100% växtbaserade recept & inspiration från Oatly.

åt oss föreställa oss att du ska
bjuda över dina kompisar på middag
och att du har en ganska blandad kompott vänner vari det ryms en vegetarian,
en vegan, en laktosintolerant, en gräddfantast, en miljöaktivist, en fiberjunkie samt ett par glutenintoleranta*.
(Bra gäng!) Det är då (bland annat) som
de här produkterna kommer in i bilden.
Alla Oatlyprodukter är nämligen 100%
växtbaserade, innehåller nyttiga
omättade fetter, fibrer och har en
lägre miljöpåverkan. Hur du använder
dem? Det är lätt. Bara byt ut mejeriprodukterna i receptet rakt av. Använd
iMat istället för matlagningsgrädde.
Ersätt crème fraiche med iMat Fraiche.
Och så vidare. I övrigt gör du precis
som du brukar, och maten blir fortfarande sådär krämig som du vill ha
den (gräddfantasten kommer med andra
ord inte bli besviken).
Tycker du ändå att det låter krångligt?
Här är en samling recepet som bara är
att följa rakt av. Lycka till!
* Samtliga av Oatlys produkter innehåller mindre än 100 ppm gluten från vete, råg och korn.

CO2e* (koldioxidekvivalenter) är ett sätt
att mäta klimatpåverkan
där de totala växthusgasutsläppen räknas om till
motsvarande mängd
koldioxidutsläpp.

CO2e vadå?
Men hur vet man om ett CO2e-värde
är högt eller lågt? Ja, det är inte
helt enkelt. Du kan få en känsla för
vad som är rimligt genom att titta
på konceptet ”One Planet Plate” som
svenska WWF har tagit fram tillsammans med forskare, där ramen för en
hållbar veckomeny är 11 kg CO2e per
person. Det motsvarar ca 0,5 kg CO2e
per lunch eller middag. Livsmedel
från djurriket har nästan alltid

högre klimatpåverkan än de från
växtriket. För ett klimatavtryck på
0,5 kg CO2e kan du till exempel välja 5 kg potatis - eller 18,5 g nötkött. Men okej, 5 kg potatis låter
ju ganska enformigt - testa gärna
recepten i broschyren istället!
Alla recept i broschyren är växtbaserade och ligger under 0,5 kg
CO2e per portion.
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* Olika växthusgaser (t.ex. koldioxid, metan, ozon, vattenånga) påverkar klimatet olika mycket.
Genom att räkna om de totala växthusgasutsläppen till motsvarande mängd koldioxidutsläpp - så
kallade koldioxidekvivalenter eller CO2e - möjliggörs en jämförelse av klimatpåverkan.
Källa: WWF One Planet Plate www.wwf.se/mat-och-jordbruk/one-planet-plate/

Smoothie med
päron och spenat
Förläng sommarkänslan och njut av en sensommarsmoothie med söta päron, spenat och ingefära.
s

10 gla

Ingredienser
-- 1,5 kg väl mogna päron
(välj en saftig och söt sort)
-- 750 g fryst spenat
-- 1,5 liter Oatly Havredryck Mellan 1,5%
-- Ca 30 g färsk skalad ingefära
Gör så här
1. Kärna ur päronen och häll ner alla
ingredienser i en mixer. Mixa i några
minuter till slät och len konsistens.
Smaka av och justera efter smak. Häll
upp i glas och drick riktigt kall.
Tips! Förvara smoothien i tätslutande
behållare i kylen, den gröna färgen
bevaras bäst om smoothien inte kommer
i kontakt med syre.

Näringsvärde
Energi: 159 kcal
Fett: 2,2 g
Kolhydrater: 27,4 g
Protein: 2,8 g.
Klimatavtryck: 0,13 kg CO2e per glas

Havredryck Mellan 1 L
Art. nr: 66505

Mangolassi
Indisk mangosmoothie med smak
av syrlig havregurt. Läskande!
s

10 gla

Ingredienser
-- 1 kg fryst mango
-- 1 liter mangojuice
-- 1 liter Oatly Turkisk Havregurt
-- Ett knippe färsk mynta
-- Ca 1 msk nystött kardemumma
Gör så här
1. Blanda mango, mangojuice och
turkisk havregurt i en mixer och
mixa till helt slät konsistens.
Smaka av och tillsätt eventuellt
mer turkisk havregurt.
Ställ kallt.
Vid servering: Häll upp lassin
i glas. Toppa med myntablad och
kardemumma.

Näringsvärde
Energi: 257 kcal
Fett: 10,4 g
Kolhydrater: 35 g
Protein: 4,4 g.
Klimatavtryck: 0,15 kg CO2e per glas

Havregurt Turkisk 500 g
Art. nr: 61694

Overnight oats med
turkisk havregurt
Kombinationen av overnight oats och syrlig
turkisk havregurt är både god och mättande.
Använd gärna fiberhavregryn som ger extra
mycket fibrer och mineraler.

rt.
10 po

Ingredienser
-- 7 dl fiberhavregryn (eller andra
fiberrika gryn, tex rågflingor)
-- 10 dl Oatly iKaffe (eller Oatly
Havredryck Deluxe)
-- 2 dl Oatly Turkisk Havregurt
-- 3 msk chiafrön
-- Toppa med en klick Turkisk Havregurt
och t.ex. sylt och rostade nötter

Havregurt Turkisk 500 g
Art. nr: 61694

Gör så här
-- Blanda alla ingredienser (utom toppingen)
i en skål och låt stå i kylen i minst
3 timmar, men gärna över natten.
-- Ta ut och rör om. Tips: Häll i en skvätt
iKaffe om den är för tjock, eller lite mer
havregryn om den är för lös i konsistensen.
-- Toppa med valfri topping.

Näringsvärde (med topping)
Energi: 275 kcal
Fett: 11,6 g
Kolhydrater: 34,7 g
Protein: 6,1 g.
Klimatavtryck: 0,10 kg CO2e per portion

iKaffe 1 L
Art. nr: 61603

Små snittar med klassiska
smaker som senap och dill
tillsammans med furikake
som är en japansk kryddmix av sjögräs och sesam.
En smakkombination utöver
det vanliga! Hittar du
inte furikake går det bra
att ersätta det med salta
och rostade nötter/frön.

snittar
30 små
Avokadocrème

-- 2 dl Oatly Turkisk Havregurt
-- 2 msk finhackad kapris
(utan spad)
-- Ca 1,5 msk skånsk
grovkornig senap
-- 0,5-1 dl finhackad dill
-- En liten skvätt pressad
citronsaft
-- En liten skvätt ljus sojasås
-- 2-3 avokado
-- Salt och peppar

TIPS!
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Tillbehör/topping
-- Valfritt kex (gärna sesamkex)
-- 1 knippe rädisor
-- 1 knippe gräslök
-- Furikake (japansk kryddmix
av sjögräs och sesam, kan uteslutas eller ersättas med salta
och rostade nötter/frön)
Gör så här
1. Blanda ihop turkisk havregurt,
kapris, senap och dill. Smaka
av med citron, soja salt och
peppar. Krämen ska vara ganska
koncentrerad i smaken då
avokadon tillsätts senare.

Havregurt Turkisk 500 g
Art. nr: 61694
Näringsvärde för en snitt (27 g)
Energi: 63 kcal
Fett: 4,6 g
Kolhydrater: 3,9 g
Protein: 1,2 g
Klimatavtryck: 0,02 kg CO2e per snitt

2. Skär avokado i tunna skivor
och vänd ner i krämen. Rör
försiktigt så att avokadon
inte går sönder. Smaka av
och tillsätt eventuellt mer
kryddor. Ställ kallt så att
krämen sätter sig.
Vid servering: Skär rädisorna i
supertunna skivor. Finhacka gräslöken. Lägg ut kexen och klicka på
avokadokrämen. Strö över rädisor,
furikake och toppa med gräslök.

Avokadocrème
med skånsk senap
och furikake

Krämig
Brantevikssill
med färskpotatis

Klassiska sillsmaker.
Ostronskivlingen fångar
upp smakerna och ger fint
tuggmotstånd.

ittar

30 små sn

Ingredienser
-- 400 g ostronskivling
-- 1⁄2 dl socker
-- 1 msk ättika (24 %)
-- 1⁄2 tsk salt
-- 1⁄2 liten rödlök
-- 1⁄2 liten gul lök
-- Ca 1 dl finhackad gräslök
-- Ca 0,75 dl finhackad dill
-- Drygt 1⁄2 tsk nymald vitpeppar
-- 1⁄2 tsk nymald kryddpeppar
-- Salt och peppar efter smak
-- 200 g Oatly påMackan naturell
-- En skvätt ljus sojasås
-- En skvätt citronsaft
Tillbehör/topping
-- 500 g kokt och kall
färskpotatis
-- Knäckebröd med veganskt smör
-- Topping: Lite nyklippt dill
och finhackad gräslök

Gör så här
1. Koka upp vatten i en stor
kastrull. Dra isär svampen
i 1–2 cm breda bitar. Salta
vattnet och koka svampen i
en minut. Häll av i ett
durkslag och spola med kallt
vatten. Ställ åt sidan.
2. Blanda socker, ättika och salt
i en liten kastrull. Vispa och
värm upp lite så att sockret
löser sig. Värm inte för mycket, då karamelliseras sockret.
3. Krama ur nästan allt vatten
ur svampen. Den ska inte
vara snustorr, men innehåller
den för mycket vatten blir
röran för lös (tänk sill i
konsistensen).
4. Finhacka all lök och dill.
Häll ner i en stor bunke och
tillsätt svampen, sockerlösningen och påMackan. Mal kryddorna i en mortel eller mixer
och tillsätt dem. Smaksätt
med citron och lite sojasås
för syra och rund sälta (var
försiktig så att röran inte
blir för lös), samt salt och
peppar. Ställ kallt så att
smakerna och konsistensen
sätter sig.
Vid servering: Bryt knäckebrödet i
lagom stora bitar och bred på
smör. Skiva potatisen i lagom
tjocka skivor och lägg på brödet.
Klicka på lite röra och toppa med
nyklippt dill och gräslök.

påMACKAN Naturell 150 g
Art. nr: 61632

Näringsvärde för enitt (44 g)
Energi: 70 kcal, Fett: 3,4 g,
Kolhydrater: 8,1 g, Protein: 1,2 g.
Klimatavtryck: 0,04 kg CO2e per snitt

rt.
10 po

Gör så här

Ingredienser
-- 10 medelstora schalottenlökar
(eller 4 små gula lökar)
-- 1,2 kg tofu (medelhård tofu)
-- 1-1,5 tsk mald gurkmeja
-- 1-1,5 tsk svart salt
(innehåller svavel och ger
smak som påminner om ägg,
kan uteslutas)
-- 4 dl Oatly iMat
-- 4 msk nutritionsjäst
(ger en lite ostig smak,
kan uteslutas)
-- 4 msk finhackade soltorkade
tomater
-- Rapsolja
-- Salt och peppar
Tillbehör
-- 500 g valfri svamp
-- 200 g svartkål eller grönkål
-- 2 vitlöksklyftor
-- Rapsolja
-- Salt och peppar
-- 1 limpa surdegsbröd

Scrambled tofu

Äggröra, men gjord på tofu istället för ägg. Recept
innehåller två ingredienser som är användbara i all
växtbaserad matlagning – kala namak (svart salt) och
näringsjäst. Det går bra att ersätta dem med lite
buljongpulver, men testa dem gärna - de bidrar med
djup och fyllighet.

TIPS!
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iMat 1 L
Art. nr: 61577

1. Finhacka löken. Stek i olja
i ca 5 minuter, löken ska bli
glansig men inte ta färg.
Tillsätt gurkmeja, svart salt,
vanligt salt och peppar och
låt det fräsa i ytterligare
5 minuter. Tillsätt mer olja
om det behövs.
2. Pressa ur lite vatten ur tofun
och smula den med händerna
(munsbitar, tänk äggröra).
Häll ner tofun i grytan fräs
med löken och kryddorna i några
minuter. Slå på iMat och låt
det puttra på låg värme i
5-10 minuter.
3. Ställ bort grytan från plattan
och vänd ned nutritionsjäst och
soltorkade tomater. Smaka av
och tillsätt eventuellt mer
kryddor.
4. Tillbehör: Dela svampen i
munsbitar och skär kålen grovt.
Stek svampen i olja tills den
har fått fin stekyta, låt kålen
steka med mot slutet. Smaksätt
med riven vitlök,
salt och peppar.
Servera scrambled
tofu med de frästa
grönsakerna och
surdegsbröd.

Näringsvärde per portion
Energi: 445 kcal
Fett: 21 g
Kolhydrater: 39 g
Protein: 19,7 g
Klimatavtryck: 0,35 kg
CO2e per portion

Solgul currygryta
En värmande gryta som är enkel att variera utifrån grönsaker i säsong. Servera med rostad potatis eller klimatsmarta
gryn, och andra goda tillbehör som naanbröd, picklad rödlök,
koriander och en klick turkisk havregurt. Mums!

.
10 port
Ingredienser
-- 2 gula lökar
-- 4 vitlöksklyftor
-- 600 g sötpotatis

Gör så här
1. Finhacka lök och vitlök. Skala
sötpotatisen och dela den och
blomkålen i munsbitar. Hacka
kålen grovt.

-- 300 g svartkål eller
grönkål

2. Hetta upp olja i en stor gryta
och mjukstek löken i 8 minuter
tillsammans med curry.

-- 1 kg kikärtor
(avrunnen vikt)

3. Spola av kikärtorna och låt de
rinna av väl.

-- 2-3 msk curry

4. Häll i alla grönsaker (förutom
kålen), vitlök, kikärtor samt
tomatpuré och stek ytterligare
5-8 minuter. Krydda med salt och
peppar. Tillsätt grönsaksbuljong,
vatten och iMat. Låt
grytan puttra tills
grönsakerna är lagom
mjuka, ca 10-15 minuter.
Smaka av med mangochutney
och vänd ned kålen precis
innan servering så den
behåller sin fina färg.

-- 600 g blomkål

-- 4 msk tomatpuré
-- 2 tärningar grönsaksbuljong + 5 dl vatten
-- 1 liter Oatly iMat
-- 4 msk mangochutney
-- Salt och peppar
-- Rapsolja att steka i

Näringsvärde per portion
(med matvete)
Energi: 481 kcal
Fett: 17,7 g
Kolhydrater: 58,8 g
Protein: 14,6 g
Klimatavtryck:
0,38 kg CO2e per portion

iMat 1 L
Art. nr: 61577

Majsfritters påminner om falafel - frasiga på utsidan
och krämiga på insidan. Den söta och smöriga majsen
passar perfekt till syrlig tomatsalsa, koriander och
turkisk havregurt. Så gott!

rt.

10 po

Majsfritters
-- 700 g majskorn på burk,
avrunna i durkslag
-- 2 medelstor silverlök
(eller gul lök)
-- 2 msk majsstärkelse eller
potatismjöl
-- 1 msk bakpulver
-- 4 dl kikärtsmjöl
-- 2 dl Oatly iMat
-- Ca 2 tsk cayennepeppar (eller
annan typ av chilipeppar,
färsk chili går också bra)
-- 1,5-2 tsk salt
-- Svartpeppar efter smak
-- Rapsolja till stekning
Pico del gallo
-- 500 g tomater
-- 1 rödlök
-- 1 röd eller grön chilifrukt
-- 2 krukor koriander,
grovt hackad

Taco med friterade
majsfritters och
pico de gallo

-- 4 avokado
-- 2 burkar svarta bönor,
väl avrunna
-- 1 lime
-- 1 stor riven vitlöksklyfta
Tillbehör
-- 4 dl Oatly Turkisk havregurt
eller Oatly iMat Fraiche
-- Tacosås eller srirachasås
-- Mjuka tacobröd

Gör så här
Majsfritters: Blanda majs, lök,
majsstärkelse, bakpulver och kryddor i en bunke. Blanda ner iMat
och låt vila i 10-15 minuter.
Smeten kommer vätska sig så att
den blir kladdig och håller ihop.
Hetta upp en stekpanna med ganska
mycket olja (medelhög värme).
Klicka i en rågad matsked smet
direkt i pannan och stek/fritera
ca 5 minuter på varje sida. Platta
inte till för mycket med skeden,
de ska vara lite asymmetriska i
formen, frittersen får en bättre
konsistens om de inte är för kompakta. Tips! Provstek en fritters
först för att kontrollera värmen/
stektiden så att de håller ihop
(tillsätt lite mer majsstärkelse
om de faller isär) och smaka av så
att mängden kryddor är lagom.
Pico de gallo: Finhacka tomater,
rödlök, chili och koriander och
häll över i en skål. Gröp ur
avokado med en sked och blanda i
avokado och bönor i salsan.
Smaksätt med lime, riven vitlök,
salt och peppar.
Servering:
Fyll tacobröd med majsfritters,
pico de gallo, fraiche och tacosås
eller srirachasås.
Näringsvärde
Energi: 686 kcal, Fett: 26,6 g,
Kolhydrater: 83 g, Protein: 20,9 g.
Klimatavtryck: 0,5 kg CO2e per portion

Burek

Burek har sitt ursprung i Balkan och kan liknas vid en paj
då fyllningen viras in i filodeg och bakas i ugn. I detta
recept fylls rullarna med sojafärs, soltorkade tomater,
havrebaserad färskost och färsk bladspenat.

rt.
10 po

Ingredienser
-- 2 stora gula lökar
-- 600 g fryst sojafärs
-- 2 dl soltorkade tomater,
strimlade
-- 300 g Oatly påMackan Tomat/
Basilika
-- 300 g färsk bladspenat
-- Färsk filodeg (ca 500 g)
-- Salt och peppar
-- Rapsolja att steka i och
att pensla filodegen med
-- Svarta eller vita sesamfrön till dekoration
(kan uteslutas)
Goda tillbehör
-- Oatly Turkisk Havregurt
-- Ajvar relish
-- Hummus
-- Valfri sallad

Gör så här
Burek: Sätt ugnen på 200 grader.
Finhacka löken och mjukstek i olja i
8 minuter (använd en stor kastrull).
Tillsätt sojafärsen och låt det fräsa
ihop i några minuter.
Sänk värmen och blanda ner soltorkade
tomater och påMackan. Tillsätt
spenaten och blanda väl till en
kladdig smet. Smaka av med peppar och
ev lite salt.
Ta ett ark filodeg, pensla halva ytan
med olja och vik dubbelt. Lägg på ca
1,5 dl av färsen, vik in sidorna och
rulla sen ihop till ett paket (som
en vårrulle). Upprepa tills färsen är
slut. Låt filodegsarken ligga under en
fuktig handduk under tiden du rullar
så att den inte torkar ut.
Lägg paketen på en plåt med
bakplåtspapper, pensla med lite olja
och strö över sesamfrön. Baka i ugnen
tills paketen fått fin färg och är
frasiga, ca 20 minuter.
Servera burek med tillbehören.

påMACKAN Tomat/Basilika 150 g
Art. nr: 61655

Näringsinnehåll per portion (med tillbehör)
Energi: 673 kcal
Fett: 39,6 g
Kolhydrater: 43,9 g
Protein: 27,6 g
Klimatavtryck: 0,38 kg CO2e per portion

Den rostade potatisen och kikärtorna tillsammans med syrligt
äpple, pickles och curry blir en härlig sallad med mycket
smak och textur. Fraichen - eller den turkiska havregurten,
båda funkar lika bra - binder ihop smakerna och ger en
krämig konsistens.

.
10 port

Potatissallad
-- 1 kg potatis
-- 3 vitlöksklyftor
-- 400 g kikärtor, väl avrunna
-- 1 tsk curry
-- Salt och peppar
-- Rapsolja
-- Ca 150 g färsk bladspenat
(vänds ned sist i salladen)
Currydressing
-- 2 syrliga äpplen, grovt rivna
-- 2 dl pickles, grovt hackade
-- 1 dl tunt skivad purjolök
-- 4 dl Oatly iMat Fraiche eller
Oatly Turkisk Havregurt
-- 1 tsk dijonsenap
-- 1,5 tsk curry
-- Salt och peppar

Potatissallad
med rostade
kikärtor, curry
och pickles

Näringsvärde
Energi: 279 kcal, Fett: 13,7 g,
Kolhydrater: 30 g, Protein: 5,9 g.
Klimatavtryck: 0,2 kg CO2e per portion

iMat
Fraiche 500 ml
Art. nr: 61617

Gör så här
Potatissallad: Sätt ugnen på 225
grader. Skär potatis i munsbitar
och skiva vitlök i tunna skivor.
Fördela potatis, kikärtor och
vitlök i en ugnsplåt med bakplåtspapper. Ringla över rapsolja och
krydda med curry, salt och peppar.
Blanda om och rosta i ugnen i
25-30 minuter tills potatisen är
genomstekt och kikärtorna krispiga. Ta ut och låt svalna helt.
Dressing: Blanda alla ingredienser
till dressingen. Smaka av med salt
och peppar. Slå på lite spad från
picklesen om du önskar mer syra.
Ställ kallt så att dressingen
sätter sig.
När potatisen och kikärtorna
svalnat, häll över i en stor
bunke och blanda ned dressingen
och spenaten. Ställ kallt och
låt salladen stå en stund före
servering, då hinner smakerna
utvecklas.

iMat Havregurt
Turkisk 500 ml
Art. nr: 61694

rt.
10 po

Pavlova med
turkisk havregurt
och sensommarbär

En somrig dessert på sensommarens frukter och bär.
Den turkiska havregurten bidrar med fin syrlighet
och fräschör, vilket passar bra till den söta
marängen och de mörka bären.

Ungsbakade plommon
-- 1 kg plommon (eller andra
stenfrukter, tex nektariner)
-- 0,5-1 dl farinsocker
(anpassa mängden utifrån
fruktens sötma)
-- En skvätt Amaretto (valfritt
och mängd efter smak)
-- Malen kanel
-- Nystött kardemumma
-- 3 dl hackad sötmandel
Turkisk havregurt
med smak av vanilj
-- 300 g Oatly Vaniljsås
-- 150 g Oatly Turkisk Havregurt
-- Finrivet citronskal från
ca 1 citron
Tillbehör
-- 150 g veganska maränger
-- 250 g valfria bär
-- 1 kruka färsk mynta
(eller andra örter)

Gör så här
Ugnsbakade plommon: Sätt ugnen
på 175 grader. Kärna ur och dela
plommonen i fyra delar. Lägg dem
i en ugnsform och strö över farinsocker, häll på en skvätt amaretto
och smaksätt med kanel och kardemumma. Toppa med hackad mandel och
baka i ugnen i ca 30 minuter.
Ta ut och låt svalna.
Turkisk havregurt med vanilj: Vispa
vaniljsåsen i 3-5 minuter så att
den blir fast i konsistensen. Vänd
ner turkisk havregurt och lite rivet citronskal med en slickepott.
Rör inte för mycket, då kan skummet kollapsa (det behöver inte vara
helt blandat). Ställ kallt en stund
så att krämen sätter sig.
Vid servering:
Varva plommon,
turkisk havregurt,
maränger och björnbär
i glas. Toppa med
färska myntablad.

Näringsinnehåll per portion (med tillbehör)
Energi: 210 kcal, Fett: 9 g, Kolhydrater: 27,8 g,
Protein: 2,9 g. Klimatavtryck: 0,10 kg CO2e per portion

Vaniljsås 250 ml
Art. nr: 61434

20 små

bitar

Chokladkaka
med kokostosca

Ryttarkaka, falsk toscakaka eller kokostosca - kärt barn
har många namn. Kombinationen kladdkaka och knäckig kokos
älskas av alla.
Chokladkaka
-- 4 dl vetemjöl
-- 2 dl strösocker
-- 2 dl farinsocker
-- 1,5 dl kakao
-- 2 tsk vaniljsocker
-- 1 tsk bakpulver
-- 0,5 tsk salt
-- 200 gram mjölkfritt margarin
-- 2,5 dl Oatly iMat
Kokostosca
-- 200 gram kokosflingor
-- 1 dl strösocker
-- 1 dl ljus sirap
-- 50 gram mjölkfritt
margarin
-- 1,5 dl Oatly iMat
-- 0,5 tsk salt

Näringsvärde
Energi: 303 kcal
Fett: 19,5 g
Kolhydrater: 27,7 g
Protein: 2,3 g
Klimatavtryck: 0,07 kg CO2e
per bit

Gör så här
Chokladkaka: Sätt ugnen på 175
grader. Klä en rektangulär bakform
(15x25 cm) med bakplåtspapper.
Blanda alla torra ingredienser i
en skål. Smält margarinet och rör
ner det tillsammans med iMat till
en klumpfri smet.
Häll över smeten i formen. Grädda
kakan mitt i ugnen i ca 25 minuter.
Kokostosca: Blanda alla ingredienser i en kastrull och låt det
puttra ihop under tiden som kakan
gräddas i ugnen.
Ta ut kakan och höj ugnsvärmen
till 200 grader. Bred försiktigt
ut kokostoscan på chokladkakan och
ställ tillbaka kakan i mitten av
ugnen. Grädda i ytterligare 10-12
minuter tills toscan är
knäckig och fin i färgen.
Låt kakan svalna helt och
ställ den sedan i kylen
ett par timmar. Kakan är
enklast att skära i snygga
bitar när den är lätt
frusen (kakan går utmärkt
att frysa).

iMat 1 L
Art. nr: 61577

Vaniljglass med fattiga
riddare & björnbärssylt
Fattiga riddare är perfekta som lyxig frukost eller dessert.
Bröden steks härligt frasiga i en smet gjord av kikärtsmjöl
och havredryck. Vänd i kanelsocker och toppa med vaniljglass
och björnbärssylt.

t.
10 por
Ingredienser
-- 3 dl kikärtsmjöl
-- 6 dl Oatly Havredryck 1,5 %
-- 1 dl potatismjöl (eller
majsstärkelse)
-- 1,5 tsk salt
-- 10-12 skivor dagsgammalt
ljust bröd
-- Rapsolja eller mjölkfritt
margarin till stekning
Tillbehör

Gör så här
Vispa ihop kikärtsmjöl, havredryck, potatismjöl och salt till
en slät smet. Låt vila en stund.
Vänd ned brödskivorna i smeten
och låt dem dra i några minuter.
Upphetta en stekpanna med rapsolja
eller mjölkfritt margarin och
stek brödskivorna tills de får
fin stekyta. Vänd dem sedan i
kanelsockret.
Servera de nyste ta ”riddarna” med
en kula glass och björnbärssylt.

-- 4 msk kanel blandat med
4 msk strösocker
-- 2 paket Oatly Vaniljglass
-- Björnbärssylt

Näringsvärde
Energi: 420 kcal
Fett: 10,6 g
Kolhydrater: 69,9 g
Protein: 8,6 g
Klimatavtryck: 0,12 kg CO2e per portion

Vaniljglass 500 ml
Art. nr: 61662

Havredryck Mellan 1 L
Art. nr: 66505

Miso
Banana
Bread

Miso (a.k.a. japansk fermenterad bönpasta) i banana bread?
Ja! Med miso i smeten kan du briljera med begrepp som
”komplex sälta” och ”umami-smak” - eller så nöjer du dig
med vetskapen om att den gör kakan otroligt god.

rt.

10 po

Miso Banana Bread
-- 5 dl vetemjöl
-- 1 1/2 dl farinsocker
-- 1 tsk vaniljsocker
-- 1 tsk bikarbonat
-- 1 tsk kanel
-- 3 medelstora övermogna bananer
(ca 300 g)
-- 1 dl rapsolja
-- 1 dl Oatly iKaffe (3%)
-- 1 msk äppelcidervinäger
(eller vitvinsvinäger)
-- 1 msk vit misopasta
-- Ev. 1 dl hackade valnötter
eller andra nötter/frön
Frosting
-- 300 g Oatly påMackan naturell
-- 100 g mjölkfritt smör
-- 100 g florsocker
-- 1 msk vaniljsocker
-- Ca 1 msk vit misopasta
-- Ca 0,5-1 msk matchapulver
(japanskt grönt te) + ev. lite
rivet citronskal

Näringsinnehåll för en tjock skiva (100 g)
Energi: 294 kcal, Fett: 15,3 g,
Kolhydrater: 35,6 g, Protein: 2,9 g
Klimatavtryck: 0,05 kg CO2e per skiva

Gör så här
Banana bread: Sätt ugnen på 180°C
och smörj en avlång brödform med
lite rapsolja.
Blanda alla torra ingredienser
i en bunke. Mosa bananerna med
en gaffel i en skål.
Vispa ihop rapsolja, havredryck,
vinäger och miso i en annan skål.
Tillsätt bananmoset och oljeblandningen i de torra ingredienserna.
Vänd hastigt ihop smeten med en
slickepott, överarbeta inte.
Häll smeten i formen och sätt
direkt in i mitten av ugnen.
Grädda i 50 - 60 minuter,
en sticka ska komma ut torr.
Ta ut och låt svalna helt.
Frosting: Vispa ihop alla
ingredienser till en slät och
fluffig crème, använd elvisp.
Låt frostingen stå
kallt så att den
sätter sig. När
kakan har svalnat
helt, bred ut
frostingen på
ovansidan.

Oatly iKaffe 1 L
Art. nr: 61603
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