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-Krämigt grönt 
 
1 gurka 
100 g broccoli 
1 stjälk selleri 
3 bok choy stjälkar 
1 palsternacka 
1 klyfta vitkål 
4 stjälkar persilja 
 
Gör juice av alla ingredienserna och häll 
därefter ner den i en blender tillsätt 1 avokado, 
1 liten vitlöksklyfta, juicen från en klyfta citron 
och en nypa havssalt och mixa till en slät dryck. 
Smaksätt med färska örter för att variera 
smaken. Drick som en mättande måltid eller 
servera i en soppskål med finhackade grönsaker 
och ett fröströssel. 
 
Orange 
 
5 morötter, skalade 
1 grapefrukt, skalad 
1 gurkmeja 
½ citron 
 
Kör allt i en juicer. 
 
Grön 
 
1 gurka 
½ fänkål 
2 stjälkselleri 
5 bok choy stjälkar 
1 citron 
 
Kör allt i en juicer. 
 
Röd 
 
4 rödbetor 
1 citron 
1 bit ingefära 
 
Kör i en juicer. 

 
-Grön ingefära 
 
1 gurka 
1 kruka mynta eller ett knippe 
50 g spenat, maskrosblad eller nässlor 
3 grönkålsblada alternativt annan kål 
1 citron 
1 bit ingefära 
 
Kör i en juicer. 
 
Citronshake 
 
1 ½ avokado 
1 gurka 
6 dl kokosvatten 
2 msk kokosolja 
3 droppar stevia 
½ citron, juice 
½ lime, juice 
1 nypa havssalt 
 
Mixa helt slät. 3 portioner 
 
-Supergrön smoothiesoppa 
 
½ gurka 
½ dl limejuice 
2 dl grapefruktjuice 
1 avokado 
250 g spenat 
1 ½ dl kokosmjölk, gärna rå eller hemmagjord 
1 msk grönt pulver 
1 msk proteinpulver av god kvalitet 
1 kruka mynta 
2 dl kallt vatten 
 
Mixa helt slät i en blender. 
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Avokado & spenatsallad 
 
50 g spenat 
2 tomater, skurna i skivor 
2 avokado, skurna i skivor 
1 näve groddar, t.ex. solros 
4 msk olivolja 
½ citron, juice+zest 
Havssalt och svartpeppar 
4 msk dukkah, nöt och fröblandning med 
kryddorna koriander, fänkål, spiskummin, salt 
och peppar 
 
Arrangera spenaten på ett fat eller i en platt 
korg klädd med bakplåtspapper. 
Lägg ut ett lager tomat och därefter ett lager 
avokado. Ringla över olivolja, citronjuice, salta 
och peppra. 
Ringla över olivolja, salta och peppra samt 
citronzest. Toppa med groddar/skott och 
dukkah. 
 
Recept cashewyoghurt 
 
5 dl cashews, blötlagda 8 timmar 
3 dl vatten 
1 kapslar probiotika, från Innate, Thorne eller 
Alpha plus säljs i välsorterad hälsokostaffär 
1 tsk honung 
1 krm havssalt 
 
Skölj cashewnötterna och häll ner i en 
blenderkanna. Tillsätt övriga ingredienser och 
mixa helt slät. Häll upp i en rostfri bunke eller 
glasburk, täck över med plast, gör några hål i 
plasten och placera den i ett varmt hörn i köket. 
Låt stå 24-48 timmar. Yoghurten är klar när den 
doftar syrligt. Förvar i kylskåpet upp till 3 dagar. 
Till Yogabrunchen hade jag smakat upp 
yoghurten med kardemumma, citronjuice och 
honung. Den serverades med en mandellchia 
och blåbärssylt som göra av frysta blåbär, 
medjool dadlar och färsk ingefära. 
 
 

 
 Mangogranola 
 
4 dl bovete, blötlagt 4 timmar 
10 g torkad mango, blötlagd 4 timmar 
1 färsk mango, skalad delad i bitar 
4 cm färsk ingefära, skalad 
4 cm färsk gurkmeja, skalad 
1 dl kokoschips 
10 medjool dadlar, mixade till puré 
½ tsk havssalt 
2 dl kokosflingor 
½ dl chiafrön 
1 dl russin 
1 dl skalade hamapafrön 
1 lime, juice+zest 
 
Skölj bovetet noggrant och låt det rinna av i en 
sil. 
Mixa torkad och färsk mango helt slätt i en 
blender tillsammans med gurkmeja och 
ingefära. 
Häll bovetet i en bunke, tillsätt mangosmeten 
och övriga ingredienser. Använd torra rena 
händer och blanda runt tills allt blandat sig. 
Använd en torkugn eller en varmluftsugn att 
torka granolan i, ca 42-50 grader. Sprid ut 
granolasmeten på håligt torkplåtspapper och 
torka i ca 10-12 timmar. Förvaras torrt och 
mörkt. Håller ca 1 månad. 
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-Korianderdipp på solrosfrö 
 
1 knp koriander 
2 dl solrosfrön, blötlagda 2 timmar 
½ citron, saften 
1 tsk örtsalt 
3 msk olivolja 
1 dl vatten 
 
Skölj solrosfröna och lägg i en matberedare 
tillsammans med koriander, citronsaft, örtsalt 
och lite vatten. Börja mixa i matberedaren och 
tillsätt lite vatten tills det blir en jämn massa. 
Kör matberedaren i några minuter till en jämn 
massa. Smaka av och förvara i plastfilm. Den blir 
godare om den får ligga några dagar. 
 
Grönsakssoppa 
 
2 gula lökar 
6 vitlöksklyftor 
3 chili 
2 msk kokosolja 
1 kg palsternacka 
500 g fänkål 
 
3 dl vita bönor, blötlagda 
 
2 msk fänkålsfrön 
1 msk spiskummin 
1 tsk rosmarin 
1 zucchini 
½ blomkål 
100 g shiitake 
1 paprika 
1 ½ l vatten 
3 msk buljong 
1 citron, juice+zest 
10 g hizikijalger eller aramealger 
 
Finhacka lök, vitlök och chili. 
Skala palsternackorna och skär ner i mindre 
bitar. Skölj fänkål och skär den i mindre bitar. 
Skölj bönorna, koka dem mjuka. 
 

 
Lägg algerna i blöt. 
Bryn lök, vitlök och chili i en kastrull med tjock 
botten i kokosolja. 
Tillsätt kryddorna och därefter zucchini, 
blomkål, svamp och paprika. Fräs ytterligare 
några minuter. 
Tillsätt vatten och buljong. Koka upp och sjud i 
ca 20 min. 
Skölj algerna och lägg ner dem i soppkastrullen. 
Tillsätt citron och bönor, smaka av med salt och 
peppar 
 
Chiagröt med blåbär toppad av hasselnötsmjölk 
smaksatt av kardemumma 
 
½ dl chiafrön 
2 dl mandelmjölk 
1 medjool dadel 
1 dl blåbär 
1 tsk kokosolja 
 
Lägg chiafrön och mandelmjölk i en skål, rör 
runt och låt stå svalt över natten. 
Häll ner blandningen i en blender tillsammans 
med dadel, blåbär och kokosolja. Mixa till en 
bitig krämig gröt. Servera med bär och granola. 
 
-Nötmjölk 
 
3 dl nötter, blötlagda 8 timmar 
Skölj nötterna noga och lägg i en blender. 
Fyll på med 5 dl vatten och mixa i en minut. Fyll 
på med ytterligare 5 dl vatten och mixa en 
minut till. 
Använd en nötmjölkspåse alternativt en 
finmaskig sil och sila av mjölken. Använd pulpet 
som blir över till en röra, kaka eller kex. 
Häll tillbaka mjölken i mixerkannan och tillsätt i 
stor tesked kokosolja, en nypa havssalt och 
några droppar stevia. Mixa mjölken samman 
och fyll upp i glas flaskor. Skaka flaskan före 
användning. Håller max 2-4 dagar i kylen, gör 
mindre mängd åt gången eller frys in den. 
Smaksätt gärna mjölken med nymalen 
kardemumma. 
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- Cashewsmör med broccoli 
 
3 dl cashewnötter 
100 g broccoli 
½ kruka persilja 
½ citron, juicen 
1 vitlöksklyfta, pressad 
1 tsk örtsalt 
1 tsk grön tabasco alternativt svartpeppar 
1 dl vatten 
½ dl olivolja 
 
Lägg cashews, broccoli, persilja, citronjuice, 
vitlök, örtsalt och tabasco i en matberedare och 
mixa tills alla ingredienser finfördelats. 
Tillsätt vatten och ringla ner olivolja under tiden 
matberedaren mixar. Låt den arbeta tills det blir 
som en smet av nötterna och broccolin. 
Smaka av med salt eller tamari och servera till 
ett gott hårt bröd eller råa grönsaker. 
 
Gurkmeja- & ingefärsshot 
 
2 bitar gurkmeja 
2 bitar ingefära 
2 citron, skalade 
2 lime, skalade 
1 nypa cayenne 
1 tsk honung 
ev. vatten att späda med 
Juica alla ingredienserna och blanda därefter 
ner cayennepeppar och honung. 
 
-Grön grapesmoothie med vanilj 
 
1-2 grapefrukt 
10 g grönmynta 
50 g spenat 
2 bananer 
½ tsk vanilj 
1 tsk kokosolja 
2 dl vatten 
 
Mixa till en slät smoothie. 
 

 
-Raw LingonLakrtisfudge 
 

2 dl nötter, mixas till mjöl 
12, medjool dadlar 

1 1/2 tsk lakritspulver 
1/2 tsk vaniljpulver 

1 msk chiafrön 

3 rågade msk tahini 
1 msk kokosolja 

1 nypa havssalt 
 
Mixa dadlar, lakritspulver, vanilj, chia, tahini, 
kokosolja och salt till en smet. Tillsätt nötmjölet 
och mixa till en jämn massa. Platta ut i en form, 
klädd i plastfilm, och ställ kallt. 
I en kvarn, mixa 1 tsk lingonpulver, 1 tsk svart 
rålakrits och en nypa havssalt. Strö över 
lakritsfudgen och ställ in i kylen och skär i bitar 
efter några timmar. 
 
Banan & tahiniglass 
 
4 frysta bananer 
1 dl tahini 
½ tsk vaniljpulver 
 
Dela bananen i mindre bitar. Låt tina något. 
Tillsätt tahini och vanilj och mixa till en slät 
glass. Servera genast med choklad, frukt eller 
bara som den är. 
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-Rödbetssallad med syrat grönt & alger 
 
2 rödbetor 
½ burk mjölksyrade rödkål 
1 näve arame alger 
1 kruka basilika 
½ citron, juice 
2 msk tamari 
3 msk olivolja 
½ tsk havssalt 
Svartpeppar 
1 msk sesamfrön 
 
Blötlägg algerna. 
Skala och strimla rödbetorna, blanda med 
rödkålen i en bunke. 
 
Riv basilikabladen. 
Skölj algerna och torka av dem. Hacka igenom 
algerna med en kniv. 
Blanda alla ingredienser i bunken, tillsätt 
smaksättarna rör runt väl. 
 
Avokado-mango gröt 
 
1 dl groddat bovete, (blötlägg hel bovete i 
några timmar, skölj och ställ i sil för att rinna av 
i 30 minuter) 
¾ dl hasselnötsmjölk eller annan nöt/frömjölk 
som mandel, kokos eller sesam  
1 dl mango, går bra med fryst 
½ avokado 
1 msk chiafrön 
1 nypa havssalt 
 
Lägg bovete, nötmjölk, mango, avokado, 
chiafrön och havssalt i en blender och mixa på 
lägsta hastighet i en halv minut. 
Häll upp på ett fat och servera med färsk frukt, 
bär, torkad frukt, kokosflingor, nötmjölk eller 
grawnola. 
 
 
 
 

 
Raw äppelkompott med chiafrön 
 
2 äpplen och riv grovt 
10 torkade fikon, blötlagda några timmar 
2-4 tsk kanel 
2 tsk kardemumma 
2 tsk ingefära 
2 msk chiafrön 
 
Mixa samtliga råvaror till önskad konsistens. 
 
Handkavlat hirsknäcke 
 
1 l vatten 
2 dl hirs 
2 dl rismjöl 
1 dl sesamfrön, svart 
1 dl linfrön 
½ dl pumpafrön 
1 dl kokosflingor 
2 msk kokosolja 
½ -1 msk örtsalt 
1 tsk spiskummin 
1 tsk koriander 
1 dl riven morot 
flingsalt 
 
Koka vatten och hirs i 15 min. 
Sätt ugnen på 160 grader, varmluft. 
Blanda i rismjöl, sesamfrön, linfrö, pumpafrö, 
örtsalt, kryddor, morot och kokosflingor. Rör till 
lös deg. Kavla ut till tunna kakor mellan 2 
bakplåtspapper. Strö på flingsalt. Grädda 2 
plåtar åt gången i ugnen 40-50 min. vänd 
eventuellt på brödet och grädda ytterligare 10 
min på andra sidan. Receptet är glutenfritt. 
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Cashewnöts röra med kimchee 
 
2 dl cashew 
50 g spenat 
1 liten paprika 
1 selleristjälk 
1 vitlöksklyfta 
½ citron, zest & juice 
2 msk kimchee 
3 msk olivolja 
3 msk tamari 
 
Lägg ingredienserna i en mixer och mixa till en 
jämn röra. Spä med vatten om den blir för 
tjock. Smaka av med salt och peppar. 
 
Raw food dessert, mörk chokladkub med smak 
av kardemumma & tahini 
 
Botten 
3 dl mandel 
8 medjool dadlar 
½ dl rå kakao 
1 tsk nymalen kardemumma 
¼ tsk havssalt 
2 msk kokosfett 
 
I en matberedare, mixa mandlarna till ett grovt 
mjöl, tillsätt resterande ingredienser och mixa 
tills allt blandat sig. Klä en springform med 
plastfolie och platta ut massan jämnt på botten. 
Plasta och ställ in i kylen. 
 
Fyllning 
1 dl kakaosmör 
2 dl kokosfett 
1 dl honung 
2 ½ dl cashews, blötlagda 4 timmar och sköljda 
2 avokado 
½ msk vaniljpulver 
½ citron, juice 
 
2 dl rå kakao 
¼ tsk havssalt 
 

 
Smält kakaosmör och koksfett i ett vattenbad, 
tillsätt eventuellt honungen så den blir mjuk. 
I en blender, häll i cashews, avokado, vanilj, 
citron, kakao, salt och en tredjedel av 
kakaosmör-blandningen. Mixa till en jämn smet 
och tillsätt därefter det resterande. Fortsätt 
mixa till en slät smet. Smaka av och häll 
därefter chokladsmeten uppe på den första 
nötbotten. Plasta och ställ svalt, alternativt ställ 
i frysen. 
 
Topping 
1 ½ dl tahini, Kungmarkatta med salt 
½ dl kakao 
¼ dl lönnsirap 
½ dl vatten 
1 nypa havssalt 
 
Mixa till en slät massa och bred ut högst upp. 
Ställ in i kylen. 
 
Gör ett strössel av t.ex. kokosflingor, nymalen 
kardemumma, kakao, vaniljpulver och 
blåbärspulver. Strö över på toppen av kakan. 
Vid servering, använd en kniv, skölj den i hett 
vatten, torka av och skär ut kuber av kakan. 
Detta recept räcker till minst 20 kuber, toppa 
med ett bär eller en ätbar blomma om det är 
säsong. 
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Hirs- och mandelgröt  
 
2 dl hirs 
8 dl vatten 
3 msk ghee 
½ tsk havssalt 
2 dl skållad och hackad mandel 
ev. 2 msk russin 
2 stjärnanis 
2 päron, skurna i klyftor utan kärnhus 
½ tsk nymalen svartpeppar 
1 msk citronjuice 
 
växtbaserad mjölk till servering 
 
Skölj hirsen noga och koka den därefter på svag 
värme i ca 20 minuter till en grötliknande 
konsistens. Rör ner 2 msk ghee, havssalt och 
den hackade mandeln. Låt stå 10 minuter före 
servering. 
 
Hetta upp 1 msk ghee i en stekpanna. Tillsätt 
stjärnanisarna och fräs runt dem en minut så 
att ditt ghee får smak. Lägg i päronklyftorna och 
strö över svartpeppar. Stek päronen ett par 
minuter tills de fått fin färg. Rör ner 
citronjuicen. 
 
Servera gröten toppad med päron och mjölk. 
 
Gurkmejspasta 
 
5 msk gurkmeja 
3 msk malen ingefära 
½ tsk svartpeppar 
1 tsk malen kardemumma 
1 dl vatten 
 
Blanda ingredienser i en kastrull, koka upp och 
rör runt. Sänk värmen och rör till en tjock pasta. 
Förvara i en glasburk i kylen i upp till en vecka. 
 
Guldmjölk 
 
2 ½ dl mandelmjölk 

 
1 tsk gurkmejapasta 
1 tsk kokosolja 
½ tsk honung 
 
Lägg samtliga ingredienser i en kastrull, värm 
under omrörning till 40 grader. Ta kastrullen av 
plattan. Mjölken är god att dricka som den är 
före sänggående, men här ska den användas 
som bas i chiapudding. 
 
Bovete- och kokosgranola 
 
1 rödbeta 
15 medjooldadlar 
5 dl helt bovete, blötlagd i 2 timmar 
½ dl chiafrön 
3 dl kokosflingor 
1 tsk vaniljpulver 
1 msk blåbärspulver 
200 g blåbär 
50 g råa kakaonibs 
½ rått kakaopulver 
 
Riv rödbetan grovt. Mixa dadlarna till en tjock 
pasta. Skölj det blötlagda bovetet i rikligt med 
vatten, sila av och häll ut på en kökshandduk. 
Torka bovetet något och häll ner det i en bunke, 
tillsätt övriga ingredienser. Använd rena händer 
och vänd runt alla ingredienserna till en jämn 
massa. Smaka av så att du har lagom sötma, 
fyllig beta och syra från blåbären. 
Platta ut massan på två plåtar och ställ in dem i 
ugnen, gärna en varmlufts- eller torkugn, på ca 
40 grader i 12–18 timmar. Förvara granolan 
torrt i rumstemperatur. 
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Gurkmejsdressing 
 
4 cm färsk gurkmeja, skalad 
3 cm färsk ingefära, skalad 
2 msk ljus miso 
1 citron, juice och zest 
½ tsk havssalt 
1/3 chili 
½ dl vatten 
2 medjool dadlar utan kärna 
2 tsk dijonsenap 
½ tsk örtsalt 
½ dl olivolja 
 
Mixa alla ingredienser förutom olivolja i en 
blender på högsta hastighet tills dressingen är 
slät. 
Sänk hastigheten och ringla ner olivoljan. 
Ger ca 2 dl dressing. Förvara i glasburk i kylen 2 
veckor. 
God att svänga runt säsongens bladgrönt, 
grönsaker och groddar i. 
 
Fudge 
 
14 medjooldadlar, utan kärna, blötlägg dem i 
några timmar om de är hårda 
3 dl cashew, blötlagda 4 timmar 
½ dl kokosolja, smält på låg värme 
1 krm vaniljpulver 
½ krm havssalt 
 
Smaksättare, välj en eller två som passar : ½ g 
saffran, ½ dl kakao, 3 tsk kanel+2 tsk 
kardemumma, skalet från ½ citron, 
pepparmintsolja, skalet från ½ apelsin, rör ner 
råa kakaonibs, finhacka torkade frukter/bär och 
rör ner eller finhacka nötter och rör ner. Ett 
gott tips är att göra flera lager. 
 
 
 
 
 
 

 
Mixa alla ingredeinser utom kokosolja i en 
matberedare, tillsätt kokosfettet med 
smaksättare. 
Platta ut smeten i en form klädd i 
bakplåtspapper, ställ svalt några timmar och 
skär därefter upp i munsbitar. 
Förvara kallt till servering. 
 
Kokoskakor 
 
4 dl kokos 
10 madjool dadlar, urkärnade 
2 krm havssalt 
1 tsk vaniljpulver 
1 dl kakaonibs 
 
Ev lönnsirap och 1 tsk kakao att ringla över 
 
Lägg kokosen i en matberedare och mixa nån 
minut. Tillsätt därefter en dadel, en efter en 
medans motorn går. Fortsätt att mixa och 
tillsätt även kryddorna och kakaonibsen. 
Använd en glasskopa och forma runda 
kompakta kakor och lägg på en plåt med 
bakplåtspapper. Torka på 42 grader i ca 10 
timmar. 
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-Skördesoppa med probiotisk cashewyoghurt 
 
4 dl grönkål, rensad, ansad 
1 zucchini 
5 cm purjolök 
2 avokado 
1 citron juice+zest 
1 vitlöksklyfta 
¼ tsk havssalt 
½ tsk örtsalt 
2 msk olivolja 
2 msk tamari 
2 medjool dadel 
Ev. 1 msk balsamvinäger 
1 nypa chili 
5-7 dl vatten 
 
Mixa samtliga ingredienser i en blender till en 
slät soppa. Smaka av och ställ svalt till servering. 
Servera i skålar toppad med probiotisk 
cashewyoghurt, strimlad zucchini och blommor. 
 
Ingefärsyoghurt 
 
2 dl cashewyoghurt 
1/3 tsk havssalt 
1 msk näringsjäst 
1 ½ msk ingefära, finriven 
 
Rör ihop ingredienserna och servera i soppan.  
 
Cashewsmör med broccoli 
 
3 dl cashewnötter 
100 g broccoli 
½ kruka persilja 
½ citron, juicen 
1 vitlöksklyfta, pressad 
1 tsk örtsalt 
1 tsk grön tabasco alternativt svartpeppar 
1 dl vatten 
½ dl olivolja 
 
 
 

Lägg cashews, broccoli, persilja, citronjuice, 
vitlök, örtsalt och tabasco i en matberedare och 
mixa tills alla ingredienser finfördelats. 
Tillsätt vatten och ringla ner olivolja medans 
matberedaren mixar. Låt den arbeta tills det blir 
som en smet av nötterna och broccolin. 
Smaka av med salt eller tamari och servera till 
ett gott hårt bröd eller råa grönsaker. 
 
-Färska rispappersrullar 
 
20 stora runda rispapper 
 
Nötröra 
2 dl gröna ärtor 
2 dl cashewbitar 
½ lime, zest och juice 
2 msk rostad sesamolja 
½ msk tamari 
1 tsk grön tabasco eller ¼ röd chili 
1 kruka färsk mynta 
 
Bladgrönt och grönsaker 
50 g färsk spenat 
1 kruka färsk koriander 
1 kålrabbi 
¼ purjolök, strimlad 
1 avokado, i klyftor 
1 mango, i klyftor 
 
Dippsås 
½ dl tamari 
2 tsk citronsaft 
1 msk rostad sesamolja 
1 vitlöksklyfta 
2 cm ingefära 
 
Mixa ärtor, cashews, lime, sesamolja, tamari, 
mynta och tabasco i en matberedare till en fin 
massa, ställ åt sidan. 
I en bunke blanda bladspenat, grovt hackad 
koriander, strimlad kålrabbi och strimlad 
purjolök. 
Klyfta avokado och mango och lägg på ett fat. 
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Mixa tamari, citronsaft, sesamolja, vitlök och 
grovriven ingefära med en stavmixer. Späd ev 
med vatten för lösare konsistens. Fukta en 
kökshandduk och lägg den på köksbänken.  
Lägg en skärbräda bredvid. Koka upp vatten och 
häll det i en stekpanna som du ställer bredvid 
den. Ställ nötröran och grönsakerna ovanför.  
 
-Gulbetsburgare 
 
1 gul lök 
2 vitlöksklyftor 
1 msk ghee 
2 tsk olivolja 
4 dl kokta kikärtor 
1 msk äppelcidervinäger 
2 msk tamari 
1 tsk gurkmeja 
½ tsk chilipulver 
3 gulbetor, kokta och skurna i kuber 
1 dl pumpafrön, malda i mixer 
1 dl rårismjöl 
1 msk fiberhusk 
2 tsk örtsalt 
rivet skal från ½ citron 
1 kokt gulbeta  
olivolja att ringla över 
 
Sätt ugnen på 185 grader. Skiva löken och 
hacka vitlöken. Hetta upp ghee och olivolja i en 
stekpanna, sänk värmen och tillsätt lök och 
vitlök. Rör runt och stek tills löken mjuknat. 
Tillsätt kikärtor, äppelcidervinäger, tamari, 
gurkmeja och chilipulver. Höj värmen och stek 
tills nästan all vätska absorberats. Låt 
blandningen svalna och häll den därefter ner i 
en matberedare tillsammans med gulbetorna 
skurna i kuber. Mixa blandningen hastigt tills 
allt blandat sig men det fortfarande finns lite 
bitar kvar, det ska inte bli puré. Tillsätt 
pumpafrön, rårismjöl, fiberhusk, örtsalt och 
rivet citronskal. Mixa kort igen och låt därefter 
blandningen vila i 10 minuter. 
Forma smeten till 8 runda bollar och lägg dem 
på en plåt klädd med bakplåtspapper. Skär  
 

gulbetan i ½ cm tjocka skivor och tryck ner en 
skiva på varje boll, som då blir platt och ca 2 cm  
tjock. Ringla över lite olivolja och baka burgarna 
i ugnen i ca 30 minuter. De ska få en fin gyllene 
yta. Servera med rödkålsallad, groddsallad och 
pumparelish. 
 
-Ljummen rödkålsallad 
 
2 msk ghee 
1 tsk olivolja 
½ rödkålshuvud 
1 bunt grönkål eller purpurkål 
1 msk äppelcidervinäger 
1 msk tamarisoja 
svartpeppar från kvarn 
 
Hetta upp ghee och olivolja i en panna med 
höga kanter. Strimla rödkålen och repa 
grönkålen eller purpurkålen. Lägg kålen i 
stekpannan och vänd runt den några minuter 
till den mjuknat. 
Tillsätt äppelcidervinäger, tamari och 
svartpeppar på hög värme och tillaga tills 
vätskan absorberats. Dra av från värmen. 
Servera ljummen till gulbetsburgarna. 
 
-Groddsallad 
 
½ granatäpple 
½ kruka bladpersilja 
2 nävar mungbön- eller linsgroddar 
rivet skal och saft från ½ citron 
1 msk olivolja 
1 nypa havssalt 
svartpeppar från kvarn 
 
Kärna ur granatäpplet och finhacka basilikan. 
Blanda alla ingredienser i en skål. Enklast är att 
lyfta runt allt med salladsbestick eller med 
händerna, så att smakerna blandas väl utan att 
det blir mosigt. 
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-Pumparelish 
 
250 g hokkaido- eller butternutpumpa 
1 msk olivolja 
1 nypa havssalt 
2 tsk äppelcidervinäger 
1 krm cayennepeppar 
½ tsk malen koriander 
1 tsk umeboshi (japansk plommonpuré) 
 
Sätt ugnen på 185 grader. Skala och kärna ur 
pumpan (hokkaidopumpan behöver inte 
skalas). Skär pumpan i mindre bitar och rosta 
den i ugnen i 25 minuter eller tills den är mjuk. 
Låt pumpan svalna och mixa sedan samtliga 
ingredienser till en jämn röra. Smaka av och 
tillsätt eventuellt mer syra och sälta. 
Det går även bra att använda sötpotatis i detta 
recept. Rosta sötpotatisen med skalet på i 
ugnen och dra enkelt av skalet när den är klar. 
Mixa med samma ingredienser som pumpan. 
Förvara relishen i kylen i upp till en vecka. 
 
-Äppelbakelse på tahinikaka 
 
2 goda röda äpplen 
1 msk kokosolja 
½ tsk nymalen kardemumma 
1 tsk kanel 
1 cm färsk ingefära, finhackad 
 
1 tsk kokospalmsocker 
1 nypa havssalt 
 
Dela äpplen i två delar och avlägsna kärnorna. 
Använd en mandolin och hyvla tunt. 
Hetta upp kokosolja i en panna, tillsätt äpplen 
och vänd runt dem i pannan några minuter. 
Tillsätt därefter kryddorna, ingefära och 
kokospalmsocker. Vänd runt tills kryddorna 
fördelats. Servera med en smulig tahinikaka och 
toppa med cashewkräm. 
Du kan även servera äpplena med en god nötig 
granola och cashewkräm. 
 
 

-Tahinikaka 
 
4 dl boveteflingor 
2 dl rårismjöl 
1 tsk bikarbonat 
1 tsk havssalt 
¾ dl kokosolja 
1 dl lönnsirap 
1 ½ dl tahini 
1 tsk vaniljpulver 
1 tsk kanel, kan uteslutas 
1 dl torkade äppelbitar, kan uteslutas 
 
Sätt ugnen på 180 grader. 
Blanda boveteflingor, rårismjöl, bikarbonat och 
havssalt i en stor bunke. 
Smält kokosolja i en kastrull och tillsätt 
lönnsirap, tahini, vanilj och kanel. Rör runt tills 
allt blandat sig. Vänd ner i mjölblandningen 
tillsammans med äppelbitarna. 
Forma till små bollar och lägg på en plåt täckt 
med bakplåtpapper. 
Platta ut bollarna och baka av i ugnen i ca 10 
minuter. Låt kakorna svalna. Serveras till äpplen 
och cashewkräm. Kakorna förvaras i en 
tätslutande kakburk ett par veckor. 
 
-Cashewvaniljkräm 
 
2 dl naturella cashew 
1 ½ dl kokosmjölk eller vatten + 1 msk kokosolja 
½ tsk vaniljpulver 
1 msk honung 
1 nypa havssalt 
 
Mixa samtliga ingredienser i en blender till en 
tjock krämig vaniljsås. 
Ställ svalt till servering. 
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-Pepparrotscashewmajjo 
 
4 dl cashew, blötlagda 8 timmar 
2 dl vatten 
2 msk pepparrot, riven 
1 tsk dijonsenap 
½ tsk örtsalt 
2 tsk äppelcidervinäger 
1 krm cayennepeppar 
2 msk olivolja 
 
Skölj cashewsen noga. Lägg i en blender och 
mixa med övriga ingredienser utom olivolja, 
mixa till en helt slät kräm. Tillsätt mer vatten 
om det behövs. Tillsätt olivoljan precis på slutet 
med lägsta hastighet. Smaka av med örtsalt och 
eventuellt lite citronjuice. Förvaras kallt i kylen, 
håller upp till en vecka. 
 
-Linsdahl med kokosmjölk, lime & koriander, 
torkad fruktsalsa med jalapeno & hirsbröd 
 
5 dl vatten 
2 dl belugalinser eller gröna linser 
1 tsk grönsaksbuljong 
1 tsk gurkmeja 
½ tsk havssalt 
2 tsk kokosolja 
1 tsk spiskummin 
2 cm färsk ingefära, finhackad 
4 dl kokosmjölk 
½ grön chili, finhackad 
1 dl kokosflingor 
½ lime, zest och juice 
1 kruka färsk koriander, hackad 
1 msk tamari 
 
Koka upp vattnet i en kastrull. Skölj och rensa 
linserna och häll ner i vattnet tillsammans med 
buljong, gurkmeja och havssalt. Lägg på ett 
lock, koka upp och sjud i 15 minuter. 
Hetta upp kokosoljan i en lite stekpanna, rosta 
spiskummin och ingefära i en minut tills de fått 
lätt gyllen färg. Tillsätt kryddorna till grytan  
 
 

tillsammans med kokosmjölk, chili, kokosflingor, 
och lime. Sjud i ytterligare 10 minuter. Dra 
därefter grytan av värmen, rör ner koriandern 
och tamari, låt grytan vila 5-10 minuter före 
servering. Servera gärna med fruktsalsa och 
hirsbröd 
 
Hirsbröd 
 4 bröd 
 
3 dl vatten 
½ tsk bakpulver 
25 g rårismjöl 
100 g hirsmjöl 
½ tsk havssalt 
20 g fiberhusk 
 
Blanda ihop ingredienserna till en jämn smet. 
Låt degen svälla i 15 minuter. 
Dela degen i 6 bullar och kavla ut dem tunt på 
en mjölad bänk. 
Hetta upp en stekpanna, gärna gjutjänspanna, 
och stek bröden 1-2 minuter på varje sida tills 
de fått fin färg. 
Lägg i en torr handduk ovanpå varandra till 
servering. 
Brödet smakar godast nybakade. 
 
-Torkad fruktsalsa med jalapeno 
 
4 medjooldadlar, urkärnade 
1 lime, zest och juice 
2 cm färsk ingefära, finhackad 
1 jalapeno, finhackad 
1 tsk äppelcidervinäger 
1 dl russin 
½ tsk havssalt 
½ dl vatten 
 
Lägg samtliga ingredienser i en matberedare, 
mixa kort ihop till en grynig massa. Smaka av 
och servera. Håller upp till en vecka om den 
förvaras i kylen. 
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Mangokokoslassi  
 
Bi pollen är en av de mest näringsrika källorna i 
naturen. 18 aminosyror, alla vitaminer, ett 30-
tal mineraler, 12 enzymer och ko-enzymer samt 
flera ämnen med viktiga funktioner. Det är 
fantastiskt för immunförsvaret och passar 
perfekt i en morgonsmoothie när försvaret 
behöver sig en extra kick. Kombucha är en 
dryck som görs av te, lite socker och en svamp 
som får jäsa och efter några dagar är en 
hälsosam dryck klar fylld med nyttiga 
tarmbakterier, B-vitaminer och har basbildande 
egneskaper. Byt ut kombuchan mot 
kokosvatten eller bara vanligt vatten om du inte 
får tag i det.  
 
1 mango  
1 lime, juicen  
1 msk skalade hampafrön  
1 tsk bee pollen  
½ tsk vaniljpulver  
1 mindre gulbeta eller morot  
2 dl kokosmjölk eller yoghurt  
1 dl kombucha eller kokosvatten eller vatten  
Ev. en nypa havssalt  
   
Skala gulbeta och mixa med resterande 
ingredienser i en blender.  
 
Persilja/mynta/ingefära smoothie 
 
Detta är en av mina favoritsmoothisar, den 
dricker jag så ofta som möjligt. Jag använder 
helst mycket ingefära och citron i min 
smoothie. Skulle du inte ha tillgång till mynta så 
kan man bara utesluta den.  
1 bit ingefära, ca 1 cm  
1 banan  
3 stora mangoldblad eller romansallad  
1 knippe slätbladig persilja  
Ca 8 myntablad  
1 citron, juice  
3 dl kombucha, kokosvatten eller vatten  
Ev. 1 tsk kokosfett  

   
 
Mixa samtliga ingredienser till en slät smoothie.  
 
-Körsbärstryffel med kokos, torkad aprikos, 
kakao nibs & pistasch 
 
2 dl kokosflingor 
2 dl körsbär, urkärnade 
4 medjool daldar, utan kärna 
1 dl torkade osvavlade aprikoser 
1/3 dl kakaonibs 
½ dl pistaschkärnor 
2 msk kokosolja 
½ tsk vaniljpulver 
1 krm havssalt 
 
Mixa kokosflingor i en matberedare, tillsätt 
körsbären och därefter en dadel i taget medan 
mixern kör. Ha därefter ner aprikoser, 
kakaonibs, pistasch, kokosolja, vanilj och salt 
medan mixern kör. Rulla smeten till bollar, som 
därefter kan rullas i lingonpulver, kakaonibs 
eller vara naturella. Håller minst i 2 veckor om 
de förvaras i kylen. 
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Färgstark sötpotatissallad 
 
1 sötpotatis, skuren i kuber 
1 tsk kokosolja 
¼ rödkåls huvud, skuret i bitar 
1 romansalladshuvud, skuren i bitar 
1 handfull persilja, hackad 
½ dl koriander, hackad 
1 kakifrukt, skuren i bitar 
1 nypa aramealger, blötlagda 20 minuter 
¼ blomkålshuvud, skuren i bitar 
1 dl nötter, hackade 
½ granatäpple, kärnorna 
1 avokado, skuren i kuber 
1 dl torkade fikon, skurna i bitar 
½ dl pumpafrön 
½ dl kimchi 
3 msk äppelcidervinäger 
3 msk olivolja 
1/3 tsk havssalt 
Svartpeppar från kvarn 
 
Sätt ugnen på 150 grader och rosta 
sötpotatisen med kokosolja i ca 20 minuter tills 
den är mjuk. Ställ åt sidan och svalna. 
Skär samtliga grönsaker och nötter, skölj 
algerna och blanda samtliga ingredienser på ett 
fat, lyft runt sallad, kål och grönsaker så att det 
kommer luft i salladen och det inte blir så 
kompakt, tillsammans med äppelcidervinäger 
och olivolja. Låt marinera i 15 minuter före 
servering. 
Serveras på fat i ett stort salladsblad. Ringla 
över tahinidressing och sesamfrön 
 
Grön immunbooster 
 
1 äpple 
1 banan 
1 stor näve sallad 
1 stjälkselleri 
1 citron, juice 
1 bit ingefära 
1 dl kombucha 
2 dl äppelmust 

 
1 tsk kokosolja 
2 tsk colostrum 
 
Mixa till en smoothie, spä ev. med lite vatten 
 
Cashewyoghurt 
 
5 dl cashews, blötlagda 8 timmar 
3 dl vatten 
2 kapslar probiotika, från Innate, Thorne eller 
Alpha plus säljs i välsorterad hälsokostaffär 
1 tsk honung 
1 krm havssalt 
 
Skölj cashewnötterna och häll ner i en 
blenderkanna. Tillsätt övriga ingredienser och 
mixa helt slät. Häll upp i en rostfri bunke eller 
glasburk, täck över med plast, gör några hål i 
plasten och placera den i ett varmt hörn i köket. 
Låt stå 24-48 timmar. Yoghurten är klar när den 
doftar syrligt. Förvar i kylskåpet upp till 3 dagar. 
 
Quinoa rullar 
 
2 dl quinoa 
2 tsk näringsjäst 
2 tsk riven ingefära 
2 tsk sesamolja 
1 avokado 
½ gurka 
1 ask broccolikrasse 
½ msk umeboshi 
3 noriark 
Tamarisoja 
 
Koka quinoan enligt anvisningarna på paketet. 
Låt svalna och blanda ner näringsjäst, ingefära 
och sesamolja. 
Skär grönsakerna i stavar. 
Lägg ett noriark på bambumattan och bred på 
ett en cm tjockt lager av quinoa, lägg 
grönsakerna i mitten tillsammans med 
groddarna. Bred på ett tunt lager umeboshi och 
rulla ihop rullen med hjälp av bambumattan. 
Använd en pensel och tamari för att limma ihop  
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rullen. Lägg åt sidan och låt vila 30 minuter. 
Skär upp rullarna och servera med tamarisoja, 
toppa med sesamfrön. 
 
Blomkålssås 
 
1 vitlöksklyfta 
8 dl blomkål, ångad mjuk 
1 dl växtbaserad mjölk 
1 dl cashews 
2 msk citronjuice 
2 tsk näringsjäst 
1 tsk örtsalt 
Svartpeppar 
3 msk olivolja 
 
Mixa samtliga ingredienser i en blender. 
Servera ljummen över svarvad grönsaker med 
grönsallad, oliver och tomater. 
 
Misokokos soppa toppad av gräslök & sesam 
 
1 msk kokosolja 
2 citrongräs, bankade och hackad grovt 
4 vitlöksklyftor, grovhackad 
1 röd chili, urkärnad och grovhackad 
4 cm ingefära, skalad och skuren i bitar 
5 limeblad 
1 ½ msk äppelcidervinäger 
1 l vatten 
1 burk kokosmjölk 
4 msk miso 
½ msk grönsaksbuljong 
2 lime, juice och zest 
1 knippe thaibasilika 
2 msk sesamfrön 
 
Hetta upp kokosolja i en stor kastrull och fräs 
citrongräs, vitlök, lök, chili, ingefära och 
limeblad under omrörning i några minuter. 
Tillsätt vinäger, vatten, kokosmjölk och buljong. 
Koka upp och sjud i 10 minuter. Sila av 
bulljongen. Rör ut misopastan med lite av 
bulljongen i en skål tillsätt den och limejuicen.  
Toppa med thaibasilika och sesamfrön. 

 
Svartbönsburgare 
 
Sätt ugnen på 180 grader 
2 vitlöksklyftor 
1 lök 
Hackas fint 
Hetta upp lite olivolja i en panna och fräs på 
medelhög värme 
Tillsätt 3 dl kokta svart bönor, 2 tsk 
äppelcidervinäger, 3 tsk tamari, ½ tsk nymalen 
svartpeppar och 1 tsk barley miso. Rör runt tills 
vätskan absoberats. 
I en matberedare, mixa 1 dl solrosfrön till 
ganska fin konsistens. Tillsätt ½ dl rårismjöl och 
1 dl kokt rotfrukt, tex morot, sötpotatis, potatis, 
palsternacka, pumpa t.ex. och bönröran. Mixa 
till en konsistens med lite bitar kvar. 
Forma till burgare 3 eller 4 stycken lägg på ett 
bakplåtspapper och baka i 30 minuter. 
Förändra: lägg till finhackad färska örter, lite 
saftigare blir dom av riven ost, krydda med 
spiskummin och eller malen koriander, använd 
havssalt istället för tamari, rör ner rostad majs i 
smeten. 
 
Blåbärspudding till frukost 
 
1 ½ dl mandelmjölk 
2 msk chiafrön 
2 msk russin 
1 dadel utan kärna, hackad i bitar 
½ tsk vaniljpulver 
½ tsk kanel 
1 krm stevia 
2 ½ dl blåbär 
1 avokado 
2 msk mandelmjölk 
½ dl bovete, blötlagd 1 timme 
½ lime, juice 
½ msk ingefära, riven 
 
Blanda mandelmjölk, chia frön, russin, dadel, 
kanel och vanilj och låt stå 10 miuter tills det 
tjocknat något. 
 

http://www.curlyfood.se/


 

0709-69 64 77, www.curlyfood.se, cecilia@curlyfood.se 

 
Lägg under tiden avokado och blåbär i en 
blender. Tillsätt chiablandningen och mixa till 
en jämn smet, tillsätt även resten av 
mandelmjölken. Lägg upp i serveringsskålar. 
Låt bovetet rinna av och blanda med lime och 
ingefära. Lägg en sked av bovetetoppingen på 
varje portion. Toppa gärna med lite mynta. 
 
Torkade grönkålschips 
 
1 knippe grönkål, strimlad 
2 msk olivolja 
1 tsk havssalt 
½ citron, juice 
 
Massera in olivolja, salt och citron i kålen. Torka 
i ugn i ca 4 timmar på 42 grader. Chipsen är 
klara när dom är krispiga. 
 
Temphe, mungbönor & broccoli 
 
2 msk olivolja 
2 msk tamari 
1 grön chili, finhackad 
225 g temphe, skureni skivor 
250 g broccoli skuren i buketter 
Havssalt 
2 dl mungbönor, kokta 
1 citron, zest 
2 dl koriander 
1 dl yoghurt 
1 krm havssalt 
 
Blanda olivolja och tamari i en bunke och 
marinera tempehen i 5 minuter. 
Hetta upp kokosolja i en stekpanna och stek 
temphen på mediumvärme tills gyllene, häll på 
resterande marinad och låt den koka i. 
Rör ner broccoli och havssalt och rör runt, lägg 
på ett lock 2 minuter och rör därefter ner 
mungbönorna. Ta av från värmen och tillsätt 
citronzest och koriander. 
Blanda salt och yoghurt. 
Servera dansen toppad med yoghurt. 
 

 
Mintchokladmousse i nöttartlett toppad av 
limehonung och hallon 
 
2 dl nötter eller frön 
5 medjool dadlar 
1 nypa havssalt 
2 msk kokosolja 
 
Mixa pistaschen grovkornigt i en matberedare. 
Tillsätt urkärnade dadlar, havssalt och kokosolja 
och mixa till en deg. 
Använd en lite bakform och plastfilm för att 
göra små pajformar av degen. Lägg på en tallrik, 
plasta och ställ in i kylen till servering. 
 
3 avokado 
3 msk honung 
¾ tsk vaniljpulver 
1 krm havssalt 
3 msk kakaosmör 
3 msk kokosolja 
7 droppar pepparmintsolja, alternativt ¾ dl 
finhackade färska myntablad 
ev. 1 tsk matcha thépulver eller 1 tsk 
spirulinapulver 
½-1 msk citronjuice till avsmakning 
 
Smält kakaosmöret och koksoljan i ett 
vattenbad. 
Mixa samtliga ingredienser i en blender till en 
slät kräm, smaka av med citronjuice. Fyll upp i 
en sprits och lägg in i kylen till servering. 
 
½ dl honung 
1 lime, zest 
 
Vispa honung och limezest i nån minut tills det 
är vitt och fluffigt. 
 
Servera mintchokladmoussen i 
pistaschtartletten, toppa med limehonung, 
mörk choklad och fina hallon. 
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