
Kanske vill du också testa mer vegetarisk mat?  
 

Här är min kollega Håkans tips  
på enkel och god vegetarisk mat 

 
 
Vi börjar med 2 enkla recept med ekologiska öländska bönor: 
 

1. Ta en burk salladsbönor och skölj dem, häll dem i en gryta med lite olja och ca en halv dl 
vatten & värm alltihop. Ta en stavmixer och mixa till en smet, tillsätt en halv påse 
tacokrydda. Spä på med vatten tills ni får önskad konsistens, klart!  
Använd till tacos, burritos eller i pitabröd istället för köttfärs. 
 

2. Ta en burk salladsbönor och skölj dem, lägg dem i en skål och tillsätt olivolja, saft av en halv 
citron eller lime, rödlök eller annan mild lök samt kryddor (här kan man variera efter smak, 
till exempel grillkrydda och lite blandad peppar). Hacka persilja eller annan färsk krydda och 
lite soltorkade tomater och rör runt. Låt det stå i rumstemperatur. Ett alternativ till 
kryddsättning är att använda lite curry och salt.  

 
Så fortsätter vi med 2 enkla recept med kikärtor: 
 

1. Ta en burk kikärtor och skölj dem. Häll Ghee*, olja eller kokosfett i en stekpanna eller gryta 
och tillsätt hackad ingefära ungefär stor som en tumme. 
 
Tillsätt indiska kryddor som spiskummin, kardemumma, kanel (det går bra att lägga i en 
kanelstång), gurkmeja, bockhornsklöver, nigella seeds, asafoetida (hing) och/eller garam 
masala (man måste inte använda alla kryddor utan ta de som ni har tillgängliga).  
 
Fräs dem en kort stund, de får inte brännas. Tillsätt en burk ekologiska krossade tomater och 
värm upp. Tillsätt en tesked sambal oelek, smaka av och tillstätt eventuellt mer kryddor. Häll 
i en påse ekologisk spenat och rör om tills de blivit varma. Voila! 
 

2. Ta en burk kikärtor och skölj dem, slå dem i ett durkslag och vänta tills vattnet runnit bort.  
Ta en till två klyftor vitlök och en bit ingefära, motsvarande ca en tumme.  
Häll i ganska rikligt med olja eller ghee i en gryta eller stekpanna och lägg i kikärtorna, stek 
dem på medelhög värme, blir det för varmt börjar de poppa likt popcorn.  
 
Stek kikärtorna tills man kan ana att de får färg, tillsätt pressad vitlök, finhackad ingefära, salt 
och curry och stek lite till utan att kryddorna bränns. 
 
 

 
 
 

*Ghee = Renat smör. Det kan du göra själv:  
Ta ett paket steksmör och lägg i en gryta och värm försiktigt tills det börjar sjuda. Låt det sjuda 30 min till 1 timme.  
Det kommer bli ett täcke av tillsatser på ytan som man kan ta bort med en sked. När smöret är gyllengult och klart 
så man kan se botten på grytan – då är det klart. Man kan koka lite längre tid om man vill och då blir det lite 
mörkare och får en knäckaktig smak. I slutet får man titta till grytan ofta det för det kan snabbt gå över till bränt. 
Ta bort allt skum som ligger på ytan och släng i papperskorgen, inte i avloppet - det sätter igen det. Sila det renade 
smöret i en fin sil till en glasbehållare och låt det svalna. Ghee ska stå i rumstemperatur och klarar sig i ca 3-4 veckor 
då man tagit bort de ämnen som härsknar. Torka ur grytan med papper och släng i papperskorgen än en gång, det 
är dyrt att få stopp i det på sin tomt. 


