BEST OF EARTH HOUR
RECEPT FÖR KLIMATET

2

MATINSPIRATION INOM PLANETENS
GRÄNSER
Här är en folder fylld med de bästa recepten från de senaste årens Earth Hour-kampanjer –
matinspiration för en levande planet som håller dig inom ramen för din klimatbudget. Recepten är
framtagna av stjärnkockar, matbloggare och andra profiler inom mat-Sverige och visar att det går
utmärkt att äta riktigt god och hälsosam mat inom ramen för en planet.
Om vi ska klara klimatutmaningen så är det viktigt att vi börjar äta mer vegetarisk mat. Man behöver
inte bli vegetarian för att leva inom planetens gränser, men det är ett viktigt steg som fler bör ta att
lägga in vegetariska måltider i vardagen. Kött är den mat som påverkar klimatet mest. Ska vi få ner
utsläppen till klimatsäkra nivåer måste vi äta mycket mindre kött och det kött vi äter bör för den biologiska mångfaldens skull komma från betande djur som håller våra landskap öppna och levande.
Vad innebär egentligen vår »klimatbudget«? Jo, budgeten som vi behöver hålla för att klara målet
en levande planet är 0,5 kg växthusgaser per måltid, eller sammanräknat, 11 kg växthusgaser per
vecka. Det här kanske låter krångligt men för att inspirera matlagare på alla nivåer har vi utvecklat
en Matkalkylator baserad på forskning från Chalmers Tekniska Högskola. Den beräknar hur en måltid belastar klimatet, använd den gärna på dina egna recept. Vi har också One Planet Plate, en guide
och märkning av måltider, både för dig som vill äta hållbart och för alla som vill servera hållbara
måltider: matlagare, restauranger, matkasseföretag, receptsidor, skolkök och måltidsleverantörer.
Läs mer om vårt arbete för hållbar mat på på www.wwf.se/mat Och om du undrar — majoriteten av
de rätter vi presenterar i denna folder ryms inom klimatbudgeten. Några har vi valt att ha med ändå
med en en möjlighet till en liten justering. Vissa dagar kan man äta lite lyxigare, andra dagar lite
enklare mat. Sammantaget blir det hälsosamt, gott och inom veckans klimatbudget!
Att äta mer växter och mindre kött är inte bara klimatsmart, det är också bra för din hälsa. Livsmedelsverket rekommenderar att äta mindre rött kött för att minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdom
samt vissa typer av cancer. Fyra av fem svenskar äter idag för lite frukt och grönt enligt Livsmedelsverket. Med andra ord är det bara att börja laga mer hälsosam, färgrik och varierad mat!
Vi hoppas att denna receptfolder ska ge dig inspiration och matglädje. Alla skulle bli vinnare på om
vi åt mindre men bättre kött och mer vegetariskt; planeten, djuren och vi själva!
Anna Richert, matexpert, WWF

Varje recept är klimatberäknat (kg CO2e växthusgaser per portion).
Data kommer från RISE och klimatberäkningarna är gjorda i programmet CarbonCloud.
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FALAFEL PÅ
GULA ÄRTOR

tion

MED TORTILLABRÖD
& RÖDBETSRÖRA
per

por

4 portioner

sg
u
h
t
väx

as

er

250 g gula ärtor, ca 3 dl torkade
1 gul lök

e
0,23 kg CO 2

1 vitlöksklyfta
1 grönsaksbuljongtärning
1-2 msk varmt vatten
1/2 dl fryst, hackad persilja
salt, peppar
1 tsk rökt paprikapulver
1/2 tsk paprikapulver
1 tsk srirachasås alt en knivsudd sambal oelek
2 msk jordnötssmör eller tahini
olja att steka i

Blötlägg de gula ärtorna i minst 12 timmar. Häll av vattnet. Hacka gul lök och vitlök grovt. Blöt
upp buljongtärningen i 1-2 msk varmt vatten. Lägg blötlagda ärtor, löken, persilja, salt, peppar,
rökt paprikapulver, paprikapulver, buljongen, sriracha/sambal oelek och jordnötssmör i en
mixer eller mixa med stavmixer. Mixa till helt slät smet. Rulla falafeln till ca 20 runda bollar (blöt
händerna så går det lättare). Hetta upp en traktörpanna eller stekpanna med olja. Använd ganska
rikligt med olja så att du kan ”halvfritera” bollarna. Hjälp bollarna att rulla så att de får färg helt
runt. Servera med börd och tillbehör.
Hanna Olvenmark är den leg. dietisten som blev så
ofantligt trött på den tråkiga myten ”all bra mat är
dyr.” Så är det ju inte! Det finns otroligt mycket bra
mat som inte kostar mycket. Därför startade hon
bloggen ”Portionen Under Tian” som har fokus på mat
som är hållbar för klimatet och hållbar för plånboken.
På hennes blogg finns recept för max 10 kr/portion
och 300 kr/vecka, och andra tips för att ”stay cheap”.
Alltså att vara sparsamma med de resurser vi har,
såväl pengar som tid och energi- för att fokusera mer
på det som är viktigt på riktigt!

Vad ska du göra under Earth Hour?

Jag kommer nog att laga en klimatsmart måltid med lite
vänner, och under själva timmen tända massor av ljus
och äta.
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TORTILLABRÖD
4 portioner

3 ½ dl vetemjöl
½ tsk bakpulver

Hannas bästa klimatsmarta tips!
Att använda massor av baljväxter i maten- så
klimatsmarta och så gott! Dessutom är dessa
riktigt billig och näringsrik mat. En win win
på flera sätt med andra ord!

½ salt
1 dl vatten
½ msk rapsolja
Blanda alla torra ingredienser först, häll sedan i vattnet och oljan. Börja med något mindre mjöl
och tillsätt sedan allt eftersom.
Dela i fyra bitar och kavla ut till en rund kaka, ganska så tunn. Hetta upp en torr stekpanna och
stek bröden snabbt på båda sidor. De ska få fin färg men inte bli hårda. Lägg på en tallrik och täck
med handduk för att hålla bröden mjuka till servering.

RÖDBETSRÖRA
4 portioner
5 rödbetor
1-2 färska urkärnade dadlar
1 msk jordnötssmör eller tahini
Skala rödbetorna och skär i bitar. Ugnsrosta i ca 175 grader i 15 min. Lägg i mixer och mixa med
tahini och urkärnade dadlar. Salta efter smak.

PICKLAD RÖDLÖK
4 portioner

1-2 rödlökar
2 dl socker
3 dl vatten
1 dl ättika (12%)
Pickla löken i tid, gärna minst ett dygn i förväg. Hacka löken i halvringar och lägg i en burk. Koka
snabbt upp ättika, socker och vatten tills allt lösts upp, låt det sedan svalna och häll över löken så
att den täcks. På med lock och in i kylen.
Vill du snabba på processen lite kan du massera in lagen lite genom att krama rödlöken i lagen, då
tar den åt sig smaken snabbare.
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VITLÖKSNUDLAR
MED BRYNT BROCCOLI
2 portioner
200 g äggnudlar
1 broccolistånd

tion

2 vitlöksklyftor

por

½ dl neutral rapsolja

per

1 nypa chiliflakes
1 msk japansk soja

e
0,39 kg CO 2

1 msk sesamolja

sg
u
h
t
väx

as

er

3 msk ostronsås (byt mot hoisin för helt vegetarisk rätt)

2 msk rostade pinjenötter
Koka nudlarna i en minut mindre än anvisningarna på förpackningen, de ska vara riktigt al dente.
Skölj av i iskallt vatten så att tillagningen avstannar. Plocka broccolibuketterna och dela dem i
mindre munsbitar. Skiva vitlöken tunt. Stek i en stor stekpanna i oljan tillsammans med chiliflakes och broccolibuketter på hög värme tills vitlöken är gyllene och broccolin lite brynt. Blanda
ostronsås, soja och sesamolja. Häll i pannan och låt fräsa i 30 sekunder under omrörning. Vänd
ner nudlarna i pannan. Blanda väl och låt nudlarna bli varma i pannan i en minut. Smaka av med
mer soja, strö på pinjenötter och servera genast.

Jennie är marknadschefen i livsmedelsbranschen
som efter segern i Sveriges Mästerkock satsade på
maten på heltid. 2015 öppnade hon restaurang Namu
tillsammans med maken och där är hon även kreativ
ledare.

Är klimatförändringarna något som
engagerar dig?
Det är något som borde engagera alla. Klimatförändringarna är en viktig fråga och vi behöver alla tänka på
de små valen vi gör varje dag i vår kost. Om alla
åtminstone gör en liten skillnad var för sig så gör vi stor
skillnad tillsammans.
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CHOI SUM
& SILKESTOFU
MED OSTRONSÅS

i n k l. ri s

4 portioner

tion

500 g choi sum (eller pak choi)

por

1 kruka koriander

½ –1 röd chilifrukt (beroende på vilken
styrka du vill ha), tunt skivad

sg
xthu

as

er

2 tsk riven ingefära

per

3 vitlöksklyftor, skalade och skivade

e vä
0,32 kg CO 2

4 salladslökar, skurna i 4 cm längder
1 dl ostronsås
1 tsk sesamolja
2 tsk fisksås
150 g böngroddar
500 g silkestofu
1 dl jordnötter
Rapsolja till stekning
Jasminris
Skär choi sum i fyra centimeter längder. Om du använder pak choi så dela dem på mitten på
längden och dela varje längd i fyra klyftor.
Finhacka korianderstjälkarna och spara bladen till garnering. Fräs vitlök, ingefära, chili och salladslök
i olja i en minut tills det doftar aromatiskt. Tillsätt choi sum och låt fräsa på hög värme i en minut.
Rör om under tiden.
Häll ner ostronsås, sesamolja och fisksås. Lägg även ner böngroddar och korianderstjälkar.
Rör om så att allt täcks med såsen.
Lägg försiktigt i tofun och dela varsamt i mindre bitar.
Vänd om så att all tofu täcks av sås. Ta av från värmen och strö över jordnötter och korianderblad.
Servera genast med ångande varmt jasminris.
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GUSTAV
JOHANSSON,
»JÄVLIGT GOTT«
Hur känner du kring klimatförändringarna?
Istället för att få klimatångest och ge upp måste vi fokusera på vad man
själv kan göra för att bromsa klimatförändringarna. Jag väljer att koncentrera mig
på vad jag kan göra genom min blogg: att inspirera andra att äta mindre kött
och mer vegetariskt.

Varför är du engagerad i klimatförändringarna?
Jag har länge varit engagerad i frågan och när min blogg »Jävligt gott« tog fart fann jag mig i en
position där jag kunde göra skillnad och påverka andra. Min blogg började som en hobby där jag
försökte lära mig själv att äta bättre. Jag ville göra vegomat som var godare än kött, för jag kände
att det var det jag själv saknade och behövde.

Vad gör du själv för att leva klimatsmart?
Vår värld är verkligen inte anpassad till att leva klimatsmart. Ändå måste alla göra vad de kan. Jag försöker
åka kollektivt så mycket som möjligt och jag har en biogasdriven bil. Jag försöker slänga så lite mat som
möjligt. Och så är jag är ju i stort sett vegan, något som är galet effektivt om du vill minska din egen klimatpåverkan.

Hur tänker du kring köttätande och hur vi människor äter kött?
Ska vi lösa klimatkrisen är det avgörande att vi drastiskt drar ner på köttätandet. Alla näringsämnen vi behöver finns i växtbaserad mat. Jag ser bara stora fördelar med vegetarisk mat; för
hälsan, för djuren, för klimatet. Jag vet dock att många tycker att det är svårt att gå över.
Därför är min idé är att presentera vegomat som liknar kött. Det ska se ut som och påminna om
kött, men vara godare! Vi sitter fast i en stark kultur och tradition av att äta kött – men främst är
det faktiskt vanan som är i vägen. Vi måste hitta nya vägar och nya traditioner och göra maten vi
redan älskar bättre.

Vad ska du göra under Earth Hour?
Earth Hour har ett viktigt symbolvärde och ger tillfälle att prata om klimatet. Vi brukar alltid äta
middag i mörkret, och år 2017 gjorde jag den officiella Earth Hour-menyn i samarbete med WWF.
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DET BÖRJAR
MED EN BURGARE
4–6 stycken

k l. b r ö d

300 g vegofärs
1 gul lök

on in

2 klyftor vitlök

or ti

2 msk tomatpuré

1,5 msk grönsaksfond eller 1 tärning upplöst i 2 msk vatten
1 msk kinesisk soja

se

rp

1 msk spiskummin

er p

1 msk rökt paprikapulver

väx
0,2 kg CO 2e

t

ga
hus

1,5 dl havregryn eller ströbröd
2 msk potatismjöl
2 msk rapsolja
1 dl vatten
Mycket svartpeppar
Salt
Skala och riv den gula löken. Pressa ur vätskan ut löken. Finhacka vitlöken.
Blanda lök, vitlök, rapsolja, vatten och havregryn/ströbröd i en bunke och låt dra några sekunder
så det tjocknar.
Tillsätt vegofärsen, kryddor, soja och grönsaksfond och arbeta igenom den rejält med händerna
eller en slev tills du får en homogen smet och vegofärsen har tinat något. Du vill fortfarande ha
några »hela« bitar vegofärs kvar, men en smet som håller ihop bra och som inte är för fuktig.
Om smeten känns för torr, tillsätt mer olja. Om den inte håller ihop, knåda lite till och/eller
tillsätt lite mer havregryn/ströbröd. Du kan krossa havregrynen lite med händerna innan du har
i dem för en mer homogen smet om du vill.
Smaka av med kryddor efter eget behag, men jag tycker att detta är en jättebra grund, som mest
behöver smakas av med salt och peppar för nivå.
Forma 4–6 st biffar efter önskad storlek och grilla sedan på hög värme tills de får färg och låt dra
några minuter på eftervärme. När de känns fasta och har fått fin färg är de klara. Det går också
fint att steka i lite olja i en stekpanna men blir godast på grillen!
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atis och lingo

n

PAPPAS
VEGOFÄRSBULLAR

i n k l. p o t

4 portioner
Bullarna

tion

325 g vegofärs

por

1,5 dl ströbröd

per

1,5 msk potatismjöl
1/2–1 dl vatten
1 gul lök
1,5 msk god grönsaksfond

usg
h
t
x
vä

as

er

2 dl havregrädde

e
0,34 kg CO 2

1 msk kinesisk soja
10–12 korn kryddpeppar mortlade
Mjölkfritt smör att steka i (mycket)
Salt och svartpeppar
Gräddsås
3 dl havregrädde
1,5 msk grönsaksfond
1 msk vegansk svartvinbärsgelé (med pektin ist. för gelatin)
1 msk kinesisk soja
Salt och svartpeppar
Hacka löken fint och stek mjuk i mjölkfritt smör. Ha i färsen och kryddpepparn och låt steka
med i några minuter så den får lite färg. Blanda 1 dl havregrädde, soja och fond i en skål och häll
ner i färsen. Låt steka med i några minuter och späd med lite vatten om den blir torr för fort.
När färsen har kokat ner i någon minut och alla smaker blandats tar du stekpannan åt sidan.
Blanda ströbröd, potatismjöl och 1 dl havregrädde i en bunke och låt dra i 30 sekunder. Tillsätt
färsen och rör om rejält så att allt blandas. Smaka av med salt och peppar och ev mer kryddpeppar.
Bullarna kommer att få ungefär samma smak som färsen, så nu kan du justera om du vill ha
den starkare. Om färsen är för torr och hård så ha i lite mer grädde. Är den för blöt, ha i lite mer
ströbröd. Smeten ska vara lätt att forma till bollar men inte så torr så att den känns otrevlig.
Handrulla bullarna, cirka 2,5 cm i diameter. Stek dem först på ganska hög värme i cirka 5–10
minuter i mycket smör och låt dem därefter stå några minuter till på låg värme.
Häll ner alla ingredienser till gräddsåsen i stekpannan och låt koka ihop tillsammans med köttbullarna i tre minuter. Smaka av med salt och peppar. Klart!
Serveras med potatis, rårörda lingon och pressgurka.
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SOMMARVARMA
TOMATER, RISONI
& LIME
6 portioner

on

300 g risoni

or ti

700 g små delikatesstomater, klyftade

väx
0,2 kg CO 2e

1 kruka koriander, strimlad
1 dl olivolja

se

rp

1 röd chili, fintärnad

er p

3 salladslökar eller blasten från färsk lök, skivad

t

ga
hus

2 lime, rivet skal och juice
Salt och svartpeppar
Koka risonin al dente enligt anvisningarna på förpackningen.
Blanda tomater, lök, chili, selleriblast, koriander, olja, limeskal och limejuice.
Sila av vattnet från risonin och blanda direkt med tomatsalladen.
Smaka av med salt och peppar. Salladen är god både ljummen och kall.

Paul Svensson har studerat matkonst i Italien,
England och Frankrike. Tidigare var han kökschef
på Mattias Dahlgrens Bon lloc och Danyel Couet/
Melker Anderssons F12. Numera sätter han färg på
Fotografiska museets menyer och baserar ingredienserna på säsong och tillgång. Med grönsaker i fokus
och smaker från djurriket som tillval är ”no waste” i
ständigt fokus.

Deltar du i Earth Hour?
Ja, vi släcker alltid; både på restaurangen och hemma!
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STUVADE
ÄRTOR &
KANTARELLER
5 portioner

por

tion

1 gul lök, finhackad

per

1 vitlöksklyfta, finhackad
300 g kantareller, rensade och putsade
1 msk smör
200 g gula ärtor, kokta

usg
h
t
x
vä

as

er

Olivolja till stekning

e
0,38 kg CO 2

3 dl kycklingbuljong
1 citron, rivet skal
40 g smör
50 g parmesanost, riven
1 msk japansk soja
½ kruka oregano, grovskuren
Persilja, finskuren
Gräslök, finskuren
Salt, svartpeppar
Svetta lök och vitlök mjuk i lite olja i en kastrull. Värm upp en stekpanna, tillsätt olja och ställ
kantarellerna i stekpannan på hatten. Stek tills de är gyllenbruna och börjar sjunka ihop. Tillsätt
smör och smaka av med salt och peppar.
Blanda ärtorna med löken och slå på buljongen.
Tillsätt citronskal och låt koka ihop tills buljongen har en simmig konsistens. Tillsätt smör och
parmesan. Smaka av med soja, salt, peppar och oregano. Vänd in kantarellerna och strö över
persilja och gräslök. Ät och njut direkt!
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MÖT
ZEINA
MOURTADA
Zeina Mourtada driver den inspirerande och
läckra matbloggen Zeinas Kitchen – en av
Sveriges största och populäraste matbloggar.

Hur kom bloggen till?
Jag startade min blogg som »en rolig grej«. Jag hade aldrig en tanke på att jag skulle bli en matbloggare utan såg min blogg som min digitala kokbok där jag kunde samla mina recept. Bloggen gjorde
succé och blev större än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Jag älskar att dela med mig
av recept och jag älskar att laga mat. Mitt mål är att dela med mig av färgstarka maträtter för både
vegetarianer och köttälskare.

Ska vi äta mer vegetarisk mat tycker du?
Absolut. Vi borde alla äta mer vegetariskt både för hälsans och miljöns skull.

Äter du själv mycket vego?
Ja, vi äter vegetariskt upp till 5–6 dagar i veckan hemma hos oss.

Försöker du leva klimatsmart?
Ja, det gör jag. Jag reser till exempel ofta till Skåne för att hälsa på mina föräldrar - och då åker jag
oftast med tåg. Jag försöker även att inte överkonsumera och tänker efter innan jag köper kläder
eller prylar.

Släcker du på Earth Hour?
Självklart!
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IFISASHI
JORDNÖTSGRYTA
on in

k l. ri s

MED
GRÖNKÅL

er p

or ti

6 portioner

4 färska tomater
1 gul lök
2–3 msk tomatpuré

se

rp

500 g grönkål eller färsk spenat

e väx
0, 5 kg CO 2

t

ga
hus

250 g creamy jordnötssmör (osötat, inte crunchy)
Salt & peppar
Vatten
Olja till stekning
Valfri tillsättning i grytan:
1 sötpotatis
Chili
Jordnötter
Grovhacka kålen/spenaten. Hacka lök, tomat och eventuellt chili. Hetta upp oljan och stek löken
tills den får färg. Vänd i tomat, chili och stek lite till. Tillsätt tomatpuré och stek en stund. Vänd i
kål eller spenat och stek lite till. Tillsätt jordnötssmör och späd ut med lite vatten.
Du bestämmer själv hur tjock eller lös du vill ha din gryta. Den får gärna vara tjock i konsistensen.
Krydda med salt och peppar. Låt grytan koka upp, sänk värmen och låt sjuda långsamt i cirka
45 minuter. Ha koll så rätten inte bränns i botten av grytan.
Hacka sötpotatis i bitar, vänd ner i grytan och låt koka med i cirka 15 minuter.
Toppa med jordnötter och servera med ris.

14 ZEINA MOURTADA

i n k l. b r ö

d & sallad

MAAKOUDA
NORDAFRIKANSKA
POTATISBULLAR
4 portioner

tion

5–6 mjöliga potatisar

por

1 gul lök

per

2 ägg
0,5 dl vetemjöl
1 finhackad chili eller chilipulver (kan uteslutas)

usg
h
t
x
vä

as

er

4–5 msk finhackad färsk koriander (kan ersättas med persilja)

e
0,19 kg CO 2

1 tsk spiskummin
1 tsk paprikapulver
0,5 tsk gurkmeja
Salt & peppar
Olja till stekning
Cirka 0,5 dl vetemjöl att doppa potatisbullarna i
Skala potatisarna och skär i bitar. Koka dem sedan mjuka i vatten. Sila av dem ordentligt. Mosa
sedan potatisarna till potatismos. Låt svalna.
Finhacka löken och stek tills den mjuknar och får lite färg. Du kan även hoppa över detta steg och
blanda ner löken rå med potatismoset. Jag föredrar löken stekt, jag tycker det ger godare smak.
Blanda sedan ihop lök, potatismos, alla kryddor, vetemjöl, ägg och koriander/persilja till en
smet. Smeten ska vara kladdig i konsistensen men om den känns svårarbetad kan du tillsätta lite
mer mjöl.
Hetta upp olja i en stekpanna med höga kanter. Fukta händerna lätt med vatten. Forma platta
potatisbiffar, doppa i mjölet och fritera dem gyllene cirka 1–2 minuter på varje sida. Låt rinna av
på papper.
Pressa citron på potatisbiffarna vid servering. Maakouda är lika goda att ätas kalla som varma.
Servera som en huvudrätt med bröd och sallad eller som en sidorätt vid maten.

15 GREEN KITCHEN STORIES

UGNSROSTADE
RÖTTER MED
RÅ RÖDBETSRÖRA
4 port

ion

1 kg blandande ekologiska rötter

por t

(te x morötter, sötpotatis, palsternacka,

per

jordärtskocka)

as

er

2 msk olivolja
salt & peppar

e vä
O
C
2
g
k
0,33

Till den råa rödbetsröran:

x

sg
thu

5 medelstora råa rödbetor
2 mogna avokado
2,5 dl cashewnötter, blötlagda i minst 1 h
1 liten rödlök
1 liten ekologisk citron, juice & skal
2 msk dijonsenap
2 msk kapris
1 tsk färsk timjan
havssalt och svartpeppar, efter smak
Sätt ugnen på 200°C. Skölj och borsta rötterna för att får bort smuts och jord men behåll skalet.
Skär morötter, sötpotatis, palsternacka i klyftor och dela jordärtskockan på längden. Försök dela
rötterna så de är i ungefär samma storlek när de rostas. Rosta i ungefär 45 minuter i ugnen, öppna
och skaka om plåten ett par gånger så att allting blir jämnrostat.
Skala, skölj och riv rödbetorna. Häll i en matberedare tillsammans med alla de övriga ingredienserna och kör tills det blir en jämn röra. Smaka av och tillsätt mer senap, citron, salt eller peppar
om det behövs. Servera tillsammans med de ugnsrostade rotfrukterna och lite sallad.

En hälsning från David & Luise
”Vi tycker att det behövs fler sunda vegetariska recept
baserade på bra råvaror odlade på naturligt vis. Rätter
som man mår bra av att äta och som ger kroppen all
energi och näring den behöver. Därför startade vi bloggen Green Kitchen Stories.
Vi försöker inte omvandla alla till att bli vegetarianer
men hoppas att fler människor
kan inspireras till att äta mer grönt. Det mår vi alla
bättre av. Vår jord också.”

16 GREEN KITCHEN STORIES

SPENAT& GRÖNKÅLSSOPPA
MED TAHINIKIKÄRTOR
4 port

por t

ion

2–3 msk olivolja

per

1 gul lök, skalad och hackad
1 nypa chiliflakes
500 g färsk spenat
330 g färsk grönkål

as

er

4 klyftor vitlök, finhackade

e vä
O
C
2
g
k
0,21

x

sg
thu

½ tsk mald muskotnöt
1 liter vatten + 1 tärning grönsaksbuljong
salt & peppar
Tahinidränkta kikärtor:
3 msk tahini
3 msk olivolja
1 ekologisk citron, saft
1 handfull persilja, finhackad
salt & peppar
1 förpackning/burk kokade kikärtor
Värm olivoljan i en stor gryta på medelvärme. Tillsätt lök, vitlök och chili och fräs dem mjuka.
Tillsätt spenat, grönkål och muskot och låt steka i någon minut. Häll sedan på vatten och buljongtärning, koka upp och låt sedan sjuda i ca 20 minuter. Soppan kan nu antingen mixas slät med
stavmixer eller serveras som den är, båda varianterna är goda.
Vispa ihop tahini, olja och citronsaft i en skål. Tillsätt persilja, salt och peppar och rör ihop. Häll i
kikärtorna och blanda så att de blir helt täckta av dressingen.
Servera soppan i skålar med en klick yoghurt eller med en stor sked tahinikikärtor.

17 GREEN KITCHEN STORIES

LINS-, MOROT- &
SÖTPOTATISSOPPA
4 port
1 msk olivolja
1 gul lök, skalad och hackad

ion

2 sötpotatisar, skalad och delad i mindre bitar

por t

4 morötter, skalad och delad i mindre bitar

per

1 knippe färsk timjan (eller 1 tsk torkad timjan)
1 liter vatten
salt & peppar

as

er

2 ½ dl torkade röda linser

e vä
O
C
2
g
k
0,24

x

sg
thu

Till aubergine- och grönkålstoppingen:
1 msk olivolja
1 aubergine, hackad i ca 1-2 cm stora fyrkanter
4-5 stjälkar färsk grönkål eller färsk spenat, finhackad
½ tsk gurkmeja
½ tsk spiskummin
salt & peppar
Värm olivoljan i en stor gryta. Tillsätt löken och fräs den mjuk i oljan. Tillsätt sötpotatis, morötter
och timjan och rör om i någon minut. Skölj linserna i kallt vatten och häll sedan ner dem i grytan
tillsammans med vatten, salt och peppar. Sätt på ett lock och låt sjuda i 20-25 minuter, tills grönsakerna och linserna har mjuknat.
Under tiden soppan sjuder kan man förbereda toppingen. Värm olivolja i en stor stekpanna på
medelvärme. Tillsätt aubergine, grönkål och kryddor och stek på låg värme tills auberginen är helt
mjuk.
Använd en stavmixer för att purea soppan slät. Smaka av och tillsätt mer salt, peppar och timjan
vid behov. Häll upp soppan i skålar och toppa med aubergin- & grönkålsröran, lite olivolja och
färsk timjan.

18 GREEN KITCHEN STORIES

POTATISPIZZA
PÅ RÅGBOTTEN

1 stor pizza, 16 mindre delar
Pizzadeg:
2,5 dl ljummet vatten

on

2 tsk torrjäst

or ti

2 tsk salt

er p

6-7 dl rågmjöl (hälften grovt och hälften siktat)

Fyllning:

se

rp

2 msk olivolja

e
0,7 kg CO2

växt

ga
hus

3 medelstora, fasta potatisar
2 msk salt
4 msk olivolja
2 knipplökar
1 knippe färsk rosmarin, grovt hackad
125 g getost

Pssst! Minska mängden
getost till 100g så klarar
rätten klimatbudgeten!

salt & svartpeppar
Häll det varma vattnet i en medelstor skål. Tillsätt salt och jäst och rör om.
Rör i 5 dl mjöl. Tillsätt resten av mjölet, lite i taget, till degen har formats till en
boll och kan börja knådas. Knåda den ett par minuter, tillsätt mer mjöl ifall degen fastnar på
händerna. Lägg tillbaka den i skålen och häll över olivoljan. Knåda degen tills oljan är inarbetad i
degen. Sätt en plastfilm över skålen och låt jäsa 1 1/2-2 timmar på ett varmt ställe (utan drag).
Under tiden, kan potatisarna förberedas. Skiva dem tunt med en mandolin eller med en kniv. Lägg
potatisskivorna i en djup skål, strö över salt och häll på kallt vatten. Låt stå i ungefär en timme.
Häll bort vattnet, skölj potatisskivorna och torka av dem med en kökshandduk.
Sätt ugnen på varmast möjliga temperatur (ca 250 grader). Ta bort plastfilmen från degen, som nu
har svällt till dubbla storleken, och börja knåda ut den på ett mjölat bakbord (ev kan man tillföra
lite extra mjöl om degen är kletig). Knåda, platta och dra i degen tills du har fått den till önskad
tjocklek, flytta den då till en ugnsplåt med bakplåtspapper. Rågmjöl är inte lika lättarbetat som
vetemjöl men om man drar försiktigt i degen och knådar med handflatorna så borde den hålla
ihop. Ett annat trick är att rulla ut den direkt på bakplåtspappret med en mjölad kavel och sen
bara dra över bakplåtspappret till ugnsplåten.
Pensla degen med ett tunt lager olivolja. Lägg på potatisskivorna, lök, rosmarin, 100 g av getosten,
salt och nymalen svartpeppar. Häll på resten av olivoljan så att alla potatisskivor har lite olja på
sig. Baka den 15-20 min i ugnen (kortare tid om du har varmare ugnstemperatur), den är färdig
när potatisen är gyllene och pizzakanterna ser lite brända ut. Strö över resten av getosten, dela den
i mindre bitar och servera direkt.

19 ECOVIVA EKOLOGISKA MATKASSE

STEKT GNOCCHI

MED FRÄSTA
MEDELHAVSGRÖNSAKER

on

4 port

er p

or ti

Gnocchi med grönsaker:

se

rp

800 g färsk gnocchi
1 aubergine

väx
0,7 kg CO 2e

2 paprika
2 klyftor vitlök

t

ga
hus

Olivolja/smör för stekning
1-2 tomater
1 msk balsamicovinäger

Tillbehör

Tillaga grönsakerna. Skär paprika och aubergine i bitar.
Gnid in auberginebitarna med 1 tsk salt och låt i stå cirka 10 minuter.
Krama ur överflödigt vatten från auberginen.
Stek gnocchi dem gyllenbruna i olivolja och/eller smör.
Lägg gnocchin åt sidan. (Detta kan även göras samtidigt som man
steker grönsakerna i en annan stekpanna).

1 påse ruccola
50 g parmesanliknande ost
130 g grön pesto
Pssst! Halvera mängden
tillbehör så klarar rätten
klimatbudgeten!

Hetta upp olivolja/smör in stor stekpanna/wokpanna och stek grönsakerna mjuka i olivolja med
pressad vitlök, stekt gnocchi, balsamicovinäger. Smaka av med salt, peppar och gärna någon
örtkrydda.
Ecoviva startades 2010 av Annika och Amina, två
barndomsvänner från Hägersten i Stockholm med
passion för god mat, miljö och hållbarhet. Med en hög
ambitionsnivå har Ecoviva snabbt etablerat sig i storstäder runtom i Sverige, vunnit flera utmärkelser och
nominerats till Arla Guldko fem år på raken för Bästa
Miljöarbete. Ecoviva erbjuder idag flera ekologiska
matkassar och står inför en geografisk expansion i
Sverige.

Varför är Earth Hour viktigt för er?
En påminnelse om att vi alla tillhör en och samma
planet. Earth hour är en viktig manifestation och vi
behöver göra mer varje dag. Vi tror på enkla vardagslösningar utan pekpinnar. Våra ekologiska matkassar,
är en hållbar lösning varje vecka, hela året.

20 ECOVIVA EKOLOGISKA MATKASSE

GRÖNSAKSPYTT
MED FETAOST
on in

k l. ri s

& HONUNGS/
SENAPSDRESSING

er p

or ti

4 port

ca 700 g potatis
0,5 butternutpumpa
1 zucchini

se

rp

Pytt:

väx
0,6 kg CO 2e

t

ga
hus

1 gul lök
1 aubergine
1-2 msk olivolja
1 tsk salt
Honung/Senapsdressing:
1-2 msk olivolja
1 msk vinäger
0,5-1 msk honung

Tillbehör
1 paket fårost
(4 ägg, stekta)
Pssst! Halvera mängden
fårost så klarar rätten
klimatbudgeten!

0,5 msk senap av dijontyp
Avokado/bönsallad:
1 tomat
1 avokado
1 paket svarta bönor
0,5 citron
0,5 msk olja
salt
Skala lök, potatis och pumpa (gröp ur kärnorna).
Hacka löken. Tärna potatis, pumpa, zucchini, aubergine. Blanda med lite olivolja stek i ugn på
bakpappersklädd plåt i cirka 30 minuter. Rör gärna om då och då så grönsakerna blir jämnt
stekta.
Grovhacka tomaten och skala och skär avokadon i kuber. Skölj bönorna, låt rinna av. Blanda
med tomaterna, avokado, olivolja och citron. Smaka av med salt (stek ägg till måltiden, för extra
matighet och protein).
Rör ihop ingredienserna till dressingen. Lägg de ugnstekta grönsakerna på ett serveringsfat.
Toppa med smulad fårost och svartpeppar. Ringla över dressingen. Servera pytten med bönsalladen och eventuellt stekta ägg.

21 EARTH HOUR-BAKELSEN 2018: JENNIE WALLDÉN

COCONUT
BLACK BEAN
BROWNIE
8 bitar
250 gr avrunna ekologiska svarta bönor

er b

it

3 ekologiska ägg
2 msk kallt starkt ekologiskt kaffe
1 tsk bakpulver
1,5 dl ekologiskt strösocker

se

rp

75 gr ekologisk kokosolja

väx
0,1 kg CO 2e

t

ga
hus

1 dl ekologisk kakao
1 tsk ekologiskt vaniljpulver
100 gr ekologisk mörk choklad (55% kakao)
1,5 dl rostade ekologiska kokosflagor
Kör allt förutom chokladen och kokosflagorna i en mixer till en helt slät smet. Smörj eller spraya
en 20x20 cm form med neutral rapsolja, klipp gärna ut en bit bakplåtspapper som täcker botten
och lägg däri.
Häll smeten i formen och jämna ut. Grädda i 150° varmluft i 23-25 minuter (beroende på kraften i
din ugn). Kakan ska fortfarande vara något lös när du tar ut den, den sätter sig när den svalnar.
Finhacka chokladen och strö den och kokosflagorna över kakan när den är nygräddad och varm.
Låt svalna helt (gärna i kylen) och skär upp sedan upp i bitar. Servera som den är eller lyxa till det
med säsongens bär eller frukt samt en klick vispad grädde.

”Min tanke var att skapa njutning, hälsa och
miljö i en och samma kaka. Jag ville göra en kaka som alla tycker
om — den måste vara himmelskt god. Eftersom vi behöver äta mer
gröna proteiner ville jag göra något spännande gjort på bönor.”
— Jennie Walldén

22 EARTH HOUR-BAKELSEN 2017: PAUL SVENSSON

PAULS
JORDPÄRONKAKA
100 g ekologiskt smör
250 g ekologiskt socker
160 g ekologiska ägg
190 g ekologiskt vetemjöl

bit

10 g ekologiskt bakpulver

per

100 g ekologisk mjölk
130 g ekologiskt päron av fast sort, rivet
130 g ekologisk potatis, riven och snabblancherad alt. kokt

usg
h
t
x
vä

as

er

½ ekologisk vaniljstång, gärna en redan använd

e
0,18 kg CO 2

ekologiskt smör för formarna
ströbröd (gammalt bröd, rivet) för formarna
Smält smöret i mjölken tillsammans med fröna från vaniljstången. Vispa ägg och socker luftigt.
Blanda vetemjöl och bakpulver. Sikta i mjölblandningen i äggblandningen och vänd ner försiktigt.
Vänd sedan ner den avsvalnade mjölk-/smörblandningen. Skala och riv päronet. Skala och riv
potatisen, koka snabbt i vatten och torka på papper. Vänd ner päron och potatis i smeten och häll
upp i väl smorda och brödade formar.
Baka i 200 grader cirka 20–25 minuter, prova med en sticka.

”Jag vill kicka igång inspiration att göra en restkaka och ta vara
på vad de har hemma; gammalt bröd, några potatisar som ligger
i kylen, kanske en torkad överbliven vanlijstång? Jag vill visa hur
lätt och gott det är att laga hållbar mat.”
— Paul Svensson

23 EARTH HOUR-BAKELSEN 2016: LEILA LINDHOLM

LEILAS SILKY
VEGAN CHOCOLATE
MOUSSE PIE
Pajbotten
175 g skalade, rostade hasselnötter

per

bit

1 1⁄2 dl urkärnade dadlar

usg
h
t
x
vä

as

er

Chokladmousse

e
0,12 kg CO 2

4 avokado
2–3 msk kakao av god kvalitet
1⁄2 tsk vaniljpulver
3⁄4 dl agavesirap
1 nypa flingsalt
Mörk choklad av god kvalitet till garnering

Mixa hasselnötter och dadlar fint i en matberedare. Tryck ut massan till en botten i pajform. Mixa
avokado, kakao, vaniljpulver, agavesirap och flingsalt i mat- beredaren till en slät mousse. Fyll
pajskalet.
Garnera pajen med hyvlad mörk choklad.

Leila Lindholm har en bred repertoar när det gäller
bakning och mat, både som skribent och programledare. Hon bestämde sig redan som 14-åring för att bli
kock. Sedan dess har hon arbetat på Operakällaren,
Aquavit i New York, varit programledare för ett otal
TV-program och skrivit böcker om både middagstips
och bakning

Varför är Earth Hour viktigt för dig?
För att vi alla måste göra det vi kan för att ta hand om
vår planet. Att inte göra någonting är lite som att sitta
att titta på hur båten tar in vatten utan att försöka sätta
en kork i hålet.

24 EARTH HOUR-BAKELSEN 2015: SALLY VOLTAIRE

RAW
ÄPPELPAJ
Botten:
4 dl hasselnötter, gärna blötlagda över natten
12 dadlar, torkade och blötlagda ½-1 tim
1 tsk havssalt
3 tsk kanel

bit

3 msk kallpressad rapsolja

per

2 msk agavesirap eller honung

usg
h
t
x
vä

as

er

ca 1/2 dl vatten

e
0,14 kg CO 2

Fyllning:
4 äpplen, urkärnade och skurna i mindre bitar
12 dadlar, blötlagda i ½-1 tim
1 tsk kardemumma
2 msk lönnsirap
2 msk kallpressad rapsolja
1 dl orostade solrosfrön
1-2 äpplen, urkärnade och tunt skivade i halvmånar
Lite kanel
Lönnsirap

Mixa samman alla ingredienser till botten. Tillsätt eventuellt lite mer vatten. Smeten skall vara
relativt fast. Tryck ut smeten till botten i en pajform. Mixa samman ingredienserna till fyllningen.
Bred ut fyllningen över pajbotten. Ställ pajen kallt en stund så att den riktigt sätter sig. Dekorera
med skivat äpple och pudra lite kanel över med hjälp av en tesil. Servera gärna med lönnsirap.

Sally Voltaire & systrar grundades 2013 och utsågs
samma år till DN Gulddrakens vinnare. Företaget
väljer råvaror efter säsong med fokus på ekologiskt
och närodlat.

Vad är dina bästa tips för att leva mer klimatsmart?
- Sunt förnuft. Att reflektera över hur vi levde förr och
att se den stora bilden snarare än de små bitarna. När
det gäller mat tycker jag att man ska våga experimentera och inte vara så styrd av recept. Många råvaror
kan bytas ut mot andra som är i säsong eller som växer
nära.

25 EARTH HOUR-BAKELSEN 2014: PIA HALL & MIA ÖHRN

RAW FOOD
CHOKLADDRÖM
Botten:
150 g ekologisk sötmandel
150 g ekologiska valnötter
100 g ekologiska dadlar, gärna färska, saftiga
Dekor:

per

bit

Kakao och bär

usg
h
t
x
vä

as

er

Chokladmousse:
150 g ekologiska dadlar, gärna färska, saftiga
2 mogna ekologiska avokado

e
0,15 kg CO 2

2 mogna ekologiska bananer
1 dl ekologisk kakao (alternativt raw kakao)
1 tsk vaniljpulver
0,75 dl (110 g) agavesirap
1 krm salt
Botten: Klä en form som mäter cirka 18 x 20 cm med bakplåtspapper. Mixa mandlar och valnötter
fint i en matberedare. Väg upp dadlarna och kärna sedan ur dem. Tillsätt dadlarna till nötblandningen och mixa ihop till en smulig och lite kladdig massa. Tryck ut massan i botten av formen.
Chokladmousse: Väg upp dadlarna och kärna ur dem. Kör dem till mos i en matberedare. Tillsätt resten av ingredienserna och mixa någon minut till en krämig mousse. Bred ut moussen i ett
jämnt lager i formen. Låt stå i kylen och stabiliseras i cirka 1 timme. Lossa kakan ur formen genom
att ta tag i bakplåtspappret och lyfta över den till en skärbräda. Skär kakan i långsmala bitar.
Lättast går det om du sköljer av kniven med hett vatten mellan varje knivtag. Dekorera eventuellt
med pudrad kakao och färska eller frysta bär, gärna vinbär.

Pia Hall är matskribent med inriktning på vegetariskt. Hon har skrivit en rad kokböcker, jobbar för
landets alla ledande mattidningar och håller kurser
och konsultar i allt som har med vegomat att göra.
Mia Öhrn är konditor och matskribent. Hon har skrivit ett femtontal kakböcker och jobbar för de flesta av
landets mattidningar. Mia håller bakningskurser och
hörs och syns regelbundet i radio och TV.

