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FANNY
BÖNBAKAR
Energibars, äppelmuffi  ns
& amerikanska pannkakor

MATTIAS
VEGGOFEST
Blommande bröd, 
lyxig pasta 
& key lime pie

MAMA’S ROUGH 
COOKING
Cow girl burger, marockansk gryta,
kubanskt bönris & indisk linssoppa

Ärt- och bönguide!

Smarta
VARDAGSRÄTTER

Från skidåkarmellis till fredagsmys

GRÖNA KÖK
INSPIRATION FRÅN



Nu hittar du ekologisk ICA-mjölk i våra butiker. Från svenska gårdar där kossorna 
får beta fritt så länge det fi nns gräs i hagen. Fodret de får är främst ekologiskt 
odlat – ofta på den egna gården. Det bidrar till öppna landskap och en ren 
natur där människor, djur och växter trivs. Gott, eller hur? 

Säg hej till vår 
svenska ekomjölk!

grön mjölk
En riktigt

Åt
er

vinn
 ingsbar



Spaning i februari
En holländsk algburgare. Fjärde målet. Säsongens 
odlingsböcker. Instatävla med bästa tillbehöret. Våga 
tofu, tempeh och seitan. Odlartrend – sätt en rova.  

Mama’s rough cooking
Rotmos med svamppytt. Kubanskt ris med bönor & 
mojosalsa. Indisk linssoppa. Bön- och majsburgare. 
Marockansk fusktagine. 

Djupdykning i baljan  
Lär känna pliriga black eye, ärtiga kikisar och smöriga 
limabönor. 

Linas curry
Spenatkick. Banana bread. Mango- och hallonglass. 
Rödbetshummus. Falsk makaronipudding. Eget man-
delsmör. Morotsbiffar. 

Mattias veggofest
Kokosrostade pimientos. Blommande vitlöksbröd. 
Lyxig saffranspasta. Key lime pie med fluff.   

Mötet: Maria Pietilä Holmner
Skidstjärnan gillar när det går fort – även i köket. 

Sätt smak på veckan
Potatisbullar med sting. Birchermüsli. Grön pytt med 
ägg. Bakad choklad med sharon. Majssoppa & pizza-
bullar. Red pepper melt med grönsaker. Kikärtswraps 
med ajvar. Kokoscurry med rotfrukter. Halloumiburgare. 

Vinnande soppa
Broccoli- och palsternackssoppa med ädelost. 

Fanny bakar med bönor
Energibars. Chokladtryffel med apelsin. Äppelmuffins 
med kokos. Amerikanska bönpannkakor. 

Miljövänligare mat
Klimatsmartare tänk i köket. 

Snabba bullar
Äppel- och mandelbullar. Tävla och vinn matpengar.
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INNEHÅLL

Veggo & rough cooking…
Bönor är också godis! Eller? Nä, skoja’ 
bara. Om det inte är jelly beans, förstås. 
Men bönor kan faktiskt användas till 
godis, eller rättare sagt godisartade 
bakverk. Svarta bönor blir till kaffegoda 
tryfflar, stora vita bönor förvandlas till 
saftiga muffins och energigivande bars. 

I alla fall när Fanny Roethlisberger 
bönbakar. Hon är en av alla unga och 
oerhört kreativa och duktiga bloggare 
som inte räds att hitta på nytt. Och 
gott blir det! 

Tack vare Fanny har jag också 
lyckats lura mina barn att äta bönor. 

Givetvis inte jätteviktigt, men en skön seger över söndertjatade »bön-
fördomar«. Och med hjälp av den kunskap om bönornas nyttighet och 
allmänna förträfflighet som Lina bjussar på i det här numret (sid 14) 
har jag vågat avslöja mitt lite oärliga tilltag. Det nyttigare (och grönare)
spåret har nämligen slagit an hos kidsen. 

En bloggare som inte poängterar just det nyttiga med veggomat 
är Mattias Kristiansson. Samtidigt påstår han att han gick ner 15 kg 
då han slog in på det gröna spåret… Häng med hem till honom på 
en enkel kompisfest – givetvis helt vegansk, och ganska svullig. 

En lite mognare bloggare, som har en massa erfarenhet från 
jordens alla hörn, är Antoinette Mark Murray. När hon kockar loss 
i hemmaköket gör hon det som Mama’s rough cooking! Här bjuder 
hon på såväl sköna cow girl-burgare som marockanska och kubans-
ka smaker. Dessutom Mulliga Tony... Så kallas min favoritsoppa – ja, 
om man läser namnet lite snabbt… Spana in sid 8.
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tRENDbuRgaREN 2015!  

Hett
Psst, på tal om ...

Tävla om
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atcheckar
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an 39

Tony Wallin, chefredaktör
tony.wallin@otw.se

Maffiga högrevsburgare och långkokt pulled pork tronade 
högst på trendhimlen 2014. Nu väntar ett giftermål mellan dessa, 
skönt pimpade med heta trendiga tillbehör… Vi sammanfattar vår 
trendspaning för 2015 i en enda superburgare! Recept på ica.se.

Med knapp Marginal
röstades omslag nr 2 fram 
före omslag nr 1. Tack för 
hjälpen att ni röstade!

Sopptest i provköket!

Lär känna en böna Omslaget

Pippitrenden har 
just kläckts! Nya 
kycklingsorter, 
gamla lantraser 
samt en och annan 
pärlhöna! Pulled 
chicken blir stort!

Korea kommer 
starkt. En klick hot 
gochujang (fermen-
terad chilipaste) ger 
här fyllig styrka till 
det trådiga köttet.

glutenfritt!
Även många som 
inte är intoleranta 
väljer bort gluten. 

Hållbart. Inlägg-
ningar av olika slag 
ger syrlig smak. Men 
det betyder också 
att fina råvaror 
får lång och klimat-
smart livslängd. 

grönt!
Den 
nu
starka
gröna trenden
förstärks. Gemsallad 
får ett lyft.

Yuzu!
Kockar-
nas nya 
favorit-
citrus.

bönorna får  
äntligen stå för 

det krämigt 
goda! Inte 
bara vara 

nyttiga.

Sichuan-
peppar, ja!



Följ oss på                          Recept & tips på fontana.se

GREKISK 
HÄLSOKOST
Kärleken till livets goda har alltid varit 

självklar i det grekiska köket. Med Fontanas 

fi na, gröna olivolja och smakfulla oliver 

är det möjligt att njuta varje dag. 

Välmåendet får du på köpet.    

Läs mer om oliver och 

olivolja på fontana.se
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NYTT & HETT!

en kokboksförfattande vegan och en filmande ekoaktivist. 
När Lisette Kreischer träffade Mark Kulsdom föddes idén om en alg-
burgare. I dag äts The Dutch Weed burger över hela Nederländerna. 
I ett piggt grönt bröd bakat med mikroalgen chlorella läggs burgaren 
gjord på rostad soja och kombualger. Och så dressing av holländsk 
sjösallad.
Hur kom ni in på alger?

– När jag fick i uppdrag av en marinbiologisk organisation att 
skriva en kokbok blev jag kär i de gröna slemmiga växterna, berättar 
Lisette. Vi vill äta fisk för att få i oss omega 3-fetter, men våra hav 
håller på att utfiskas. Jag lärde mig att alger är källan till fiskarnas 
omega 3, så varför inte äta algerna direkt?

– Alger är väldigt närings- och proteinrika och längst ner i matked-
jan, fyller Mark i. Det sägs att regnskogarna är jordens högra lunga 
och alger i världens hav den vänstra. Därför är det lika viktigt att 
värna om havet som om regnskogen. Att äta alger gör skillnad.
Varför blev det en burgare?

– Alger ger umamismak, den som vi också får från animalisk mat.
Att smaksätta växtbaserad mat med alger ger den där tillfredsställel-
sen som många köttätare söker, säger Lisette. 
Var kommer era alger från?

– Vi har nära kontakt med våra producenter, två organiska algfar-
mer här i Nederländerna, berättar Mark.  
Varför har intresset för algburgaren blivit så stort?

– Fler och fler vill vara med och skapa förändring. När Lisette och 
jag träffades ville jag göra en film om varför vi bör äta växtbaserat, 
men utan att väcka skuldkänslor och visa hemska bilder från slak-
terier. Det blev den vänliga dokumentären The Dutch Weed burger, 
säger Mark. 

Av Nina Olsson

En holländsk algburgare
HAVSSMAK

Februari

Mark Kulsdom och Lisette Kreischer.
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→  Tipsa redaktör lina.wallentinson@otw.se

HEJ
Mark och 

Lisette!

I STÄLLET FÖR KÖTT

i asien finns en lång tradition 
av att skapa livsmedel med kon-
sistens som drar åt kötthållet. 

Tofu, den mest välkända, görs 
av sojabönor som mixas, kokas 
upp och silas. »Sojamjölken« be-
handlas på liknande sätt som när 
man ystar ost. Tofu är neutral i 
smaken och vinner på att mari-

neras. Den är också god att pane-
ra, steka eller fritera. 

I tempeh använder man hela 
sojabönor som kokas, mixas och 
fermenteras. Tempehn kan sedan 
tillagas som tofu. 

Seitan (fu på japanska) till-
verkas genom att man sköljer 
all stärkelse ur vetemjöl. Till slut 
återstår enbart mjölets protein, 
gluten. Glutenmassan blir fast 
när den kokas. 

Quorn är en relativt sen upp-
finning från England. I slutet av 
1990-talet lanserades quorn i Sve-
rige. Quorn tillverkas av en spe-
ciell svamp som omvandlar stär-
kelse till en proteinmassa. Massan 
blandas med ägg och smaksättare.

Tempeh 
– fermenterade sojabönor.

Tofu, tempeh och seitan

»the fourth meal«, lanserat 
av amerikanska snabbmatskedjan 
Taco Bell, uppmuntrar till att ta 
sig en extra ostdrypande burrito 
framåt nattkröken. Kedjan har 
kritiserats för att spä på redan 
dåliga matvanor. 

Men Taco Bell sätter ändå 
fingret på ett tecken i tiden. 
Våra måltidsvanor luckras upp 
alltmer, inte minst hos de unga 
vuxna (18–30 år). Frukost, lunch 
och middag får sällskap av till 
exempel linner (lunch/dinner), 
som äts någon gång mellan lunch 
och middag. Eller så tar man sig 

SNACKSGENERATIONEN

Nytt stärkande fjärde mål
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en brinner (breakfast/dinner) om 
man vänt på dygnet helt, det vill 
säga äter frukost när det egentli-
gen är middagstid.

Företaget Nielsens undersök-
ning bekräftar den småätande 
trenden. Försäljningen av alla 
sorters snacks ökar årligen med 2 
procent. Kakor, chips och choklad 
förstås, men utvecklingen av 
smarta snacks, som kan möta 
upp vårt nya måltidsmönster, 
pågår för fullt. Och intresset för 
nyttiga snacks finns helt klart. När 
Nielsen frågade vilket snacks man 
skulle välja framför alla andra var 

majoriteten enig 
– färsk frukt. Men 
på en stark andra 
plats hamnade 
choklad…

Nu dyker »fjärde 
målet« upp som 
uttryck också här 
hemma. Innebör-
den är klart mer 
positiv än Taco 
Bells. På svenska 
handlar det om 
att lägga till ett 
stärkande mål 
före läggning, till 
exempel om man 
tränat på kvällen 
efter middagen.  

Chiapuddingreceptet 
finns på ica.se.



MER AV DET GODA
FINNS I KYLDISKEN
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NYTT & HETT! Februari

Vinn 500 kr 
i matpengar

INSTATÄVLA

TÄVLA 
OCH VINN

Vinnarna kontaktas av @tidningenbuff e via Instagram 

den 13 mars och presenteras på ica.se/buff e under 

»Tävlingar från Buff é«. Där fi nns även tävlingsvillkoren.

Nu vill vi ha receptet på ditt 
fräschaste gröna tillbehör – till 
fågel, fisk, kött eller som en hel 
rätt i sig. 

Marinera, rosta, koka, pickla eller 
servera à la raw food. Skapa och 
laga ett fräscht recept på ett grönt 
tillbehör, som en sallad, röra, salsa, 
gratäng eller annat du föredrar. Ta 
en bild och ladda upp på Instagram 
med hashtaggen #buffebilden 
så är du med och tävlar. Beskriv 
receptet i korthet och ange 
mängder. Senast den 9 mars vill 
vi ha ditt bidrag. Observera att du 
måste ha ett öppet konto, annars 
kan vi inte se din bild.

En jury utser tre vinnare som bedöms efter 
kreativitet, enkelhet och presentation. Vinsten består 
av varsitt ICA-presentkort på 500 kronor.  

Broccoli- och blomkålssallad med 

blodapelsin. Vilket är ditt bästa 

gröna tillbehör? Tävla med Buffé 

på Instagram!  Lycka till!

 #buffebilden 

Odla i trädgård, 
växthus eller kruka

VÅRENS GRÖNA BÖCKER

för den som längtar efter skira 
spirande blad är det dags att pla-
nera och snart också förså. Inspira-
tion och tips finns i flera av vårens 
böcker, alla med utgivning i mars. 

I boken Tomat, chili och basilika 
tipsar odlargurun Lena Israelsson 
om hur man odlar i kruka – perfekt 
för balkong och altan. Grönkål, 
plocksallad och persilja funkar 
också fint. Några recept bjuder 
Lena också på. 

Fokus på tomater är det även i 
Åke Truedssons reviderade Odla 
tomater. Här beskrivs utförligt 
50 olika sorter. Vilka trivs på bal-
kongen och vilka vill bo i växthus? 

I Mitt trädgårdsår berättar 
tv-profilen John Taylor hur man 
förodlar och omskolar småplantor 
och vilka redskap som är oumbär-
liga. Dessutom svar på den eviga 
frågan – hur man vinner över 
ogräset! 

För den som vill skapa en mini-

trädgård passar Eva Robilds Odla 
ätbart – på liten yta, med tips på 
grönsaker men också bär som aro-
nia och havtorn eller mer exotiska 
växter som fikon och äkta kastanj. 

Med skisser och bilder ger 
Karin Eliasson i Smakfullt idéer på 
hur man utformar sin frukt- och 
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Doreen Månsson.

bärträdgård. I boken finns bara 
växter som återkommer från år 
till år. Gamla sorter men också till 
exempel persika och mullbär.

Inger Palmstiernas reviderade 
Det grönskande växthuset är en 
bra guide för den som vill för-
länga odlingssäsongen i växthus. 

Smakfullt 
– Karin Eliasson, Norstedts
Det grönskande växthuset 
– Inger Palmstierna, Norstedts
Mitt trädgårdsår 
– John Taylor, Massolit
Odla ätbart 
– Eva Robild, Massolit
Doreens trädgård & kök 
– Doreen Månsson, Bonnier
Tomat, chili och basilika 
– Lena Israelsson, Bonnier
Odla tomater 
– Åke Truedsson, Natur & Kultur

Boktips

Varför köpa en tanig mynta i 
plastkruka när man kan odla en 
frodig marockansk sort hur lätt 
som helst? Det frågar sig Doreen 
Månsson i Doreens trädgård & kök. 
Hon bjuder på recept lagade på 
skörden från villaträdgård och 
växthus.  

Odla ätliga violer i vår.

Planer på en potager?
 – sockerärtan är en trogen 
favorit, och vanlig hederlig 
svensk dill, berättar Tina Tronäss 
på Odla.se, apropå försäljning av 
fröer inför vårens säsong. Men 
Tina ser också ett ökat intresse för 
gamla klassiker, som bondböna, 
jordärtskocka, rova och kålrot. 

Odla.se märker av en trend, 
bland både yngre och äldre, när 
det gäller att hobbyodla.

– Vi är mer miljömedvetna i 
dag och vill ha närodlat. Det kan 
inte bli mer närodlat än det du 
hämtar runt husknuten. Fler och 
fler kommer på att grönsaksland 
inte behöver vara tråkiga raka 
linjer. Att anlägga en potager 
kan också den som bara har en 
balkong eller en liten trädgård 
göra. En potager är en köksträd-
gård, ofta i det lilla formatet, där 
örter och blommor planteras 
bland grönsaker för att göra det 
nyttiga vackert för ögat. 

För odlarnovisen är lättodlade 
växter som plocksallad, rädisor, 

ärter, gul lök och kanske någon 
asiatisk bladgrönsak som pak 
soi eller mizuna en bra start. Att 
odla i en pallkrage är ett enkelt 
sätt att komma igång. 

Den som vill kombinera nytta 
med färgprakt i en och samma 
växt kan satsa på ätbara blom-
mor, som är vackra att dekorera 
kakor, tårtor och sallader med. 
Tinas favoriter är krasse, viol och 
ringblomma.

VÄXANDE ODLARTREND
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– världsvan mat 
Rough cooking

Rotmoset får sällskap av svamppytt och fetaost, medan kubanskt bönris kompas 

med svenska rotisar. I ett minikök på Söder i Stockholm lagar Antoinette 

tuff världsvan mat lite på en höft. Några av rätterna hamnar

på bloggen Mama’s rough cooking. 

Text Lina Wallentinson  Recept Antoinette Mark Murray 

Foto Lina Eidenberg Adamo

Grön husman
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Man behöver inte ha en massa 
dyra prylar för att skapa magi 
i köket. Det räcker med en bra 

kniv, en skärbräda och en spis. 
Det säger Antoinette Mark Murray, 

bloggare på Mama’s rough cooking och 
under fl era år en av eldsjälarna på etno-
restaurangen Babajan i Stockholm. 

Och hon lever som hon lär. I det 
minimala köket i den lilla kulturmärkta 
1700-talsstugan på Söder i Stockholm 
ryms inga extravaganta köksmaskiner. 
Däremot svämmar hyllorna över av exo-
tiska kryddor och burkar med linser och 
bönor i alla möjliga färger. 

Under fl era års resande, främst i Asien, 
har Antoinette fått idéer och inspiration 
till sin mat, som är full av kryddor och 
smaker men ändå okomplicerad att laga. 

– Jag har alltid varit nyfi ken, inte kunnat 
låta bli att dyka ner med näsan i lockande 
doftande grytor, berättar Antoinette.

De största matupplevelserna har hon 
fått hemma hos folk, som en måltid hos en 
grönsaksodlarfamilj långt upp i bergen på 
Bali, där allt lagades över öppen eld. Eller 
minnet av färsk, nyfriterad tofu fylld med 
grönsaker och chili på Java. 

Indiens och Mellanösterns kök är 
favoriter. Med enkla, vegetariska råvaror 
skapas en mångfald av smaker. Kryddor är 
A och O för att ge karaktär. Helst använder 
Antoinette hela kryddor som hon maler 
eller krossar själv; det ger överlägsen smak. 
Färska kryddor som chili och citrongräs 
tas direkt från frysen; då behåller de färg 
och konsistens. Rivjärnet används fl itigt; 
då är det smidigt att smaksätta med riven 
ingefära, vitlök och citronskal. 

FÖR 4 PERSONER
500 g kålrot
200 g morot
500 g potatis 
250 g frysta gröna ärter
150 g fetaost
smör
salt, svartpeppar

SVAMPPYTT
500 g blandad svamp 

t ex champinjoner, 
ostronskivling eller 
portobello

1 rödlök 
1 liten purjolök 

(ca 150 g)

ROTMOS MED SVAMPPYTT
Svampfräs, fetaost & fl uffi  gt mos
Svenskt rotmostänk fast i fräschare form, med kris-
pigt lök- och svampfräs, salt fetaost och söta ärter. 

GÖR SÅ HÄR:
1. Skala kålrot, morot och 
potatis och skär i bitar. 
Koka kålrot och morot i 
lättsaltat vatten 15 minu-
ter. Lägg ner potatisen 
och koka tills den är 
mjuk, ca 15 minuter.
2. Häll av spadet och 
spara det.
3. Mosa rotfrukterna, gär-
na med en elvisp. Tillsätt 
3 msk smör och späd med 
spadet till lagom konsi-
stens. Smaka av med salt 
och peppar. 
4. Koka ärterna enligt 
anvisning på förpack-
ningen.
5. Svamppytt: Skala och 
skär löken i klyftor. Ansa 
och skölj purjolöken. Skär 
i cm-stora skivor.Rensa 
svampen och dela den 
i mindre bitar.

6. Fräs lök och purjolök 
i 2 msk smör i en stek-
panna ca 5 minuter, 
tills den blir gyllene. 
7. Tillsätt svampen och 
2 msk smör, stek ytterli-
gare 5–10 minuter 
på medelvärme.
8. Smaka av med salt 
och peppar.
9. Servera moset med 
svamppytt, ärter och en 
bit fetaost. 

Bjud fetaosten i skivor. Det ger ett matigare intryck. 

Skiva ostenMosmums!

Tuffa mammans kök!

FÖR ALLA Fri från gluten och 
ägg. Gör laktosfri: välj laktosfritt 
matfett och laktosfri fetaost. Gör 
mjölkproteinfri: välj mjölkproteinfritt 
matfett och byt ut fetaost mot tofu.

Grönare liv?
Planera in 

några veggodagar.



FÖR 4 PERSONER 
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 grön chili 
1 förpackning kokta 

svarta bönor  
(ca 400 g)

2 dl ris
1 grönsaksbuljong-

tärning 
1 tsk oregano
olivolja
salt
hackad färsk 

koriander eller 
bladpersilja

GÖR SÅ HÄR:
1. Skala, dela och fin-
hacka lök och vitlök. 
Dela, kärna ur och 
finhacka chilin. Häll av 
och skölj bönorna.
2. Fräs lök, vitlök och 
chili i 2 msk olja i en 
kastrull ca 3 minuter, 
utan att det tar färg.
3. Rör ner riset och stek 
någon minut, tills det 
blir glansigt.
4. Tillsätt buljongtär-
ning, oregano, svarta 
bönor, 5 dl vatten och 
½ tsk salt.
5. Låt koka upp och 
koka på svag värme un-
der lock ca 20 minuter, 
rör om då och då.
6. Strö över koriander 
eller persilja.Servera 

med mojosalsan och 
gärna rostade rot-
frukter, till exempel 
sötpotatis, morot och 
palsternacka. 

MOJOSALSA
Koka 4 pressade vit- 
löksklyftor i 1 dl oliv-
olja i en liten kastrull 
på medelvärme utan 
att det tar färg, ca 
5 minuter. Ta från 
värmen och tillsätt 
finrivet skal och juice 
av 1 lime, 3 msk konc 
apelsinjuice, 2 tärnade 
tomater, 1 tsk salt och 
1 tsk socker.

KUBANSKT RIS MED SVARTA BÖNOR & MOJOSALSA
Enkel men väldigt god rätt! Antoinette utvecklar den kubanska mojon  
till en fantastiskt smakrik salsa.

MULLIGATAWNY
Indisk soppklassiker – här med röda linser, kokos-
mjölk och värmande kryddor. 

Indisk linssoppa

GÖR SÅ HÄR:
1. Skala lök, vitlök och morot. 
Ansa och skölj purjolöken. Skär 
allt i mindre bitar. 
2. Dela, kärna ur och hacka 
chilin. Skölj linserna.
3. Fräs lök, vitlök, chili och 
ingefära i 1 ½ msk olja i en 
kastrull ca 5 minuter, utan att 
det tar färg.
4. Tillsätt morot, purjolök 
och curry och fräs ytterligare 
1 minut.
5. Rör ner linser, kanel, karde-
mumma, 13 dl vatten och 2 tsk 
salt. Koka under lock tills allt är 
mjukt, 20–30 minuter. 
6. Ta från värmen och lyft upp 
kanelstången. Mixa soppan slät 
med en stavmixer. 
7. Tillsätt kokosmjölk och ci-
tronjuice. Koka upp och smaka 
av med salt. 
8. Servera med en klick turkisk 
yoghurt och lite chili.

FÖR 4 PERSONER      
3 dl torkade röda 

linser
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 morot
1 bit purjolök (10 cm) 
1 röd chili (t ex 

spansk peppar) 
1 msk riven ingefära
1 msk curry
1 kanelstång
3 gröna kardemum-

makapslar eller  
½ krm malen 
kardemumma

1 burk kokosmjölk 
(400 ml)

2 msk färskpressad 
citronjuice 

olja
turkisk yoghurt och 

malen torkad chili- 
frukt till servering

Moros y cristianos

FÖR ALLA Fri från gluten. Fri 
från laktos, mjölkprotein och 
ägg, men kontrollera innehållet 
i buljongtärningen.

FÖR ALLA Fri från gluten och ägg. Gör laktosfri: välj laktosfri yoghurt. Gör 
mjölkproteinfri: byt ut yoghurt mot soja-, havre- eller risbaserad ersättningsprodukt.

FÖR ALLA Fri från gluten, 
laktos, mjölkprotein och ägg.
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FÖR 4 PERSONER
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 röd chili (t ex 

spansk peppar)
2 dl riven morot
1 tsk curry
2 burkar kokta 

kidneybönor 
(ca 400 g)

1 ägg
3 dl riven ost, 

gärna cheddar 
1 dl majs
1 dl solrosfrön
2 tomater
1 rödlök
4 frallor
8 salladsblad
DRESSING
1 dl majonnäs
1 msk ketchup
½–1 krm tabasco 
olivolja
salt

BÖN- OCH MAJSBURGARE 
Stora burgare på kidneybönor, morot, majs och ost. Antoinette steker 
dem i ugnen i stället för i stekpanna – smidigt och mindre osigt!

GÖR SÅ HÄR:
1. Sätt ugnen på 200°C. 
2. Skala, dela och 
fi nhacka lök och vitlök. 
Dela, kärna ur och 
fi nhacka chilin.
3. Fräs lök, vitlök och 
chili i 2 msk olivolja ca 
5 minuter, utan att det 
tar färg.
4. Tillsätt rivna moröt-
ter och curry, fräs ytter-
ligare några minuter.
5. Häll av och skölj 
kidneybönorna. Mosa 
dem grovt i en skål med 
en gaff el, det ska vara 
bitar kvar.
6. Blanda med 
grönsaksfräs, ägg, 
ost, majs, solrosfrön, 
1½ tsk salt och 1 krm 
peppar. 
7. Ta lite olja på hän-

derna och forma sme-
ten till 4 stora biff ar 
eller 8 mindre. Lägg på 
en bakpappersklädd 
plåt.
8. Sätt in i mitten av 
ugnen 30 minuter. Ta 
ut och låt stå 5 minuter 
före servering.
9. Rör ihop dressingen.
10. Skiva tomaterna. 
Skala och skär rödlöken 
i tunna skivor. Servera 
burgarna i frallorna 
med tomat, rödlök, 
sallad och dressing. 

Cow girl burger

Big burger 
»rough cooking style«

Ålder: 46 år. Bor: I en 

liten stuga i Stockholm. 

Familj: Två döttrar, 15 och 

19 år. Gör: Frilansande 

formgivare, kommunikatör 

och matproffs. Favorit-
rätt: Nepalesiska momos 

(dumplings) och vegetarisk 

lasagne. Panikfavorit: Stekt 

ris med sesam och grönsa-

ker. Impar-rätt: Thailändsk 

grön curry av hemlagad 

currypaste. Favoritråvara: 
Tomater och citrus i alla for-

mer. Nötter. Favoritrestau-
rang: Vilket »foodstall« som 

helst i Penang, Malaysia.

Antoinette

FÖR ALLA Gör glutenfri: välj 
glutenfritt bröd. Gör laktosfri: 
välj laktosfritt bröd. Gör 
mjölkfritt: välj mjölkproteinfritt 
ostalternativ och mjölkfritt 
bröd. Innehåller ägg.
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FÖR 4 PERSONER
1 rödlök
2 vitlöksklyftor
1 morot 
1 palsternacka 
2–3 fasta potatisar
1 zucchini
1 röd paprika
2 tomater
1 citron
1 burk kokta kikärter 

(ca 400 g)
1 dl kärnfria gröna oliver
1 tsk malen spiskummin
1 tsk malen koriander
1 tsk gurkmeja 
2 grönsaksbuljongtärningar
olivolja
salt, svartpeppar
färsk koriander, couscous, 

turkisk yoghurt och ev 
harissasås till servering

GÖR SÅ HÄR:
1. Skala lök, vitlök, morot, 
palsternacka och potatis.
2. Skär löken i klyftor och 
skiva vitlöken tunt.
3. Skär morot, palsternacka 
och potatis i cm-stora bitar.
4. Skär zucchini, paprika och 
tomat i lika stora bitar.
5. Hyvla med en potatisska-
lare av 5 långa bitar skal av en 
citron.  
6. Häll av och skölj kikärterna.
7. Fräs lök, vitlök, morot och 
palsternacka i 2 msk olivolja i 
en kastrull ca 5 minuter, utan 
att det tar färg.
8. Tillsätt potatis, oliver, kryd-
dor, buljongtärning, 8 dl vat-
ten, citronskal och 2 krm salt. 
Koka med lock 10 minuter.
9. Tillsätt kikärter, zucchini, 

paprika och tomat. Sjud ytter-
ligare 10 minuter med lock.
10. Smaka av med citronjuice, 
salt och svartpeppar.
11. Strö över koriander och 
servera med couscous, en 
klick yoghurt och eventuellt 
harissasås. 

MAROCKANSK FUSKTAGINE
Grönsaksgryta med kikärter och gröna oliver

Harissa
ANTOINETTES 
HARISSASÅS
Blanda 1–2 tsk harissa, 
1 msk tomatpuré och 
3 msk vatten. 

En het historia
Harissa är en nordafri-
kansk kryddpaste på chili, 
vitlök och ofta kryddor 
som spiskummin och 
koriander. Smaka dig 
fram försiktigt; harissan 
är rejält stark. 

Smakresa!

Laga dubbelt 
upp och
frys in

Storkok

Tagine på veggovis

FÖR ALLA Gör glutenfri: välj glutenfri 
couscous, quinoa eller ris. Gör laktosfri: 
kontrollera innehållet i buljongtärningen. 
Servera med laktosfri yoghurt. Gör mjölk-
proteinfri: kontrollera innehållet i buljong-
tärningen. Byt yoghurt mot soja-, havre- 
eller risbaserad ersättningsprodukt. 
Gör äggfri: kontrollera innehållet i 
buljongtärningen.

FÖR ALLA Fri från gluten, laktos, 
mjölkprotein och ägg.

TURKISK 

YOGHURT

COUSCOUS

HARISSA-

SÅS
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Illgröna ärter &  
svarta bönor
Äter du en grön ärta eller 

böna (till exempel haricots 

verts, sockerärter, frysta gröna 

ärter eller edamame) är det 

ett omoget frö du mumsar i 

dig. Vissa av dessa äter vi som 

bekant med sin balja, andra 

utan. Får baljan med fröna 

däremot sitta kvar på plantan 

mognar de och byter färg. De 

blir till de torkade varianter vi 

köper, till exempel vita, bruna 

eller svarta bönor, sojabönor, 

kikärter och gula ärter. 

Ärta eller böna?
Ärter och bönor är nära släkt 

med varandra men har sitt 

ursprung från olika kontinen-

ter. De skiljer sig även i form; 

ärter är runda och bönor 

är vanligtvis avlånga. Det 

fi nns också växter vars frön 

kallas bönor fast de inte är en 

baljväxt. Detta beror på att 

fröna liknar bönor, t ex kakao 

och kaff e.

Baljväxter. Namnmässigt 
kanske de har det lite motigt, 
men ser man till miljö och 
hälsa är bönor, ärter och linser 

framtidens mat. Energieff ektiva att odla och 
fulla av protein, fi brer och järn. Med dagens 
debatt om vår köttkonsumtion är det inte 
konstigt att baljväxter poppar upp både här 
och där, som snacksiga linschips, i bröd 
bakat med kikärter och som pasta gjord på 
kidney- eller sojabönor. Och onekligen är de 
en fi n källa till smart energi. En köttbit på 
100 gram ger visserligen 20 gram protein, 
medan samma mängd kokta bönor eller 
ärter ger uppåt 10 gram. Men risken att 
drabbas av proteinbrist i dagens Sverige är 
försvinnande liten, så de fl esta skulle utan 
problem kunna skippa en och annan kött-
bullemiddag till förmån för en kikärtscurry 
eller bönburgare. 
Men är baljväxtproteinet verkligen lika 
bra som det i kött? 

– Ja, säger Divya Jagasia, blivande kost-
vetare och aktiv i Baljväxtakademin. Bara 
man tänker på att under dagen också få i sig 
några cerealier, som exempelvis ris, havre-
gryn, pasta, bulgur, bröd och så vidare. 

Det är just kombinationen av protein 
från baljväxter och cerealier (eller ägg och 
mjölkprodukter) som ger jackpot. Krop-
pen vill nämligen ha i sig fl era olika sorters 

protein för att må bra. Tidigare var rådet att 
äta cerealier och baljväxter samtidigt för att 
få full eff ekt. Men ny forskning visar att det 
räcker gott att se dagen som en helhet, som 
att äta gröt eller macka till frukost och lins-
soppa eller falafel till lunch eller middag. 

– Genom baljväxter får man också, till 
skillnad från kött, i sig fi brer, säger Divya. 
Baljväxter har även ett föredömligt lågt 
GI-värde och medför att blodsockervärdet 
blir lägre och stabilare. Positivt såväl för 
personer med diabetes, både typ 1 och typ 2, 
som för personer som vill gå ner i vikt.
Det är enkelt att rycka åt sig en burk 
kikärter eller kidneybönor i aff ären. 
Men borde man kanske ändå inte vara 
lite duktig, ta fram stora grytan, blöt-
lägga och koka själv? 

– I jämförande studier vinner de hemkok-
ta, men skillnaderna är små, säger Divya, 
som menar att man lugnt kan fortsätta att 
använda färdigkokta bönor och ärter.

Det man tjänar genom att koka själv är 
förstås att det blir mycket billigare. Priset för 
100 g färdigkokta bönor är cirka 50 kronor 
per kilo, medan de hemkokta landar på 20. 

Tidsmässigt är det också en vinst; blöt-
läggningen kortar ner koktiden rejält. 

– Jag brukar låta bönor och ärter ligga i 
vatten 15–20 timmar. Sedan går det snabbt 
när man kokar, säger Divya. 

Vare sig du klipper upp en tetra eller präktigt lägger i blöt är det jackpot för 
miljö, plånbok och hälsa. Bönor och ärter är framtidens mat. Lär känna mörk-

ögda black eye, krämiga borlotti och proteinligans höjdare sojabönan. 
Text Lina Wallentinson  Foto Lennart Weibull

Balla bönor
OCH ÄRTIGA ÄRTER

Djupdykning i baljan
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Blötlägg gärna 
i saltat vatten; 
då hinner saltet 
tränga in och för-
dela sig jämnt. Att 
salt i kokvattnet 
skulle ge en hård 
yta är en seglivad 
myt. Syrliga ingre-
dienser däremot 
kan påverka hård-
heten något, men 
framför allt 
förlängs 
koktiden 
om man 
har till 
exempel 
tomat eller citron i kokvattnet. 
Vilken böna eller ärta ska man då 
börja med om man är en baljrookie? 

Det är bara att köra loss! För faktiskt 
är det inte så stor skillnad i smak och 
konsistens. Någon är lite sötare och 
fastare, en annan mer mjuk, krämig och 
nötig (se guiden här bredvid). 

Generellt kan man säga att de riktigt 
små, som mungbönor och adzukiböna 
med sitt lite hårdare skal, gör sig bäst 
uppblandade i sallad eller soppa. Bönor 
med färg, kidney-, svarta, bruna och pif-

fi ga black eye-bönor 
ger en snygg eff ekt i 
sallader och grytor. 
De fl esta sorters 
vita bönor går åt det 
krämiga hållet och 
funkar lika bra som 
kikärter om man 
mixar en hummuslik-
nande bönröra. De är 
neutrala i smaken och 
passar såväl i bröd- 

och fi kabak 
som i 
mustiga 
kött- eller 
grönsaks-
grytor. Den 

gula ärtan är ett litet guldkorn, klart 
mer användbar än bara till ärtsoppa. 
Stek gyllengula ärtbiff ar (se Buff élabbet 
nr 10/2014), fritera till falafel, koka och 
mixa till en kryddig »linssoppa«. 

Blötlägg och koka en stor mängd 
när du ändå är igång. Varför inte hela 
paketet eller påsen? Låt bönorna eller 
ärterna svalna, fördela i lådor eller 
påsar med ett par deciliter i varje och 
frys in. Perfekt att ta fram och slänga 
i grytan och salladen. Eller varför inte 
mixa ner i pannkakssmeten? 

Lura en böna – lägg i blöt
att lägga de torkade baljväxterna i 

blöt före kokning är viktigt. De smarta 

fröna (bönor och ärter är just frön!) har 

skyddande ämnen för att inte bli upp-

ätna i förtid, innan plantan har hunnit 

växa till. Genom att blötlägga lurar man 

fröet att kusten är klar. I vattnet vaknar 

slumrande enzymer till liv 

och gör näringen mer 

tillgänglig. Mine-

raler frigörs, 

vitaminer och 

antioxidanter 

ökar i mängd. 

Genom blöt-

läggning snuvar vi helt enkelt baljväx-

terna på allt det gottiga som de tänkte 

använda för att fortplanta sig. Snopet 

för bönan, kul för oss. 

ett av de ämnen som bryts ner 

genom blötläggning och även av 

groddning är lektiner, som annars kan 

ge magknip och diarré. Även kok-

ningen påverkar lektinerna, och därför 

bör man alltid koka framför allt bönor 

ordentligt. Högst halt av lektiner har 

kidney- och bruna bönor.

en annan glädjande effekt är att 

de ämnen som ovana baljätare kan 

tycka ger bubblig mage minskar när 

bönor och ärter ligger i blöt. 

CANNELLINI
Toskansk älskling. 
Krämig, mild smak. 
Fin i lammrätter.

LITEN VIT BÖNA
Kusin med kidney- och 
svarta bönor. Krämig 
med neutral smak.

STOR VIT BÖNA
Smör, lima och jumbo 
är olika typer av bönan. 
Smörig med mandel-
liknande smak. 

MUNGBÖNA
Grön miniböna. Smakar 
lite som släktingen grön 
ärta. Gillar att groddas.

BLACK EYE
Plirig snygging. Mjäll, 
snäll böna med lite ärtig 
smak. 

BORLOTTI 
Italiensk favorit. Spräck-
ligheten försvinner vid 
kokning. Krämig, nötig.

ADZUKIBÖNA
Asiatisk miniböna. Håller 
formen fi nt men har lite 
hårt skal. Snygg att blanda 
i ris, sallad och soppa.

KIDNEYBÖNA
Amerikaböna, men odlas 
nu också i Sverige. Mild, 
söt, lite mjölig.

SVART BÖNA
Rik på järn. Söt smak. 
Kan färga av sig; skölj 
efter kokning om den ska 
blandas.

BRUN BÖNA 
Svensk klassiker. Vacker 
i gryta eller sallad; mari-
nera med vitlök. Nötig, lite 
mjölig. 

SOJABÖNA Toppar pro-
teinligan! Gott om järn och 
kalcium. Blir till tofu, miso 
och tempeh.

GUL ÄRTA
Sopphjälte! Matig och lite 
mjölig, perfekt som stekta 
biff ar och friterade bollar. 

KIKÄRTA
Flexibel poppisärta blir 
till hummus, falafel, mjöl. 
Nötig, krämig. 

GRÖN ÄRTA
Vår vanliga gröna ärta 
i torkad form. Vacker i 
soppa och sallad. Eller 
mixa den söta ärtan till 
hummus med wasabi. 

Baljvaxtakademin.se

har massor 

av inspiration

Bönbiten?

Den gula ärtan är ett litet 
guldkorn, klart mer använd-

bar än bara till ärtsoppa

LITEN
 

BÖ
N

GU
IDE

Baljväxtakademins 

Divya Jagasia brinner 

för ett grönare matliv.





Glass och kaka
– till frukost
Starta dagen med mangoglass 
och banankaka! Lugn, bara 
lugn, det är nyttiga grejer!

→ Ge mig dina bästa tips! 
Publicerade bidrag får boken 
»Green Kitchen Travels« 
(Norstedts) av David Frenkiel 
och Luise Vindahl. Redaktör 
lina.wallentinson@otw.se

Foto Eva Hildén Smith

Färgstarkt!

Piggt!

ROSA HUMMUS
Inlagda rödbetor över? Gör en rosa hummus som pas-

sar på mackan eller i en wrap, tipsar Frida Virenhag i 

Oxelösund. Mixa 1 dl inlagda rödbetor, 1 förpackning 
kokta kikärter (400 g), 2 msk citronjuice, 1 msk oliv-
olja, 3 krm salt och 1 krm peppar. 

SLUTA 
SLÄNGA 

– GÖR EN BIFF 
»När jag pressade 

morötter i min juicemaskin 

insåg jag att resterna kanske 

kunde bli biff ar. Det gick!«, 

meddelar Helena Skog i Täby.

Blanda 200 g rester med 1 för-

packning kokta mosade stora 

vita bönor (ca 400 g), ½ dl 

vetemjöl, 1 riven vitlöksklyft a, 

1 ägg, 2 krm torkad timjan, 

2 krm salt och 2 krm peppar. 

Forma till biff ar och stek i olja. 

Receptet funkar lika bra med 

rödbetsrester. 

EGET 
MANDELSMÖR
– Det är enkelt att göra 

eget »smör« av mandlar 

(eller nötter), tipsar 

Buff és Ellinor Jidenius. 

Rosta 200 g skalade mandlar 

i 200°C i 10–12 minuter. Mixa i 

matberedare med 1 krm salt och 

3 msk rapsolja tills det blir slätt, 

3–4 minuter. Pausa då och då 

och skrapa ner från kanterna. 

Förvara i kylen. 

BANANA BREAD – MER BRÖD ÄN KAKA 
Har du övermogna bananer? Gör ett »kakbröd«. 

Blanda 2 dl havregryn, 2 msk vetekli, 3 dl rågsikt, 
1 dl solrosfrön, 1 dl hasselnötter, 2 tsk bikarbonat 
och 1 tsk salt. Blanda ner 2 mosade bananer, ½ dl 
mörk sirap och 2 ½ dl fi lmjölk och häll i smord bröd-

form. Grädda i 200°C i ca 50 minuter. Stjälp upp 

på galler, låt svalna under bakduk. Hälsning, 

Sofi a Jonasson i Linköping.

Spenatkick!
»Ni vet när man köpt en 200-gramspåse spenat 

och eft er några dagar har halva påsen kvar i kylen. 

Jag mixar bladen med några teskedar vatten. 

Röran brer jag ut på ett plastlock, fryser in, 

bryter i bitar och har i frysen. Kanon att slänga 

en bit i frukostgröten eller köttgrytan.«

Emil Hårsmar, Herrljunga 

FALSK (MEN GOD) 

MAKARONIPUDDING

Koka 2 påsar (ca 500 g) fylld färsk 

tortellini i 2 minuter. Lägg i en 

form, slå över äggstanning på 

4 ägg och 4 dl mjölk, 2 krm salt 

och 1 krm peppar. Riv över ost 

och ställ in i ugnen i 225°C 

ca 30 minuter. 

Louise Rudwall, Umeå

Glassig frukost
Fräscht alternativ till smoothie. 

Eller som vardagsdessert. 

Mixa 1 avokado, 250 g fryst 

mango och 250 g frysta hallon. 

Smaka av med honung. 

Kokoschips eller 

nötter är gott på. 

Tips från Terese 

Segerström, 

Stockholm. 

PAJ PÅ DIREKTEN
Thesy Palm i Flen gör alltid 

extra pajdeg när hon ändå är igång. 

Degen trycker hon ut i en pajform (av 

metall). »Perfekt att ha på lut i frysen. 

Det gäller bara att komma ihåg om det 

är en söt eller salt variant…«
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Blommande vitlöksbröd, krämig saffranspasta och syrlig limepaj med maräng-
fluff. Helt veganskt partaj är inga problem. Mattias köttfria måndagar blev snart 

till hela veckor – och till en ny och roligare värld av smaker. 
Text Lina Wallentinson  Recept Mattias Kristiansson  Foto Lina Eidenberg Adamo

veggofest

Från riktig »köttis« till veganikon på två år. 
Det går snabbt för Mattias Kristiansson. 

Allt började för drygt två år sedan. Ett program 
om hur mycket vår köttkonsumtion påverkar 
planeten fi ck den då obekymrade köttätaren 
Mattias att haja till.

– Jag och min sambo Jonas bestämde oss för 
att köra köttfria måndagar som en schyst deal 
för samvetet, berättar Mattias.

Måndagarna blev snart också till tisdagar, 
onsdagar och ganska snabbt till hela veckor 
– med mat utan kött, fi sk, kyckling, ägg och 
mjölkprodukter. Så värst svårt var det inte att 
äta veganskt. Däremot upptäckte Mattias och 
Jonas en ny värld av råvaror och smaker.  Dess-
utom omprövade Mattias sådant som han inte 
tidigare gillat. Oliver, grönkål och fänkål blev 
nya favoriter.  

För att dela med sig startade Mattias bloggen 
Vegoriket, och sedan ett år tillbaka ger han 
också ut tidningen Vego. Mattias ville bredda 
den lite snäva bilden han tycker att media ger, 
där veggo mest förknippas med »fräscha sal-
lader, fi lodegspaket och gratinerad getost«.  

– Jag vill ju ha vanlig svennebananmat som 
går snabbt att laga, blandat med mer arbetad 
vegolyx att bjuda vänner och familj på.  

Vissa tycker det är »fuskigt« att någon som 
inte äter kött väljer sådant som efterliknar kött. 
Men i Mattias värld fi nns inga tabun.  

– När jag började äta veganskt tyckte jag 
det var jättesmidigt med veggokött. Jag kunde 
använda samma recept som vanligt och bara 
byta ut köttet.  

Precis som de fl esta andra har Mattias en 
stressig vardag, där några sojakorvar, nuggets 
eller burgare i frysen är guld värt. 

Lite roligt tycker Mattias det är att ingen 
bryr sig om hans näringsintag förrän de får 
veta att han är vegan. »Får du i dig tillräckligt 
med protein? Kalcium? Järn är viktigt!« 

– I början var jag jättenojig eftersom jag själv 
hade varit den där jobbiga hobbydietisten åt 
andra veganer. 

Men ganska omgående insåg Mattias att 
han kunde känna lugnet. 

– Äter man varierat och med god aptit får 
man i sig det man behöver. 

Det enda som kan vara svårt att få tillräck-
ligt av är vitamin B12. Därför tar Mattias 
det som tillskott. Fast någon katastrof är 
det inte om han missar någon gång; 
kroppens B12-förråd räcker gott och 
väl några år. 

GRÖNT HÄNG I KÖKET

Så enkelt och så 

gott. Rosta mandlar 

med rosmarin, 

blanda med oliver. 

Mattias 
bjuder på 
fredags-

pasta

FÖR ALLA 
Fri från gluten, 
laktos, mjölk-
protein och ägg.

FÖR 4 PERSONER
Stek 200 g pimientos de padron i en stekpanna på 
hög värme i rikligt med olivolja tills de får färg runt 
om. Låt rinna av på hushållspapper. Strö över fling-
salt och 1 dl riven rostad kokos. Servera genast.

KOKOSROSTADE PIMIENTOS
En spansk klassiker.u
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GER 1 BRÖD
Sätt ugnen på 200°C. Skär ett rutmönster i 1 stort ljust runt bröd 
nästan helt igenom. Lägg på en bakpappersklädd plåt. Smält 150 g 
mjölkfritt margarin i en kastrull. Blanda med ¾ dl olivolja, 3 fi n-
rivna vitlöksklyftor, 1–2 dl fi nhackad persilja, 2 krm salt och
2 krm svartpeppar. Ringla blandningen över brödet så att det 
rinner ner i rutmönstret. Ställ in brödet i mitten av ugnen ca 15 
minuter. Ta ut och servera genast.

BLOMMANDE VITLÖKSBRÖD
Kul mingelvariant. Använd ett vitt och fl uffi  gt bröd – med 
ett kompakt surdegsbröd blir det inte riktigt samma sak.

Alla älskar vitlöksbröd!

Mattias Kristiansson
Våga veggo – det är enkelt, säger 

1. Våga veggo är 

första steget. Testa, laga, 

smaka. 2. Svenne-
banan är tricket. Utgå 

från maten du alltid har 

ätit, men veggofiera 

den. 3. Halvfabrikat 
är en jättesmidig, god 

lösning i början. Fyll 

frysen och slappna av. 

4. Skippa mejeripro-

dukterna. Kyldisken är 

fylld av växtbaserade 

alternativ av havre, man-

del, soja, ris, cashew, 

quinoa med mera. 5. 
Flirta med veggo när 

du går ut. Restauranger 

brukar ha något, annars 

ber du dem fixa det. 6. 
Du behöver inte upp-

finna hjulet. Håll din mat 

enkel i början. 7. Sluta 
oroa dig! Du får i dig alla 

viktiga näringsämnen, 

och du gör något fint för 

dig själv och resten av 

världen. 8. Grönsaker, 
grönsaker. Många har 

glömt bort hur mycket 

det finns att frossa i. 

Gå loss! 9. Unna dig en 

dessert som en klapp 

på axeln. Minst en 

gång i veckan! 10.  
Hitta inspiration – till 

exempel i tidningar och 

bloggar.

Nyfiken på veggo? 
Mattias tio tips!

10

FÖR ALLA Gör glutenfri: 
välj glutenfritt bröd. 
Gör laktosfri: kontrollera 
innehållet i brödet. Gör 
mjölkproteinfri: kontrollera 
innehållet i brödet. 
Gör äggfri: kontrollera 
innehållet i brödet.
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LYXIG SAFFRANSPASTA 
Så klart går det att få till en lyxigt krämig sås utan mejeri-
produkter. Mattias använder havregrädde. 

GÖR SÅ HÄR:
1. Skala, dela och fi nhacka löken. 
Skala och fi nhacka vitlöken. 
Ansa, dela och strimla fänkålen.
Dela, kärna ur och strimla papri-
kan.
2. Häll av och dela varje kronärt-
skockshjärta i 4 delar. 
3. Koka pastan enligt anvisning på 
förpackningen.
4. Fräs lök, vitlök, fänkål och 
paprika i 2 msk olja i en stekpanna 
ca 3 minuter, tills det får lite färg. 
5. Tillsätt tomatpuré, kronärt-
skocka, vin, saff ran, fond och 
havregrädde. Låt koka ca 5 
minuter. Krydda med apelsinskal, 
1 krm salt och 1 krm peppar. 
6. Tillsätt salladsärterna och låt 
koka ytterligare 1 minut.
7. Blanda såsen med den kokta 
pastan, strö över solrosfröna.

FÖR 4 PERSONER
250 g pasta (t ex penne)
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 fänkål (ca 300 g)
2 röda paprikor 
1 burk kronärtskocks-

hjärtan (ca 400 g)
1 msk tomatpuré 
1 dl vitt vin 
½ g saffran 
1 msk konc grönsaks-

fond
2 ½ dl havregrädde
finrivet skal av ½ apelsin
150 g salladsärter
½ dl rostade solrosfrön
olivolja 
salt, svartpeppar

Fredagsmys!

Enkelt, 

smart och 

smakrikt

FÖR ALLA Gör glutenfri: välj 
glutenfri pasta. Gör laktosfri: 
kontrollera innehållet i fonden. 
Gör mjölkproteinfri: kontrollera 
innehållet i fonden. Gör äggfri: 
välj äggfri pasta och kontrollera 
innehållet i fonden.
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GER 8 BITAR
200 g digestivekex
100 g kokosolja 
50 g mjölkfritt margarin
rivet skal av 3 lime
1½ dl färskpressad 

limejuice 
2 dl strösocker
½ dl majsstärkelse 
3 dl soja- eller mandel-

dryck
TOPPING
1½ dl vispbar 

sojagrädde
1 msk florsocker
1 tsk vaniljsocker
finrivet limeskal och 

färska hallon till 
garnering

KEY LIME PIE MED FLUFF
En syrligt frisk paj. Den vispade sojagrädden till smakar mumsigt marängfl uffi  gt.

GÖR SÅ HÄR:
1. Smält kokosoljan i en 
liten kastrull. 
2. Mixa kexen till smulor i 
en matberedare eller lägg 
dem i en plastpåse och 
smula dem med en kavel.
3. Lägg smulorna i en bunke 
och blanda med kokosoljan.
4. Tryck ut smulorna i en 
form med löstagbar kant, 
ca 24 cm i diameter. Ställ 
i kylen.
5. Skär margarinet 
i tärningar. 
6. Vispa ihop limeskal,lime-

juice, socker och majsstär-
kelse i en kastrull. Låt koka 
upp under omrörning. Till-
sätt margarin och soja- eller 
mandeldryck. Sjud under 
omrörning tills krämen 
tjocknar, 2–3 minuter.
7. Häll krämen över dige-
stivebottnen. Ställ in i kylen 
och låt stå minst 4 timmar.
8. Topping: Vispa sojagräd-
de, fl orsocker och vanilj-
socker fast. Bred ut grädden 
över pajen eller servera vid 
sidan av. Garnera med 
hallon och limeskal.

Syrlig fräsching!

Mattias Kristiansson
Ålder�: 29.  

Bor�: I Stockholm. 

Familj�: Sambo Jonas. 

Gör: Tidningen Vego och bloggen vegoriket.se. 

Favoriträtt�: Just nu är jag besatt av mitt påfund 

»beandillas«. Som quesadillas fast med krämiga 

bönor i stället för ost mellan tortillas. 

Panikfavorit�: Rosta blandade nötter i en stekpanna, 

ner i en matberedare med vitlök och t ex havregräd-

de. Mixa slätt och blanda med kokt pasta. 

»Impar-rätt«�: Svårt att välja, för det finns så mycket! 

Just nu skulle jag satsa på »krabbkakor« av mixade 

palmhjärtan, följt av auberginepiccata, saffransaioli 

och rostade grönsaker. Och så en riktigt kladdig 

kladdkaka med pekannötter. 

Favoritråvara�: Min besatthet av fänkål tycks 

aldrig avta. 

Gör när jag inte jobbar�: Reser, bjuder vänner på 

middag, ser gamla filmer från Hollywoods guldera. 

Bästa resmålet för veganer�: New York! 

Favoritrestaurang�: I Sverige är det avsmaknings-

menyn på Farang i Stockholm (när man har råd), 

i New York Candle 79. 

Profil

FÖR ALLA Gör glutenfri: välj glutenfria digestivekex. Gör laktosfri: välj laktosfria 
kex. Gör mjölkproteinfri: välj mjölkfria kex. Fri från ägg, men kontrollera kexen. 
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EFTER EN TIDIGARE 
korsbandsskada och axel-
operation är Maria Pietilä 
Holmner tillbaka i pisten 
på allvar. Förra världscups-

säsongen avslutade hon med sitt bästa 
resultat hittills i karriären, och på självaste 
luciadagen i fjol knep hon sin första världs-
cupsseger i slalom på fyra år, inför hem-
mapubliken i Åre. Att syssla med alpin 
skidåkning på proffsnivå är ett fysiskt och 
mentalt krävande heltidsjobb. När Maria 
som 16-åring inledde sin landslagskar-
riär hände det att hon fick slut på ork och 
energi efter tävlingssäsongen. 

– Jag fick inte i mig tillräckligt med energi 
från maten, visade det sig, berättar hon.

Sedan dess har hon fått ännu mer respekt 
för matens betydelse för prestationsför-
mågan och är noga med att äta ordentligt. 
Hon tränar två hårda pass om dagen, ofta 
utomhus på hög höjd och i kyla. 

– Jag äter stora portioner och fuskar 
varken med mellanmål, återhämtningsmål 
i backen eller kvällsmålet – det ger dåliga 
resultat på sikt.

FAVORITMELLISET består av gröt eller en 
smoothie, och mellan 
åken dricker Maria gärna 
blåbärssoppa. Annars är 
keso med mosad banan 
en klassiker sedan  
barnsben. 

– Det är rena barnmaten, men bara så 
gott och bra för kroppen!

Dieter och trendiga kostråd håller hon 
koll på, men det är inget som direkt påver-
kar hennes matvanor. Hon har lärt sig vad 
hennes kropp mår bäst av, och det är att äta 
allsidigt och varierat, utan krusiduller.

– Visst lockar det att köpa hem fem 

sorters hälsofröer och superpulver, men 
samtidigt måste det gå snabbt i köket.  
Så för mig är det enkla ofta det bästa. 

Det enkla som i rejäla lass pasta på 
tallriken, speciellt dagar då Maria kör kon-
dition. Desto mer protein blir det när hon 
styrketränar. Vilodagar äter hon lika ofta 
som när hon tävlar och tränar, men mindre 
mängder. Och helst inga sötsaker.

– Jag är en riktig godisråtta, men det är 
bättre att äta smågodis och fikabröd när 
jag kör kondition, annars lagras det lätt 
som fett, förklarar hon. 

VID DET HÄR laget räknas Maria till de 
erfarna »damerna« i alpina skidlandsla-
get. Hon har över 200 resdagar på ett år, 
då hon bor och äter på hotell över hela 
världen. Inte lika glammigt som det låter; 
hotellmaten blir rätt enformig och smak-
lös i längden. Det är inte heller alltid den 
tillgodoser skidåkarnas behov, även om de 
i möjligaste mån bor på hotell som förstår 
vad deras idrott kräver. 

– Är det à la carte-servering ber vi om 
större portioner, och har vi tur är det buffé 
så vi kan ta för oss ordentligt, säger hon.

Bäst är maten i italienska Sydtirol, 

menar Maria. Där äter hon alltid fantas-
tiskt goda pastarätter, redigt tilltagna.  
I Österrike och USA är det mycket friterat 
och sött, som wienerschnitzel, pommes 
frites och muffins – mat som visserligen 
ger gott om energi, men inget man vinner 
slalomsvängar på. Då är det tur att Maria 
kan nalla av mellanmålsförrådet som finns 
i den medföljande skidbussen.

– Jag har också alltid med mig svenska fiber-
havregryn, för jag är en riktig gröttjej!

Att det ska vara just svenska fiberhavregryn 
är viktigt, menar Maria. De ger gröten ett bättre 
näringsinnehåll, perfekt konsistens och godast 
smak.

Med åren har Marias intresse för mat vuxit, 
särskilt efter att hon och övriga kamrater i laget 
har coachats av kockarna i ICA Köket.

– De har lärt mig att hotta upp mina vardags-
rätter, som att göra korv stroganoff med kokos-
mjölk och lasagne med kycklingfärs. Och att 
tillaga lax så att det blir gott. Kör den långsamt 
till 45–48°C – då blir den perfekt!

Att tillsätta linfrön eller chiafrön i smoothies, 
strö rostade nötter och fröer över en matig sallad 
samt smarta kockknep är andra lärdomar. 

»Frukt och grönt är väldigt 
viktigt; det håller mig frisk.«

 
MÖTET

Snabba smoothies är Marias melodi.

– Enklast är att mixa banan, 

fiberhavregryn, linfrön, yoghurt eller 

kvarg och de bär jag har hemma, 

berättar hon.

Tid är en bristvara i Maria Pietilä Holmners liv. Som alpin 
världsstjärna ska det gå fort – det gäller också matlagningen. 
Därför är det enkla bäst. Smarta tips som hottar upp käket till 
vardags får hon av ICA Kökets kockar. 
Text Camilla Thörnqvist  Foto Peter Knutson

»Det ska gå fort  
– även i köket!«

Slalomproffset Maria:

Maria Pietilä 
Holmner
Ålder�: 28 år. 

Familj: Mamma, pappa, 

bror, syster, syskonbarn och 

pojkvännen Hans Olsson.

Bor�: I Umeå.

Gör��: Tävlar i slalom och stor-

slalom för Ski Team Sweden 

Alpine.

Meriter i urval�: VM-silver 

2007, VM-brons 2011 och 

två världscupssegrar. 

Tre ord som beskriver 
mig�: Glad, envis och mål-

inriktad.

Fritidsintressen�: Umgås 

med nära och kära, cykla  

i berg, inredning, design  

och reklam.

Favoritmat�: Indiskt och thai 

– med massa koriander!

Favoritmål�: Frukost en vilo-

dag då jag kan lyxa med färsk 

frukt och göra äggröra. 

Senast lästa bok�: Är mer 

road av inredningstidningar, 

som jag fyller handbagaget 

med när jag reser runt på  

träning och tävling. 

Kul kuriosa�: Är uppväxt 

i segelbåt och har seglat 

Gotland Runt.



mycket protein jag får i mig, men nu vet jag 
att även linser och bönor är bra grejer.

Matmässigt är hemmalivet i Umeå bäst, 
särskilt på sommaren då hon får en paus 
från allt fl ängande och farande. Då stor-
handlar hon och planerar maten så det blir 
en bra variation med kött, fågel och fi sk. 

– Men jag drömmer om att få njuta av ett 
välfyllt och färgglatt kylskåp lite oftare! 

Hon lär få drömma ett tag till, för än 
fi nns inga planer på att lägga skidorna på 
hyllan. I alla inte så länge det är roligt. 

– Jag har två individuella mästerskaps-
medaljer, ett VM-silver och ett VM-brons. 
Så ja, det är ju en valör som saknas… 
Och så vore det ju fi nt att åka hem från 
Sydkorea 2018 med ett OS-guld! 

– Nu vet jag hur jag skalar och skär en 
mango på bästa sätt och att man får ut mer 
juice ur en apelsin om man först rullar den 
mot en skärbräda.

MARIA HAR FÅTT blodad tand och skulle 
gärna lära sig ännu mer om olika kryddor i 
maten, men hon har också blivit inspirerad 
att äta mer frukt och grönsaker.

– Frukt och grönt är väldigt viktigt; det 
håller mig frisk, och så ser det ju vackert ut 
på tallriken. Jag försöker äta det till varje 
måltid, säger Maria.

Hon har tidigare varit skeptisk till 
vegetariska alternativ till kött, som hon inte 
känt sig lika näringsmässigt säker på. 

– Väger köttbiten 200 gram vet jag hur 

Se filmen när Maria Pietilä Holmner får hjälp 

av ICA Kökets kock Niclas Rapp att grön-

hydratladda, alltså att äta mer frukt och 

grönt varje dag. Tillsammans lagar de en 

god, grön och mättande matvetesallad med 

rostad broccoli, rödlök och avokadoyoghurt. 

Och så får Maria tips 

av Niclas att mixa en 

riktigt fräsch och nyttig 

smoothie med chiafrön. 

Film och recept finns på 

ica.se/grönhydratladda.

Leif laddar laget
som ett led i ICAs sponsring 

av Svenska Skidförbundet har 

alpina skidlandslaget vid flera 

tillfällen träffat ICA Kökets 

kockar och lagat mat tillsam-

mans med dem. En gång fick 

skidåkarna laga middag till ett 

gäng sponsorer. Då blev det soppa med bröd. 

En annan gång hade de grillafton där kockarna 

bland annat lärde dem att göra egen korv. För 

många i laget ska vardagsmaten gå snabbt att 

laga, samtidigt som den ska vara nyttig och ge 

rätt mängd energi. 

– Det är här vi kommer in, för att tipsa och 

inspirera till matlagning som lyfter rätterna 

smak- och näringsmässigt, berättar Leif 

Grönlund, kock och teamchef för ICA Köket.

Leif följde också med laget på förlägret inför 

vinter-OS i Sotji förra året. I fem dagar ansvarade 

han då för samtliga måltider som serverades till 

laget. Under lägret hann han prata en hel del 

med dem om deras matvanor.

– De har grym koll på vad de ska äta för att få 

i sig tillräckligt med energi men får som de allra 

flesta i sig för lite frukt och grönsaker. 

Genom att man äter tillräckligt med frukt och 

grönt blir kroppen piggare och man orkar mer. 

– På ICA pratar vi om att grönhydratladda, 

precis som elitidrottare kolhydratladdar inför en 

tävling. Men grönhydratladda bör vi alla göra – 

varje dag! 

Ett bra sätt att grönhydratladda är att för-

gröna rätterna man lagar. Smartaste tipset?  

–  Tillaga en rejäl omgång grönsaker, så har 

du för flera dagar. Och om du ändå ska göra 

köttfärssås, slanta ner ett par morötter eller 

tillsätt strimlad paprika. Ofta tar kroppen upp 

näringen bättre från tillagade grönsaker, gärna i 

kombination med lite fett från exempelvis oliv- 

eller rapsolja, tipsar Leif.

Leif Grönlund, 

kock och teamchef för ICA Köket 

Grönhydratladda med Maria



24 B U F F É  2  •  2 0 1 5

3. GRÖN PYTT 
MED ÄGG
Färgglatt & fräscht! 
FÖR 4 PERSONER
Skär 2 morötter, 1 zucchini 
(ca 300 g), 1 gul lök och 
1 röd paprika i cm-stora 
tärningar. Stek morötterna 
i 2 msk olja i en stor stek-
panna ca 5 minuter. Tillsätt 
övriga grönsaker och stek 
ytterligare ca 5 minuter på 
medelvärme. Tillsätt 1 för-
packning sköljda stora
vita bönor (ca 400 g). Krydda
 med 1 tsk oregano, smaka 
av med salt och peppar. 
Stek 4 ägg och servera till 
pytten med lite rostad lök.

2. BIRCHER-
MÜSLI & BÄR
Skidåkarnas favvomellis.

FÖR 4 PERSONER
Blanda 4 dl müsli (gärna 
med kokos) och 3 dl mjölk 
i en stor skål, låt stå i kylen 
2 timmar, tills müslin sugit 
åt sig mjölken. Rör ner 
1 ½ dl matyoghurt (10 %)
och lägg upp i 4 skålar. 
Toppa med hackade rostade 
hasselnötter och 125 g 
färska eller frysta hal-
lon. Ringla över fl ytande 
honung.

1. POTATISBULLAR 
MED STING 
Frasigt & fl uffi  gt.

FÖR 4 PERSONER
Skala, koka och mosa 
500 g mjölig potatis 
grovt. Blanda med 2 ägg, 
2 tunt skivade salladslökar, 
1 fi nhackad chili (t ex 
spansk peppar), 1 tsk salt 
och 1 tsk svartpeppar. For-
ma till 8 platta bullar, vänd 
i 2 dl panko eller ströbröd. 
Stek i rikligt med olja på 
medelvärme ca 2 minuter 
på varje sida. Bjud med en 
bönsalsa av 1 liten förpack-
ning svarta bönor (ca 190 
g), 1 burk majs (ca 150 g), 
1 hackad röd paprika, 
1 msk limejuice, 1 tsk 
olivolja och 1 tsk fl ingsalt. 
Garnera med mynta.

5. BAKAD CHOKLAD 
MED SHARON 
Helgens söta. 

FÖR 4 PERSONER
Sätt ugnen på 200°C. Smält 
100 g smör. Rör ner 100 g 
hackad mörk bakchoklad. 
Vispa ihop 2 ägg med ½ dl 
strösocker. Rör ner ½ dl 
potatismjöl, ½ dl kakao 
och chokladen. Fördela 
smeten i 4 smorda portions-
formar. Grädda i mitten av 
ugnen 8–10 minuter, de ska 
vara krämiga inuti. Skär 
2 sharonfrukter i klyftor 
och stek hastigt i 2 msk 
smör och 1 krm krossade 
kardemummakärnor.   
Servera gärna med glass 
eller vispad grädde.

4. MELLISMUMS 
MED FRUKT
Snabbfi xat!

FÖR 4 PERSONER
Blanda ihop 250 g keso och 
1 dl kvarg med vaniljsmak. 
Fördela i skålar, toppa med 
2 skalade och fi leade 
apelsiner och 125 g färska 
eller frysta blåbär. Pudra 
över lite kanel.

SMARTA 
RÄTTER

10
Sopplunch i backen, skidåkarmellis, 

fredagsmysiga burgare och smarrig 

dessert. Mat för hela dagen!

Av Liselotte Forslin  Foto Lennart Weibull

1

2

3

4

5

Fixa mellis, middag 
eller något sött.Tips! Bjud resten av såsen 

från pizzabullarna till.
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10. HALLOUMI- 
BURGARE
Fredagsmys.

FÖR 4 PERSONER
Riv 1 morot och 200 g 
halloumi grovt, lägg i 
en bunke. Blanda med 
1 finriven vitlöksklyfta, 
3 msk hackad gräslök och 
3 ägg. Tillsätt 2 msk pota-
tismjöl, 2 msk ströbröd, 
2 krm nymalen svartpep-
par och 1 krm chiliflakes. 
Salta ev. Forma smeten till 
4 burgare och stek i olja på 
medelvärme ca 2 minuter 
per sida. Blanda 3 msk 
mango chutney och 1 ½ dl 
matyoghurt. Servera bur-
garna med rostade grova 
bröd, salladsblad, skivad 
avokado, mango chutney-
såsen och ev srirachasås.
Tips! Ugnsstekta sötpotatis-

klyftor med salt är gott till.

FÖR ALLA hittar du på ica.se vid  
respektive recept.

7. RED PEPPER MELT 
MED GRÖNSAKER
Maffigt mellis.

FÖR 4 PERSONER
Sätt ugnen på 200°C. 
Blanda 1 dl strimlad grillad 
paprika på burk med 1 dl 
majonnäs och 1 dl riven 
lagrad ost. Salta och pepp-
ra. Fördela på 4 skivor ljust 
bröd och gratinera ca 10 
minuter. Ät med plockgrön-

saker eller en 
sallad.

9. KOKOSCURRY 
MED ROTFRUKTER
Sötstark skön kombo.

FÖR 4 PERSONER
Skala och skär 250 g rotsel-
leri, 250 g kålrot, 200 g 
palsternacka och 350 g 
sötpotatis i cm-stora tär-
ningar. Banka 1 citrongräs 
med baksidan av ett kniv-
blad så det spricker, dela på 
mitten. Fräs  ½–1 msk röd 
currypaste och citrongräs 
hastigt i 2 msk olja i en 
het stekpanna. Tillsätt rot-
frukterna och fräs ett par 
minuter. Häll på 1 burk ko-
kosmjölk (400 ml), 2 msk 
konc kycklingfond och 
2 dl vatten, småkoka 10–15 
minuter under lock. Tillsätt 
2 msk limejuice och 1 msk 
japansk soja. Smaka av med 
salt och peppar. Lyft upp 
citrongräset. Servera med 
ris och limeklyftor.

8. KIKÄRTSWRAPS 
MED AJVAR 
Perfekta i backen. 

FÖR 4 PERSONER
Koka 1 dl bulgur enligt 
anvisning på förpackningen. 
Fräs 2 tsk garam masala 
i 3 msk olja i en stor stek- 
panna, tillsätt 200 g blad-
spenat och låt spenaten 
mjukna under omrörning. 
Blanda i 1 förpackning 
kikärter (ca 400 g), kokt 
bulgur, ½ dl ljusa russin, 
150 g smulad fetaost och 
1 dl flagad mandel. Smaka 
av med salt och peppar. Låt 
svalna. Fyll tortillabröd och 
linda in i folie eller smörpap-
per. Bjud med en kräm av 
1 dl ajvar relish och ½ dl 
matyoghurt. 

6. MAJSSOPPA  
& PIZZABULLE
Ta med i termos.

FÖR 4 PERSONER
Skala och hacka 1 gul lök 
och 1 vitlöksklyfta. Skär 
1 skalad potatis i små tär-
ningar. Fräs lök, vitlök och 
potatis i 1 msk smör i en 
kastrull utan att det tar färg. 
Häll i 1 stor burk majs (ca 
340 g), 1 grönsaksbuljong-
tärning och 5 dl vatten. 
Låt sjuda under lock 
10 minuter. Ta 
från värmen 
och mixa sop-
pan slät med 
stavmixer. 
Smaka av 
med salt 
och peppar. 
Strö över lite 
chiliflakes och 
servera med 
pizzabullar.

6

7

10

9

8

Pizzabullar
Sätt ugnen på 225°C. Bred ½ dl 

tomatsås, 1 dl riven ost och  

1 dl skivade svarta oliver på en  

utrullad färdig pizzadeg 
(ca 600 g). Strö på 2 tsk oregano. 

Rulla ihop och skär i 12 bitar.  

Lägg i bullformar på en plåt,  

grädda ca 15 minuter.
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Svartrot har en mild, sparrisliknande smak. Skala och lägg rötterna i mjölkblandat 
vatten före tillagning så mörknar de inte. Koka och bjud med brynt smör och citron, eller 
ugnsrosta, stuva eller gratinera som tillbehör. ICAs svartrot i påse är ekologisk.

Vinterns sparris

FÄRSK FISK – FAST FRYST
ICAs frysta fi sksortiment har nu utökats 

med de fi naste delarna på lax och fj ällröding 

samt MSC-märkt torsk, hjälmaregös och 

stillahavshälleflundra. Fiskarna har skinnet 

kvar för bästa möjliga smak och konsistens. 

Moderna frysar och 

kylar med lock och 

dörrar har bi-

dragit till att 

uppnå ICAs 

klimatmål 

i förtid. 

KLIMATMÅLET UPPNÅTT I FÖRTID
Tack vare långsiktiga satsningar på eff ektiva 

kylar och frysar, förnybar energi och alternativa 

transportbränslen har ICA redan lyckats uppnå 

företagets klimatmål om att minska utsläppen 

av växthusgaser med 30 procent jämfört med 

2006. Planen var att uppnå målet år 2020, men 

det idoga klimatarbetet har alltså påskyndat 

processen. Under året kommer en ny långsiktig 

ambition inom klimatområdet att arbetas fram.

»Nu kan du enkelt 
byta ut köttet mot ett 
gott och näringsrikt 
vegetariskt alternativ!«
christoffer brazda,  kategoriansvarig 

för ICAs nya färska vegetariska sortiment

MAT FÖR EN GRÖNARE VARDAG 
Att äta mer vegetariskt är en växande trend 

som nu möts av en smakrik serie färska 

vegetariska produkter inom hälsosortimen-

tet ICA Gott liv. Bland dessa fi nns två lyxiga 

champinjonburgare, mumsig falafel och 

rökt sojakorv. Samtliga produkter är goda 

alternativ till kött och består i huvudsak 

av soja, veteprotein och grönsaker. De 

är även berikade med järn och vitamin 

B12. Tillaga dem snabbt och smidigt 

i ugnen, på grillen eller i stekpanna.

Champinjonbur-

gare med ost och 

nötter, falafel och rökt 

sojakorv är några av 

produkterna i ICAs 

satsning på färsk 

vegetarisk mat.

Kundkontakt 020-83 33 33 → kundkontakt@ica.se → ICA.se

Byt biff mot beta
Ett av ICAs bidrag till projektet Klimat-

rätt är framtagning av klimatanpassade 

recept. Bland annat har ICA Kökets 

kockar skapat tio vegetariska recept, 

som bön- och rödbetsbiff ar, nudlar med 

svartkål och sydfransk grönsakslasagne. 

Hälsosamma rätter med stor smak men 

liten klimatpåverkan. Recepten fi nns på 

ica.se och i appen ICA Handla.

Ta en eller flera 

gröna dagar i 

veckan. Gott 

– och snällt 

mot klimatet!

Fjällrödingfi lé, MSC-märkt 

hjälmaregös och stillahavs-

hälleflundra har tidigare varit 

sällsynta fi skar i frysdisken. Nu ingår de 

i ICAs nya frysta fi sksortiment.

PROJEKT FÖR EN MER KLIMATRÄTT LIVSSTIL
I vår går startskottet för Klimaträtt, ett pilotprojekt där 70 hushåll i 

Uppsala erbjuds hjälp att minska sin klimatpåverkan när det gäller 

mat, boende och transport. Alla inköp och resor registreras automa-

tiskt via en projektunik app, vilket ger konkreta siff ror på den egna 

klimateff ekten. Målet är att de som väljer att delta ska minska sin 

klimatpåverkan med i genomsnitt 40 procent. ICA och Uppsalahem är 

med som huvudpartners i projektet. 

ÄR ANTALET LOPP 
under Vasaloppets vintervecka. 

ICA är stolt värd för Kortvasan och 

Tjejvasan, som inleder skidfesten, 

och bjuder på smoothies, juice och 

energibars på plats. Åkarna 

serveras också energi-

påfyllning före och 

eft er start.

8



HÅRVÅRDSPRODUKTER FÖR 
   ALLA BEHOV

EN LYXIGARE 
    VARDAG
Har du provat Schwarzkopfs nya premiumprodukter? 

Den exklusiva hårvårdsserien essence ULTÎME och den 

nya stylingserien styliste ULTÎME är resultatet av ett lyckat 

samarbete mellan supermodellen Claudia Schiffer och 

Schwarzkopf. 

    Som supermodell har Claudias hår ständigt utsatts för 

påfrestningar och hon har använt dessa erfarenheter för 

att skapa de kvalitetsprodukter som hon själv efterfrågat, 

men tidigare inte hittat. ULTÎME har utvecklats för att ge 

varje kvinna möjlighet att njuta av lyxiga premiumproduk-

ter hemma, varje dag. 

    
Prova ULTÎME du med för en lyxigare hårupplevelse!

SEA SALT
BEACH LOOK

BIOTIN+ 
VOLUME

AMINO-
QHOLD

BIOTIN+ 
VOLUME

CITRUS+OIL
BLONDE & BRIGHT

DIAMOND
COLOR

OMEGA
REPAIR

   STYLA DIG SOM EN 
      SUPERMODELL



NYHET!

Finns i kexhyllan!

Det enda beprövade kex som 
frigör kolhydrater långsamt i 
över 4 timmar.

www.belvita.se

5 fullkorn

Fiberkälla

Vitaminer och mineraler

5 portionsförpackningar
(2 dubbla kex i varje)

För en bra start på 
morgonen, prova en 
näringsrik och väl-
smakande frukost 
med belVita

*

*

*belVita frukostkex har en hög halt av långsamt digererbar stärkelse, som innebär en långsam
frigöring av kolhydrater. Intag av produkter med hög halt av långsamt digererbar stärkelse (SDS) 

höjer inte blodsockerhalten efter en måltid lika mycket som produkter med låg halt av SDS.

Lokala avvikelser kan förekomma.
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Slurp, slurp! Frida Seittus krämiga soppa med 
broccoli, palsternacka och ädelost fick full 
pott i Buffés instagramtävling på temat.
Recept Frida Seittu   Foto & styling Eva Hildén Smith

värmare FÖR 4 PERSONER
1 gul lök 
2 vitlöksklyftor 
2 palsternackor 

(ca 250 g)
2 broccoli (à 250 g)
4 dl matlagnings-

grädde
2 msk vitvins-

vinäger 
1 grönsaksbuljong-

tärning
50 g ädelost 
salt, peppar

GÖR SÅ HÄR:
1. Skala, dela och hacka lök och 
vitlök. Skala palsternackan och skär 
den ena i skivor och den andra i små 
tärningar. Dela broccolin i mindre 
buketter och skär stammen i skivor. 
2. Fräs lök, vitlök och den skivade 
palsternackan i 2 msk smör i en 
kastrull ca 3 minuter. 
3. Tillsätt grädde, vinäger, buljong-
tärning, 5 dl vatten och broccoli,
men spara hälften av buketterna. 
4. Låt koka under lock ca 15 minuter, 
tills palsternackan är mjuk.
5. Ta från värmen och mixa soppan 
slät med en stavmixer. Salta och 
peppra. 
6. Dela resterande broccoli i ännu 
mindre buketter. 
7. Tillsätt broccolibuketter och 
palsternackstärningar och låt sjuda 
ca 3 minuter.
8. Smula över ädelosten och servera 
med ett gott bröd. 

KRÄMIG SOPPA MED BROCCOLI, 
PALSTERNACKA OCH ÄDELOST 
»En soppa för många olika tillfällen som är lätt att variera. 
Toppa med räkor och rom om du vill festa till den!«

Frida Seittu
Bor i Enköping med sambo 

och hunden Morris. Har 

pluggat till designer av skor 

och accessoarer och extra-

knäcker som fl ygvärdinna. 

Älskar att bjuda på mat!

Fler vinnar-soppor på ica.se/buff e

Lättlagad lyx
FÖR ALLA Fri från gluten 
och ägg. Gör laktosfri: välj 
laktosfria produkter av grädde 
och matfett. Byt ut ädelost 
mot laktosfritt alternativ. 
Gör mjölkproteinfri: byt ut 
grädden mot soja-, havre- eller 
risbaserad ersättningspro-
dukt. Använd mjölkproteinfritt 
matfett. Byt ut ädelost mot 
mjölkproteinfritt ostalternativ.

VINNARE

#buffebilden

@fridaseittu

VINNANDE VINTER-
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Tryfflarna lurar den mesta chokladälskaren, och muffinsen passar 
lika bra i träningsväskan som till fikat. Bak- och träningsbloggaren 

Fanny Roethlisberger skapar smarta sötsaker med bönor.
Text Lina Wallentinson Recept Fanny Roethlisberger Foto Lina Eidenberg Adamo

bönbak
Förut experimenterade jag mest för att utesluta saker klassade 

som »onyttiga«. I dag bakar jag i stället för att få in så mycket 
hälsosamt som möjligt.

Det säger tränings- och matbloggaren Fanny Roethlisberger när 
Buffé besöker henne hemma i lägenheten i Knivsta.

Just bönor har visat sig vara en smart genväg till nyttigare bakning. 
Favoriten är kokta vita bönor, som Fanny använder som bas i mjuka 
kakor, muffins och tårtbottnar. De smakneutrala bönorna ersätter viss 
del av mjöl, matfett och vätska om man jämför med klassisk bakning. 
Svarta bönor passar i chokladbakverk, som tryfflar, bars och kakor.

Trots bönor i bakningen är Fanny ingen fanatisk renlevnadsmänni-
ska. Tvärtom. Hon äter vanlig mat och köper både pizza och lösgodis 
om hon känner för det. 

– Jag tänker så här: Ju mer bra byggstenar i form av vettig näring jag 
ger min kropp, desto mer »skit« klarar den av. 

När Fanny startade bloggen för tre år sedan var hon överviktig och 
i psykiskt dåligt skick. Men av erfarenhet visste hon att två saker gav 
lugn och styrka: att skapa i köket och att träna.

– På bloggen får jag kombinera allt som ligger mig varmt om hjärtat, 
tankarna som snurrar i huvudet och behöver ventileras ibland, plus att 
jag får dela med mig av min kärlek till träning och ätbart.

Bloggen är personlig, och Fanny är helt öppen med sin delvis trass-
liga bakgrund. Hon hoppas att bloggen också ska leda till att vi vågar 
prata mer om psykisk ohälsa. För ett år sedan fick Fanny reda på att 

hon har adhd, något som förklarade en hel del kring hennes oro-
liga uppväxt. Diagnos och medicin har hjälp otroligt mycket, 

men Fanny betonar ändå att just kreativiteten i köket och 
att få träna är det som får henne att må allra bäst.

FANNYS

Sa du bönor?

Fanny Roethlisberger
Ålder: 22. Bor: I Knivsta. Gör: Bloggen 

www.roethlisberger.se, workshops, 

e-böcker. Receptkreatör, fotograf och 

grafisk designer. Favoritkaka: Allt med 

choklad! Ledig tid: Extra långt gym-

pass, lagar finmat, umgås med vänner.
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Sött på nytt sätt

GER 12–15 TRYFFLAR
400 g avrunna kokta 

svarta bönor
4 msk agavesirap
1 msk kokosolja
2 msk kallt kaffe
1 ½ dl kakao
finrivet skal av ½ apelsin
150 g mörk choklad 
finrivet apelsinskal  

till garnering

Baka med bönor  
– reflektion från provköket
»Det här var ett helt nytt sätt att 

baka på för oss. Spännande att 

prova, speciellt som vi inte rik-

tigt visste vad vi skulle förvänta 

oss för resultat.  

Vad tyckte vi då?
Det var smidigt och snabbt att 

göra – i princip bara att mixa 

ihop allting. Bakverkens kon-

sistens blir lite annorlunda mot 

vid traditionell bakning; lite 

»kortare« än när man använder 

mjöl. Fanny sötar med honung, 

agavesirap och kokossocker, 

och mängderna är måttliga. En 

bra tankeställare – allt bakat 

måste inte smaka så sött.«

GÖR SÅ HÄR:
1. Skölj bönorna noga. Mixa bö-
nor, agavesirap, olja, kaffe, kakao 
och apelsinskal till en slät smet 
i mixer eller matberedare. 
2. Låt smeten vila i kylskåp minst  
2 timmar.
3. Smält chokladen i vattenbad 
eller i mikro. 
4. Ta ut smeten och forma 12–15 
bollar.
5. Doppa bollarna i den smälta 
chokladen med en gaffel, låt rinna 
av och lägg på en bakpappersklädd 
plåt. Strö över apelsinskal. Ställ  
in i kylen minst 30 minuter.

CHOKLADTRYFFEL MED APELSIN
Det är svårt att tro att basen i tryfflarna består av svarta bönor! 

Kokossocker påminner om 
farinsocker, ger härlig kolasmak. 
Passar i kakor. Balanserar hetta  
i asiatiska rätter. Fannys favorit!
Agavesirap används på samma 
sätt som vanlig sirap. Är enkel att 
dosera och smakar kort och gott 
»sött«. Vanlig i rawfood-bakverk.
Honung ger inte bara sötma 
utan även smak, så i bakverk där 
honungssmak passar är det en 
jättebra sötning. Bästa smakkom-
pisarna är chili, ingefära, citron, 
nötter, choklad och havssalt.
Xylitol (björksocker) används 
inte bara inom tandhälsan (då 
det är basbildande och aktivt 
motverkar karies och plack) utan 
är även en ypperlig sötare till 
bak! Ser ut som, väger som och 
ger lika mycket sötma som van-
ligt strösocker men har mycket 
lägre GI och är helt naturligt (till 
skillnad från många andra strö-
sötningar). 

FÖR ALLA Fri från gluten och ägg. 
Gör laktosfri: välj laktosfri ren 
mörk choklad av god kvalitet. Gör 
mjölkproteinfri: välj mjölkfri ren 
mörk choklad av god kvalitet.

ENERGIBARS 
Fin energikick före eller efter 
träningen. I kylen håller de några 
dagar. Lägg i frysen om du vill spara 
dem längre. 

GER 6 STORA ELLER 12 SMÅ BARS
200 g avrunna kokta stora  

vita bönor 
4 msk kokosmjöl
3 msk kakao
3 msk kokosolja
1 ½ msk kokossocker
12 färska urkärnade dadlar 
2 dl havregryn
1 dl riven kokos
1 ½ msk chiafrön
½ dl torkade gojibär
GÖR SÅ HÄR:
1. Skölj bönorna noga. 
2. Mixa alla ingredienser utom riven 
kokos, chiafrön och gojibär till en 
slät smet i mixer eller matberedare.
3. Lägg i en bunke och blanda med 
riven kokos,chiafrön och gojibär.
4. Forma smeten till 6 stora eller  
12 små bars och linda in i bakplåts-
papper eller plastfolie.
5. Lägg i kylen (eller frysen).  
Låt gärna barsen ligga i kylen  
över natten innan du äter dem.
Tips! 
Rulla till små bollar i stället –  
kalasgoda chokladbollar!

FÖR ALLA Gör glutenfri: byt ut havregryn mot 
ren havre. Fri från laktos, mjölkprotein och ägg. 

– Fanny tipsar om alterna-
tiva sötningsmedel





GER 12–14 MUFFINS
400 g avrunna kokta 

stora vita bönor
4 msk kokosolja
1 krm salt
4 msk honung
1 tsk fiberhusk
3 äpplen 
1 dl mandelmjöl
1 dl riven kokos
2 ½ tsk kanel
1 tsk vaniljpulver
2 tsk bakpulver
4 ägg
4 äggvitor
1 dl hackade rostade 

hasselnötter
GÖR SÅ HÄR:
1. Sätt ugnen på 
175°C. 
2. Skölj bönorna 
noga.
3. Mixa bönor, olja, 
salt, honung och 
fiberhusk till en slät 
smet i mixer eller 
matberedare. 
4. Dela och kärna ur 
äpplena. Riv det ena 
äpplet, skär de 2 and-
ra i tunna klyftor.  

5. Rör ner rivet äpple, 
mandelmjöl, kokos, 
kanel, vaniljpulver 
och bakpulver i bön-
smeten. 
6. Vispa ägg och 
äggvitor fluffigt, ca 
3 minuter. Blanda 
försiktigt ner i bön-
smeten. 
7. Sätt muffinsformar 
i en muffinsplåt och 
fyll med smet till ⅔. 
8. Stick ner äppel-
klyftorna och strö 
över hasselnötterna. 
9. Grädda i mitten av 
ugnen ca 25 minuter. 
Kontrollera med 
provsticka, det ska 
inte vara kladdigt 
inuti. Låt svalna. 
Muffinsen har kort 
hållbarhet, så förvara 
i frysen om de inte 
ska ätas direkt.

GER CA 10 PLÄTTAR
150 g avrunna kokta 

stora vita bönor
2 ägg
1 dl mandelmjöl
1 msk kokossocker
1 krm vaniljpulver
1 tsk bakpulver
1 tsk fiberhusk
½ dl mjölk (3 %)
1 krm salt
1 msk kokosolja
kokosolja till stekning
kvarg, passionsfrukt 

och rostade hassel-
nötter till servering

AMERIKANSKA BÖNPANNKAKOR
Godast direkt från stekpannan. 

GÖR SÅ HÄR:
1. Skölj bönorna väl.
2. Mixa alla ingredienser  
till en slät smet med  
stavmixer eller i mat- 
beredare. 
3. Smält oljan i en varm 
stekpanna, rör ner  
i smeten. 
4. Stek pannkakor  
i olja i stekpannan. 
5. Servera med kvarg, 
passionsfrukt och rostade 
hasselnötter.

Nyttig frukostlyx!

ÄPPELMUFFINS MED KOKOS
Matiga mellismuffins. Förvara i frysen om de inte 
ska ätas på en gång.  

Mindre  
socker och  
glutenfritt 

FÖR ALLA Fri från gluten, 
laktos och mjölkprotein. 
Innehåller ägg. 

FÖR ALLA Fri från gluten. Gör laktosfri: 
välj laktosfri mjölk och kvarg. Gör 
mjölkproteinfri: byt mjölken mot soja-, 
havre- eller risbaserad ersättningsprodukt. 
Byt ut kvarg mot Imat fraiche, Sour 
supreme eller tofu. Innehåller ägg.
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Klimatanpassad matlagning är hett, 
men hur gör man? Några agronom-
studenter som nyligen  gjort ett stort 
miljöprojekt tipsar här om vad du kan 
göra för en hållbarare matlagning.
Text Sofi a Thörevik  Foto Lina Eidenberg Adamo

LOVISA NEIKTER och Anna 
Wernersson, två blivande agro-
nomer från SLU (Sveriges Lant-
bruksuniversitet), fi ck i höstas 

det klimatsmarta uppdraget att syna och 
förbättra ICAs populäraste recept. En tuff  
utmaning som de inte ångrar i dag.

– Projektet har påverkat mig att tänka 
mer klimatsmart och har öppnat mina 
ögon för hur jag genom förändrade livs-
medelsvanor kan minska klimatpåverkan, 
säger Anna, varpå Lovisa tillägger: 

– Med tanke på kritiken mot djurvälfär-
den äter jag redan mycket vegetariskt, men 
under projektets gång har jag också för-
stått skillnaderna mellan olika livsmedel 
och deras utsläpp, vilket har gjort mig 
motiverad att klimatanpassa min vardag 
ännu mer. 

Anna och Lovisa har tillsammans 
med nio medstudenter tagit de 200 mest 
populära recepten på ICAs hemsida och 
sedan försökt klimatanpassa dem på bästa 
sätt. Till sin hjälp har de haft siff ror på 
respektive livsmedels utsläpp, vilka man 
fått från professor Fredrik Hedenus vid 
Chalmers.

– Själva metoden heter livscykelanalys, 
och vi har gjort en sådan på varje ingre-
diens i recepten och därefter bytt ut eller 
minskat ner på de värsta bovarna, säger 
Lovisa. 
Kan ni ge konkreta exempel på hur ni 
har förändrat recepten och vad man 
själv kan göra?

– Ett bra tips är att planera matinköpen 
och äta varierad kost; att inte snöa in på 
ett livsmedel. Vi svenskar älskar kött, men 
minska gärna det intaget och ät mer balj-
växter eller rotfrukter, som har betydligt 

mindre klimatpåverkan. Det tar helt enkelt 
mycket längre tid och kräver mer energi 
att få fram ett kilo kött än ett kilo moröt-
ter, och utsläppen skiljer sig ju därmed 
avsevärt, säger Anna.

– Samtidigt äter får och nötkreatur mat 
som vi människor inte kan tillgodogöra 
oss, och i betesmarkerna trivs småkryp, 
vilket påverkar den biologiska mångfalden 
positivt – så det fi nns goda skäl att inte 
helt utesluta kött och framför allt till att 
äta svenskt, gärna naturbetat, kött, säger 
Lovisa Neikter.

Hon och Anna framhåller också mat-
svinnet som en stor miljöbov. Vi slänger 
i snitt 25 kilo mat per person och år. Lika 
mycket fl ytande föda häller vi ut i slasken. 

– Så tänk på att balansera recepten 
genom att exempelvis använda hela för-
packningar, även om det i originalreceptet 
står annorlunda. Småslattar blir ofta 
stående i kylen innan de till slut slängs. 
Eller frys in det som blir över; vi använ-
der frysen alldeles för lite, säger Anna 
Wernersson.
Varför satsar ICA på detta?

– Många av våra kunder vill hitta mer 
hållbara matvanor men kan nog tycka att 
det känns krångligt och dyrt. Genom SLU-
studenternas arbete vill vi visa motsatsen 
och ta fram recept som kan inspirera och 
stödja våra kunder att äta klimaträtt, säger 
Maria Smith, miljöchef på ICA.
Hur kan vi ta del av resultaten?

– Efter hand som recepten blir klara 
läggs de på ica.se. Sök på »mat för kli-
matet« och därefter »klimatanpassat«. 
Ursprungsrecepten kommer att förses 
med en kommentar om hur man kan 
klimatanpassa, säger Maria Smith.

DE GÖR OM VÅRA FAVORITER 

Hållbar mat

Sluta slänga mat!
Det är värsta miljöboven.
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Planera. Gör en matsedel 

för hela veckan så du bara lagar 

det du verkligen har tänkt. På så 

vis slipper du onödiga komplet-

teringsinköp.

Minska köttintaget.  
Framställningen av kött har stor 

klimatpåverkan, och vägen från 

att kalven föds tills köttfärsen 

ska stekas är lång. Minska 

mängden kött i receptet och 

blanda med bönor för att behål-

la den goda köttsmaken. Variera 

dina val av kött och stycknings-

detaljer. Minska köttportionerna 

och ät helt vegetariskt ibland!

Balansera recepten. 
Använd hela förpackningar för 

att slippa slattar som oft a ham-

nar i soptunnan.

Välj svenskt/lokal-
producerat. Passa på att 

njuta av svenska råvaror när det 

är säsong för dem. Välj tåliga 

grönsaker om de har transporte-

rats långt.

Frossa i rotfrukter. 
Välj lokalproducerade rotfrukter 

som är tåliga och kan lagras 

jättelänge.              

Ät varierat. Snöa inte in 

på ett livsmedel, utan variera 

din kost; det är bra för både 

klimatet och hälsan.

Locket på. Använd lock när 

du kokar. Sänk även gradantalet 

och använd ugnens eft ervärme.

Olja hellre än smör. 
Olja har en bättre fettsamman-

sättning och har lägre koldiox-

idutsläpp, eft ersom inga djur är 

inblandade i framställningen.

Använd frysen. Frys in 

det du inte använder; det mesta 

går att frysa 

och minskar 

matsvinnet.

Diska 
rätt. Fyll 

diskmaskinen 

och diska 

inte under 

rinnande 

vatten.

Anna och Lovisas kommentar:
»Receptet är redan väldigt klimatsmart, 
men genom att minska mängden linser och 
ersätta med svenskodlad morot minskar man 
koldioxidutsläppen något, eftersom linser 
importeras. För att förhindra transport av vat-
ten användes tomatpuré utspädd i kranvatten 
i stället för krossade tomater.«

LINSSOPPA MED TOMAT

 27���% koldioxidsänkning per portion

Anna och Lovisas kommentar:
»En del av köttfärsen byttes ut mot kidney-
bönor, som är proteinrika men mer klimat-
vänliga än kött. Rätten innehåller därför 
fortfarande tillräckligt med protein. Nöt-
färsen byttes mot blandfärs för att minska 
koldioxidutsläppen men samtidigt bibehålla 
nötkreaturens klimatfördelar.«

 KÖTTFÄRSSÅS

 33��% koldioxidsänkning per portion

10

50%
koldioxid-
sänkning

KYCKLINGCURRY MED RIS

 50��% koldioxidsänkning per portion

Anna och Lovisas kommentar�:

»Vi minskade mängden kyckling och 
kompletterade med bönor för att redu-
cera koldioxidutsläppen. Fler morötter 
användes, enligt det grönsaksintag som 
rekommenderas från Livsmedelsverket. 
Vi använde svenskt matvete i stället för ris, 
för att korta transportsträckorna. Matlag-
ningsgrädde som blir över kan användas till 
nästkommande måltid alternativt frysas in 
till ett senare tillfälle.«

klimatsmarta 
kom igång-tips!



”DET JAG KAN GÖRA MED 
SVENSK MAJSKYCKLING
KAN DU OCKSÅ GÖRA”

NYHET!

GULDFÅGELNS MAJSKYCKLING är en 
fantastiskt fin råvara som du kan göra mycket 
gott med. Jag använder ofta majskyckling 
i mina recept och vet att många uppskattar att 
köttet är extra saftigt och har en mild sötma.
 Med Guldfågelns färska, svenska majs-
kyckling blir det nu möjligt för fler att unna 
sig det där lilla extra.
Jag har skrivit ner några 
av mina bästa recept 
i en receptfolder 

som du nu hittar både i din butik och på
guldfågeln.se/majskyckling.
 Lycka till! Och njut av en ny svensk 
delikatess. Den färska, svenska majs-
kycklingen från Guldfågeln finns 
både som hel kyckling, bröstfi léer
och klubbor.

TOMMY MYLLYMÄKI
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ICA
AKTUELLT

Kundkontakt 020-83 33 33 → kundkontakt@ica.se → ICA.se
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En syrlig skvätt lime- eller citronjuice piffar till allt från såser, dressingar och marinader till 
smoothies, desserter och bakverk. Välj helst ekologisk citrus om skalet ska användas. 
Testa finrivet limeskal i sweet chilisås till lax eller citronskal i fetaoströran nästa gång. 

FRUKT OCH GRÖNT I ROPET
Intresset för att äta och dricka mer frukt och 

grönt fortsätter att växa, vilket märks tydligt 

på ICA. Råsaft centrifugen har banat vägen för 

att göra egna hälsosamma juicer och smoo-

thies, och den ekologiska frukt- och gröntför-

säljningen ökade med närmare 100 procent 

under 2014. 

– Under första halvan av 2015 presenterar 

vi mer än tjugo nya ekologiska produkter, 

bland annat tre sorters meloner, sparris och 

färskpotatis, berättar Peter Hägg, frukt- och 

gröntchef på ICA.

En annan satsning är den på etiska 

varor, som stimulerar lokal utveckling, 

minskar fattigdom och främjar ett mer 

hållbart jordbruk. Först ut är vindruvor 

från Sydafrika.

Krydda med citrus

Vårlängtan! Lite längre fram i år lanserar ICA 

färsk ekologisk sparris i bunt. 

Mango- och 

apelsinsmoothie 

med kvarg och 

chiafrön – ett 

grymt mellanmål!

Drick frukt och grönt
Med en råsaft centrifug, mixer eller juicepress går det 

snabbt att få i sig en välgörande vitamininjektion av 

frukter, bär och grönsaker. Inspirerande recept på 

juice, smoothies och andra goda drycker fi nns 

i appen ICA Handla och på ica.se. 

Pr aktisk hållare för wraps
Wraps är den perfekta utflyktsmaten. 

Sätt dem på plats med en snyggt röd 

hållare! Fyll tunnbröd 

eller tortillabröd med 

godsaker, vik ihop 

och stoppa ner det i 

hållaren – läckra recept 

fi nns på ica.se. Wrap-

hållaren säljs i fyrpack 

i utvalda butiker och på 

icahemma.se. 

ICA STARTAR FÖRSÄKRINGSBOLAG
I oktober drar verksamheten för nya bolaget ICA Försäkring igång. Alla som handlar 

på ICA kan då teckna riktigt bra och prisvärda försäkringar för exempelvis hem, bil, 

låneskydd och olycksfall. I dag tillhandahålls dessa försäkringar av ICA Banken 

via olika partnerföretag. 

– ICA Banken har många nöjda kunder, och med ett eget försäkringsbolag blir vi 

ännu starkare i vårt erbjudande, säger Bo Lagergren, vd för ICA Försäkring. 

Under introduktionsperioden ges extra förmånliga rabatter och erbjudanden, så 

håll utkik! Befi ntliga försäkringskunder hos ICA Banken kommer att kontaktas för 

mer information om vad det nya bolaget ger för fördelar. Läs mer på icabanken.se.

Bo Lagergren

MILJONSTÖD TILL UTSATTA BARN
Det var många som ville 

vara med och stödja 

ICAs julinsamling 

till Childhood och 

deras arbete för att 

hjälpa utsatta barn 

i världen. Nästan 

5 miljoner blev resul-

tatet! Stort tack till alla 

butiker och kunder 

som varit med och 

bidragit till den 

fantastiska 

summan.

»Vi ser en ökad 
efterfrågan 
på etiskt 
producerade 
frukter och grönsaker 
med ansvar för 
människors 
arbetsvillkor.«

peter hägg, 

frukt- och gröntchef på ICA

50
PROCENT 

ökade ICAs ekoförsäljning med under 

2014 jämfört med 2013. Bland frukt 

och grönt ökade försäljningen av 

ekologiska apelsiner med 

cirka 600 procent.

MER ÄN

SJÄLVSKANNA UTAN NYTT AVTAL 
Nu räcker det att ha avtal med en butik för 

att kunna handla mat via självskanning i 

alla ICA-butiker som erbjuder tjänsten. Att 

självskanna är enkelt! Läs bara av streck-

koden på varje vara, packa ner direkt i 

kassen och betala utan att behöva 

stå i kö till kassan.



ALLTID MINST  600:-/750:- RABATT FÖR DIG MED ICAS KORT. GÄLLER NYBOKNINGAR PÅ ICA.SE/VING

 Rabatterna ovan gäller om du bokar senast 5/3 2015. 
 Ordinarie ICA-rabatt är inkluderad.
* Gäller perioden 1/5–1/10 2015.
** Gäller avresor fram till 31/10 2015.

Hos Ving hittar du alla sorters resor till nästan överallt. Allt från bröllopsresor och kryss-
ningar till cityresor, träningsresor och klassiska sol- och badsemestrar. Just nu har vi 
dessutom massor av rabatter för dig med ICAs kort. Du hittar allt på ICA.se/ving.

1.500¥ ICA-RABATT på alla resor till 
Marmaris + Sunprime Beachfront*

INTE BARA CHARTER.

EXTRA ICA-RABATT
800¥ Barcelona 
1.000¥ New York 
1.200¥ Dubai

1.200¥ ICA-RABATT
+ gratis helpension till  
Disneyland® Paris**

Upp till 1.500¥ ICA-RABATT på utvalda Sunwing* 
©Disney
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På ica.se/buff e hittar du bland annat 

utlovat extramaterial, information om 

rekvisita och det digitala arkivet.

Där presenteras också vinnarna 

i Buff és tävlingar.

Vår i Wien 
& pigg påsk
Fira påsk med snygga 

smörrebröd och hel pippi. 

Sally Voltaire bjuder på 

vårfräsch mat. Buff élabbet: 

Snabbgrava lax på nytt sätt. 

Foodwalk i Wien. 

Nästa nummer
kommer 
18 mars

DÄRFÖR FÅR DU BUFFÉ!
Som tack för att du hör till våra bästa 

kunder bjuder vi på inspiration kring 

vårt största glädjeämne  – mat!

Du får Buff é utan extra kostnad  när 

du handlar för 1 200 kr i månaden eller 

mer med 

ICA-kort.

Mer info 

på ica.se.

NÄST SIST

Gör så här: Skriv ner svaren på ett vykort och skicka till Buff é, Box 3265, 103 65 Stockholm, 

eller mejla till tavling.buff e@otw.se eller gå in på ica.se/buff e – senast den 9 mars.  

Vinnarna presenteras på ica.se/buff e från den 18 mars.

1. Asiatisk 
miniböna 
A. Akzudi

B. Azduki

C. Adzuki

2. Mattias är 
besatt av
A. Lime

B. Fänkål

C. Kokos

3. Innehåller inte 
sojaprotein
A. Tempeh

B. Tofu

C. Seitan

4. Fanny 
bakar med 
A. Agavesirap

B. Gavelsirap

C. Algarvesirap

5. Harissa 
görs på
A. Kikärter

B. Chili

C. Kokos

Vinn 300 kr i matpengar! 50 VINNARE

Ta genvägen över köpt färdig 
pizzadeg. På med mandelmassa, 
äpple och russin. Rulla och grädda. 
Snygga smarriga bullar på nolltid. 
Recept Sofi a Nilsson  Foto Eva Hildén Smith

Snabba bullar

FÖRRA NUMRETS RÄTTA RAD: 1A, 2C, 3B, 4A, 5C
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– världsvan mat Rough cooking

Rotmoset får sällskap av svamppytt och fetaost, medan kubanskt bönris kompas 

med svenska rotisar. I ett minikök på Söder i Stockholm lagar Antoinette 

tuff världsvan mat lite på en höft. Några av rätterna hamnar

på bloggen Mama’s rough cooking. 

Text Lina Wallentinson  Recept Antoinette Mark Murray 

Foto Lina Eidenberg Adamo

Grön husman

d 8

2015-01-22   15:1

Många har hört av sig...
Men vad tycker du om Buffé? 

Mejla mig och berätta på 
tony.wallin@otw.se.

till sist...

Foodwalka i Wien. Bästa schnitzeln. Buff élabbet snabbgravar.

ÄPPEL- OCH MANDELBULLAR
Bullarna är klara att sätta in i ugnen 
även om de inte jäst upp lika mycket 
som en vanlig bulldeg gör. 

FÖR ALLA  Innehåller gluten, 
laktos, mjölkprotein och ägg.

.

GER 12 BULLAR
Rör ihop 75 g rumsvarmt smör, 
1 ½ dl riven mandelmassa, ½ dl 
strösocker, 1 dl russin, 1 rivet äpple 
och 1 msk malen kanel. Rulla ut 
1 rulle färdig pizzadeg (ca 230 g). 
Bred fyllningen på pizzadegen så den 
täcker. Rulla ihop och skär i 12 bitar. 
Lägg i bullformar på en plåt. Sätt 
ugnen på 225 °C. Låt jäsa/vila 30 minu-
ter under bakduk. Pensla bullarna 
med uppvispat ägg. Strö över fl agad 
mandel och pärlsocker. Grädda bul-
larna i mitten av ugnen 10–15 minuter, 
eller tills de får fi n färg. Värm bullarna 
om de inte äts direkt. 



En extra efterlängtad nyhet!

Äntligen! En extra god yoghurt, precis som du vill ha den. Smaken är 
rund och len, och konsistensen extra krämig. Så god att inget extra behövs!

Finns även som milt smaksatt – Fläder och Bärfröjd.
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Krämig & mild.
Så god att inget extra behövs.
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