	  upp	  en	  stekpanna	  med	  olja	  och	  flingsalt.	  Rosta	  hela	  padrones	  tills	  de	  bitvis	  blir	  svärtade	  
och	  mjuknat.	  Rör	  om	  under	  tiden.	  Servera.	  
	  

  



	  

21	  dagar	  ren	  och	  läkande	  mat	  
Nilla	  Gunnarsson	  

108	  

Mina bästa mellstips 
	  

• Chiagröt	  	  
	  
• En	  hel	  eller	  en	  halv	  avokado	  med	  citron	  och	  salt	  

	  
• Bananpannkakor	  (ät	  som	  de	  är,	  kalla	  med	  lite	  kanel)	  

	  
• Kombinera	  frukt	  med	  nötter	  eller	  frön	  	  
• 1	  kokt	  ägg	  och	  grönsaker,	  t.ex.	  morot	  eller	  gurkstavar	  eller	  några	  cocktailtomater	  
• Grönsaker,	  antingen	  som	  de	  är	  eller	  med	  t.ex.	  hummusdip:	  morötter,	  sockerärtor,	  cock-‐

tailtomater,	  stjälkselleri,	  oliver	  
	  

• Kokoschips	  
	  

• Blandade	  nötter	  och	  frön	  
	  

• En	  portion	  gröt	  eller	  en	  frukostsmoothie	  	  
	  

• Bananpannkakor	  (ät	  till	  mellis	  som	  de	  är,	  kalla	  med	  lite	  kanel)	  
	  

• Kombinera	  frukt	  med	  nötter	  eller	  frön	  (solroskärnor/pumpakärnor)	  	  
• Fruktspett	  i	  matlåda	  

	  
Hitta	  	  flerrecept	  och	  tips	  i	  frukost	  avsnittet	  och	  blad	  bakat.	  Tex	  smooties,	  chiagröt,	  raw	  bo-‐
vetegröt,	  raw	  bar	  med	  choklad,	  proteinfrallor,	  knäckebröd	  osv.	  	  
	  


