
Receptet kommer från boken Vego i världsklass – hållbar mat 
för en aktiv livsstil. Boken är del av projektet med samma  
namn som drivs av Världsnaturfonden WWF och Sveriges 
Olympiska Kommitté. Vego i världsklass utmanar fördomar  
och myter kring vegetarisk mat och gör det till ett alternativ  
för fler: med olympiska idrottare som förebilder vill WWF  
och SOK visa att det går att äta hållbar mat och samtidigt  
prestera i världsklass. Boken innehåller 120 närings- och  
klimatberäknade recept och är skriven av Anna Richert, mat-
expert på WWF, Linda Bakkman, näringsfysiolog på Sveriges 
Olympiska Kommitté och Gustav Johansson, grundaren  
av bloggen Jävligt Gott. Detta recept är skapat av Gustav 
Johansson.



Grönkålstabbouleh med 
tempehkebab och bönkräm

TEMPEHKEBAB

400 g tempeh
2 ekologiska vitlöksklyftor
1 msk kummin (ej spiskummin)
1 msk rökt paprikapulver
1 msk torkad oregano
1 msk japansk soja
1 msk ekologisk rapsolja
rikligt med svartpeppar

GRÖNKÅLSTABBOULEH

4 dl ekologisk mathavre
1 ½ msk grönsaksfond
3 tomater
150 g sockerärtor
1 kruka mynta
200 g färsk grönkål
3 ekologiska vitlöksklyftor
1 ½ msk olivolja
1 ½ citron, saften
salt och svartpeppar

BÖNKRÄM

1 burk cannellinibönor à 380 g
2 ekologiska vitlöksklyftor
1 tsk olivolja
1 tsk spiskummin
1 tsk rökt paprikapulver
½ citron, saften eller 1 msk vit-

vinsvinäger
salt och svartpeppar

Tempeh är fermenterade bönor som pressats samman till en 
fast “kaka” och som på så sätt får riktigt bra tuggmotstånd. 
Det har inte riktigt slagit igenom på full front i Sverige ännu, 
men börjar dyka upp i allt fler varianter i vanliga matvarubu-
tiker. Vanligast är tempeh gjord på sojabönor, men svenska 
versioner kan också göras på gula ärtor eller gråärtor – de är 
fantastiskt goda. Genom att byta ut den traditionella bulguren 
i tabboulehn mot mathavre gör vi rätten lite mer proteinrik. 

1 TEMPEHKEBAB Skär tempehn i ca ½ cm tjocka skivor. Skala 
och riv vitlöken. Lägg tempeh, vitlök, kummin, paprika-
pulver, oregano, soja och rapsolja i en tät plastpåse och låt 
marinera i minst 1 timme.

2 GRÖNKÅLSTABBOULEH Koka mathavren enligt instruktio-
nerna på paketet, men använd grönsaksfond istället för salt 
i kokvattnet.

3 Skölj och finhacka tomaterna i ca 1 cm × 1 cm stora tär-
ningar. Skär sockerärtorna i ca 1 cm tjocka skivor. Hacka 
myntan och grönkålen så fint du kan. Finhacka vitlöken. 
Blanda alla grönsaker i en stor skål.

4 Rör ner den varma kokta mathavren i skålen med grönsa-
kerna. Häll ner olivolja och citronsaft och rör om. Smaka av 
med salt och peppar. Salladen ”sväljer” ganska mycket salt, 
så det är viktigt att smaka av.

5 BÖNKRÄM Spola av bönorna med kallt vatten och låt rinna 
av. Skala och grovhacka vitlöken. Mixa bönor, vitlök, oliv-
olja, spiskummin och paprikapulver i en blender, matbe-
redare eller med stavmixer till en slät sås. Smaka av med 
citronsaft, salt och peppar tills du är nöjd.

6 Häll ner tempehn och hela påsens innehåll i en het stek-
panna. Stek tempehn i marinaden tills den fått fin färg på 
bägge sidor. Servera tempehn med tabbouleh och bönkräm.

700–900 Kcal  

Kolhydrater 94 g ·  Protein 37 g
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Tempeh är en spännande 
produkt som vi verkligen 

borde äta mer av. I klimatpå-
verkan ligger den mellan den 
enkla bönan och det mer pro-
cessade vegoköttet. Om du 
hade gjort kebaben på nötkött 
så skulle klimatavtrycket ha 
varit tio gånger så stort, 3 kilo 
CO
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Grönkål kan skördas länge, och brukar finnas färsk i butik under 
höst och vinter. Passa på då, det är verkligen en bra ingrediens ur 

miljöperspektiv!



Receptet kommer från boken Vego i världsklass – hållbar mat 
för en aktiv livsstil. Boken är del av projektet med samma  
namn som drivs av Världsnaturfonden WWF och Sveriges 
Olympiska Kommitté. Vego i världsklass utmanar fördomar  
och myter kring vegetarisk mat och gör det till ett alternativ  
för fler: med olympiska idrottare som förebilder vill WWF  
och SOK visa att det går att äta hållbar mat och samtidigt  
prestera i världsklass. Boken innehåller 120 närings- och  
klimatberäknade recept och är skriven av Anna Richert, mat-
expert på WWF, Linda Bakkman, näringsfysiolog på Sveriges 
Olympiska Kommitté och Gustav Johansson, grundaren  
av bloggen Jävligt Gott. Detta recept är skapat av Gustav 
Johansson.
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Bönbullar med gräddsås 

BÖNBULLAR, 25 STYCKEN

1 burk kikärtor à 380 g eller 230 g 
kokta gula ärtor

1 burk svarta bönor à 380 g 

2 msk bönspad
2 dl ekologiska havregryn
2 msk ekologiskt potatismjöl
1 msk mald kryddpeppar
1 msk dijonsenap
1 msk kinesisk soja
1 ½ msk grönsaksfond
salt och svartpeppar 
ekologisk rapsolja till stekning

STEKT KOKT POTATIS

500 g ekologisk fast potatis
salt och svartpeppar
ekologisk rapsolja till stekning

GRÄDDSÅS

400 g silkestofu
1 ekologisk vitlöksklyfta
6 torkade enbär
1 tsk torkad rosmarin
1 tsk torkad timjan
2 tsk kinesisk soja
1 msk grönsaksfond
2 tsk svartvinbärsgelé
ca 1 dl vatten
salt och svartpeppar 
ekologisk rapsolja till stekning

TILL SERVERING

125 g färska eller frysta och tinade 
lingon

finhackad kruspersilja

Inget är mer klassiskt svenskt än köttbullar, och inget utstrålar 
husmanskost som en riktigt fin gräddsås. Här är grädden utbytt 
mot silkestofu som vi smaksätter med traditionella gräddsåsk-
ryddor och kokar ihop lite lätt för att få till rätt smak. Såsen kan 
skära sig lite när den kokat ett tag, men då är det bara att vispa 
ihop den hårt för att göra den len igen. Se också till att den inte 
blir för tjock, då kan den lätt blir grynig. 

1 POTATIS Skala och koka potatisen i lättsaltat vatten.
2 BULLAR Häll av spadet från bönorna och ärtorna, men spa-

ra 2 msk kikärts- eller gulärtsspad. Spola av dem med kallt 
vatten och låt rinna av. Blanda bönor, ärtor, spad, havre-
gryn, potatismjöl, kryddpeppar, senap, soja och grönsaks-
fond i en skål och mosa ihop för hand. Obs! Mixa inte med 
stavmixer eller i blender, du vill ha en grov smet.

3 Låt dra 2–3 minuter så att havregrynen absorberar vätskan. 
Då blir smeten lättare att arbeta med. Om smeten är för 
blöt för att forma bra bullar av, ha i lite mer havregryn. 
Smaka av med salt och peppar och tillsätt eventuellt också 
mer kryddor tills du är nöjd.

4 GRÄDDSÅS Mixa tofun till en slät kräm i en blender eller 
med stavmixer i en bunke.

5 Skala och riv vitlöken, Stek enbär, rosmarin, vitlök och 
timjan i en kastrull med lite rapsolja på medelhög värme 
tills det börjar dofta gott.

6 Häll ner mixad tofu, soja, fond, gelé och 1 dl vatten i kast-
rullen och vispa så att allt blandas. Låt koka upp och koka 
på låg värme i 4–5 minuter. Späd eventuellt med mer vat-
ten till önskad konsistens. Smaka av med salt och peppar 
och tillsätt också eventuellt mer kryddor och gelé. Låt koka 
upp igen. Om såsen skär sig och börjar bli grynig, ta av 
kastrullen från värmen och vispa snabbt med en handvisp, 
så blir den krämig igen.

7 Forma ca 25 bollar av bullssmeten, det underlättar om hän-
derna är lite fuktade eller om du använder plasthandskar. 
Stek bönbullarna i rapsolja på medelhög värme tills de fått 
fin färg. 

8 Stek den kokta potatisen hel i en stekpanna med lite raps-
olja, salt och peppar så att den får lite färg.

9 SERVERING Häll såsen över bönbullarna i stekpannan och rör 
om så att de täcks. Låt inte koka upp, då kan såsen skära sig. 
Servera med potatis och toppa med lingon och persilja.

500–700 Kcal 

Kolhydrater 70 g ·  Protein 22 g

Om du hade gjort bullar-
na på nötfärs skulle kli-

matpåverkan ha blivit över 
elva gånger så stor, 3,4 kilo 
CO
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Kåldolmar med rotsaker 
och gräddsås

KÅLDOLMAR

1 vitkåls- eller savojkålshuvud,  
ca 1 kilo

1 ekologisk vitlöksklyfta
1 ekologisk gul lök
300 g formbar sojafärs
150 g kokt ekologiskt mathavre
1 msk kryddpeppar
2 msk kinesisk soja
2 msk + 1 ½ msk grönsaksfond
50 g pumpakärnor 

2 dl vatten
5 torkade enbär
salt och svartpeppar

ROTSAKER I  UGN

2 stora ekologiska morötter
½ rotselleri, ca 200 g
4 fasta ekologiska potatisar
2 stora palsternackor
2 tsk ekologisk rapsolja
½ msk torkad timjan
salt och svartpeppar

Det här är kanske inget man slänger ihop en vanlig vardagskväll, 
men det är perfekt lunchlådemat och lätt att göra mycket av på 
en gång, när man ändå håller på. Ett vanligt vitkåls- eller sa-
vojkålshuvud räcker till 20–30 stycken rullar, vilket är nog med 
mat för en hel vecka. Den ugnsbakade kålen blir fantastiskt god 
tillsammans med den kryddiga färsen och de klassiska hus-
manstillbehören. Om du vill öka proteininnehållet kan du byta ut 
rotsakerna som serveras vid sidan av mot till exempel potatismos 
med bönor eller linser, eller en matvetesallad.

1 KÅLDOLMAR Börja med att plocka loss hela blad från kålhuvu-
det. Skölj dem och skär bort den grövsta biten av stammen 
i ett v-format snitt, så att kålbladet ser ut lite som ett hjärta. 
Koka bladen i lättsaltat vatten tills de mjuknar, 2–3 minuter. 
Ta upp dem och lägg på ett fat så att de svalnar något.

2 ROTSAKER Sätt ugnen på 225 grader. Skala och skär rotsakerna 
i ca 2 cm × 2 cm stora bitar.

3 Lägg dem på en plåt med bakplåtspapper, ringla över raps-
olja och strö över timjan, salt och peppar. Rör om så att alla 
rotsaker täcks av olja och kryddor och sprid ut dem jämnt på 
plåten.

4 Grädda i mitten av ugnen tills bitarna är mjuka och har fått 
fin färg, 15–20 minuter.

5 Skala och riv vitlöken till kåldolmarna. Skala och hacka löken. 
Blanda ihop vitlök, lök, färs, kokt mathavre, kryddpeppar, 
soja, 2 msk grönsaksfond, pumpakärnor, salt och peppar till 
en tjock smet. Smaka av och tillsätt eventuellt mer kryddor. 
Du vill att smaken ska vara ganska kraftig.

6 Låt ugnen fortsätta stå på 225 grader. Ta 2–3 msk fyllning och 
lägg i mitten av ett kålblad (anpassa mängden efter hur stort 
bladet är). Vik först in den nedre delen av bladet över fyllning-
en, därefter sidorna och rulla sedan ihop dolmen och försegla 
den med spetsen på bladet. Fäst med en tandpetare.

7 Lägg de färdiga dolmarna tätt ihop i en ugnsfast form. Blanda 
2 dl vatten, 1 ½ msk grönsaksfond och enbär till en fond och 
slå över dolmarna. Baka i mitten av ugnen tills dolmarna fått 
fin färg, ca 15 minuter. Ös med fonden lite då och då så de inte 
blir för torra.

700–900 Kcal 

Kolhydrater 73 g ·  Protein 32 g

Om du hade gjort kåldol-
marna med nötfärs istäl-

let för med sojafärs hade kli-
matpåverkan blivit sex gånger 
så stor, 2,4 kilo CO

2
e per por-

tion. 

Rotselleri är en under-
skattad råvara. Miljömäs-

sigt är den toppenbra, särskilt 
under vintermånaderna då det 
är svårare att få tillgång till bra 
färska grönsaker. Dessutom 
innehåller den bra näring. 
Förutom en massa C-vitamin 
och fibrer innehåller rotselleri 
även mycket folsyra, något 
som vi tenderar att få i oss för 
lite av och som fertila kvinnor i 
synnerhet ska tänka på! Folsy-
ra behövs för celldelning och 
blodbildning. Alla kvinnor i 
fertil ålder rekommenderas 
tillskott av folsyra.

Receptet kommer från boken Vego i världsklass – hållbar mat för en aktiv livsstil. Boken är del 
av projektet med samma namn som drivs av Världsnaturfonden WWF och Sveriges Olympiska 
Kommitté. Genom att utmana fördomar och myter kring vegetarisk mat visar projektet att det 
går att äta hållbar mat och samtidigt prestera i världsklass. Boken innehåller 120 närings- och 
klimatberäknade recept och är skriven av Anna Richert, matexpert på WWF, Linda Bakkman, 
näringsfysiolog på Sveriges Olympiska Kommitté och Gustav Johansson, grundaren av bloggen 
Jävligt Gott som även har skapat detta recept.
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8 GRÄDDSÅS Mixa tofun till en slät kräm i en blender eller 
med stavmixer i en bunke.

9 Skala och riv vitlöken. Stek vitlök, enbär, rosmarin och 
timjan i en kastrull med lite rapsolja på medelhög värme 
tills det börjar dofta gott.

10 Häll ner mixad tofu, soja, fond, gelé och 1 dl vatten i kast-
rullen och vispa så att allt blandas. Låt koka upp och koka 
på låg värme i 4–5 minuter. Späd eventuellt med mer vat-
ten till önskad konsistens. Smaka av med salt och peppar 
och tillsätt också eventuellt mer kryddor och gelé. Låt koka 
upp igen. Om såsen skär sig och börjar bli grynig, ta av 
kastrullen från värmen och vispa snabbt med en handvisp, 
så blir den krämig igen.

11 SERVERING Toppa kåldolmarna med gräddsås, lingon och 
persilja. Servera med rotsaker.

F
o

to
: 

S
te

fa
n

 W
e

tt
a

in
e

n

GRÄDDSÅS

400 g silkestofu
1 ekologisk vitlöksklyfta
6 torkade enbär
1 tsk torkad rosmarin
1 tsk torkad timjan
2 tsk kinesisk soja
1 msk grönsaksfond
2 tsk svartvinbärsgelé
ca 1 dl vatten
salt och svartpeppar 
ekologisk rapsolja till stekning

TILL SERVERING

125 g färska eller frysta och tinade 
lingon

finhackad kruspersilja
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