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Inspirerande recept

ANNELINA WALLER

Hon anser att vi alla borde äta mer frukt
och grönsaker och uppmuntrar till oväntade
kombinationer av ingredienser…

Annelina Waller är en sport- och hälso
expert, influencer, yogainstruktör och
bloggerska på heltid. Hon har nyligen ut
sin första kokbok, Buddha bowls. Hennes
teori är att det är möjligt att älska god
mat utan dåligt samvete och äta gott och
medvetet, så missa inte recepten i den här
boken. Hon anser att vi alla borde äta mer
frukt och grönsaker och uppmuntrar till
oväntade kombinationer av ingredienser.
Smak, njutning och hälsa är hennes nyckelkoncept. Använd recepten som inspiration
för att experimentera med frukt och grönsaker, traditionella ingredienser och ny
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specialmat. Tjugo recept med praktiska
matlagningsråd från vår expert, för en
näringsmässig och välsmakande boost!
De är utformade för att guida dig genom
KitchenAid-blendersortimentet.

BLENDER GUIDE

VILKEN ÄR DEN RÄTTA BLENDERN FÖR DIG?

Perfekt blandning, perfekt smak.
Ge din livskraft ny energi. Mixa ihop friska,
aptitretande skapelser med våra snygga
och högpresterande blenders.

DIAMOND
BLENDERS

ARTISAN BLENDERS

HIGH
PERFORMANCE
BLENDERS

POWER PLUS
BLENDER

EFFEKT

0,9 hk

0,9 hk

3,0 hk

3,5 hk

INSTÄLLNINGAR

Fem hastigheter,
krossad is och
pulsfunktion

5 hastigheter,
krossad is och
pulsfunktion

Nio olika
hastighetsinställningar och
pulsfunktion

Elva olika hastighetsinställningar,
pulsfunktion
och sjävrengöringsläge. Den
uppgraderade
modellen har tre
Adapti-Blend receptinställningar

GARANTI

2 år

3 år

10 år

10 år

TILLBRINGARE

1,75 liters diamantformad
tillbringare av
BPA-fri plast i ett
stycke

1,5 liters glastillbringare och en
0,75 liters BPA-fri
minitillbringare

2,6 liters BPA-fri
tillbringare med
måttangivelser

2,6 liters BPA-fri
värmereglerande
tillbringare med
måttangivelser

...och gröna
smoothies och
nötmjölk

...och såser och
soppor.

FÄRGER

JAG VILL MIXA...

Fruktsmoothies, pesto och iskalla
drycker...

+

+

Instruktionsguide till din blender
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BYGG UPP
DIN PERFEKTA
BLANDNING
En guide som lär dig hur
du får en bättre blandning
Att göra den perfekta blandningen är
mycket mer än att bara blanda samman
ingredienserna. Sättet som ingredienserna
läggs i på har en stor inverkan på den slutliga konsistensen och smaken.

06

Frusna ingredienser och isbitar

05

Frukt, grönsaker, nötter, frön och gryn

04

Mjuka ingredienser

03

Blad grönt

02

Sötningsmedel, om några

01

Vätskor

FÖR EN HÄLSOSAM OCH
VÄLSMAKANDE BLANDNING
Bra mat, bra smak, bra hälsa!
En lista över ingredienser du alltid bör ha i ditt skafferi,
kylskåp och frys. Tillsammans med färska ingredienser
kan du sedan göra alla recept.

Tips på “var man kan hitta det”
Denna snabbstartguide hjälper
dig att blanda och prova nya recept och du blir belönad med
läckra och hälsosamma resultat
varje gång. Men vissa ingredienser kan vara svåra att hitta – även
i större städer.
Därför har vi satt samman en lista över “källor” för dessa svårhittade ingredienser. Så nästa gång
du vill blanda men fattas en viss
ingrediens, kan du kolla här var
du hittar den: från ekologiska
specialbutiker eller etniska livsmedelsbutiker till webbplatser
på nätet eller lokala marknader.
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Startkit:
Protein kikärter, linser,
bönor, ärtor
Spannmål och mjöl hirs,
quinoa, havre, ris, majs,
bovete, spelt
Örter persilja, mint,
basilika, koriander, timjan,
rosmarin, dill
Nötter och frön cashewnötter, mandel,
jordnötter, valnötter,
pinjenötter, hasselnötter,
sesamfrön, pumpafrön,
solrosfrön, linfrön
Vätskor vatten, juice,
växtbaserad mjölk, sojasås, ättika, olja
Sötningsmedel oraffinerat
socker, honung, sirap

För en hälsosam
uppgradering
Proteiner edamame,
tempeh, lupin
Spannmål och mjöl amaranth, canihua, kokosmjöl,
hampamjöl, nötmjöl
Fetter & ersättare nöt
smör, avokado, silkestofu,
äppelsås
Vätskor kokosnötvatten,
flytande proteinkoncentrat, tamarisås
Sötningsmedel torkad
frukt, färsk frukt, dadelsocker, kokossocker
Särskilda tillägg mullbär,
chiafrön, acaipuré, hampa
frön, torkade gojibär,
kokosnötolja, kakaonibs,
matcha, alger, näringsjäst,
aktivt kol

Smaksättning
Kryddor: gurkmeja, saffran, kardemumma, kryddnejlika, kanel, vaniljböna,
kakaopulver, senapsfrön,
kummin, korianderfrön,
ingefära, harissa, chili,
buljongpulver, peppar,
salt, ...

LIVSMEDELSFAKTA
Grundläggande näringslära

ÄT I REGNBÅGENS
ALLA FÄRGER
Färgglada frukter och grönsaker
Ju mer färgrik mat vi äter desto mer
näringsämnen får vi i oss. Att äta efter
regnbågens färger är ett trevligt sätt
att påminna oss om att inkludera en
mängd olika frukter och grönsaker i vår
kost med alla vitaminer och mineraler vi
behöver. Ju mer frukter och grönsaker
vi äter, desto bättre.
Grönsaker: vår livskraft av viktiga mikronäringsämnen. De har ofta högt
innehåll av fiber och lite kalorier.
Frukter: De är våra energikraftverk, fulla av viktiga vitaminer och mineraler.
Fiber är den gömda superhjälten.

Livsmedelsfakta

|
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Ät efter färg
Röd
Röda livsmedel är en bra källa till folsyra,
vilket är fantastiskt för vår hjärthälsa. I synnerhet röd frukt, såsom jordgubbar är också
en kraftkälla till antioxidanten C
 -vitamin.
Speciellt röda druvor innehåller en magisk
antioxidant som kallas resveratrol, som har
antiinflammatoriska egenskaper.

Gult och orange
Gula och orange frukter och grönsaker
ger en kraftfull näringskick. De är rika på
betakaroten, A-vitamin och C-vitamin, de
kraftfulla antioxidanterna som neutraliserar
de fria radikalerna som bryter ner celler och
skadar kroppen inifrån.

Grönt
Gröna grönsaker är rika på fytonäringsämnen som förbättrar vår hälsa och erbjuder
en fantastisk mängd av fiber. De har alkaliserande effekter på vår kropp och främjar
ett hälsosamt blodtryck. Bladgrönt innehåller mycket protein, järn and kalcium. Speciellt korsblommiga grönsaker innehåller
svavelföreningar som hjälper levern att
avgifta skadliga cancerframkallande ämnen.
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Blått och lila
Mörka livsmedel som rödkål, björnbär eller
äggplantor är laddade med läkande antioxidanter för en skimrande hy!

Vit
Blomkål är ett litet undantag bland de vita
frukterna och grönsakerna. Den innehåller
många av de näringsämnen som korsblommiga grönsaker också innehåller. Andra
ingredienser som lök och vitlök räknas
som superlivsmedel med läkande effekter. De kan förbättra blodsockernivån och
har fantastiska antiinflammatoriska och
antibakteriella egenskaper. Lök är också
ett livsmedel som innehåller mycket prebiotika; de matar de ”goda bakterierna”
i matsmältningssystemet.

Livsmedelsfakta
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Bönor håller dig mätt längre
och minskar på sockersuget.

Ät mer bönor
Denna fiberrika mat är en bra proteinkälla och erbjuder en rad vitaminer
och mineraler. De har också en naturligt låg fett- och natriumhalt och är
kolesterolfria. De håller dig mätt längre och minskar på sockersuget. Välkända baljväxter är alfalfa, klöver, ärtor, bönor, kikärter, linser, lupinböna,
mesquite, carob, sojabönor, jordnötter och tamarind.

Mer gryn i grytan
Gryn är den ultimata energikällan eftersom deras magiska vitaminer och
mineraler arbetar i vår kropp för att hålla oss starka och friska.
01 Fullkornsgryn är rika på näringsämnen och har höga mängder kli,
och därmed också stora mängder
av fibrer.
02 De ger bra mättnadskänsla med
lågt kaloriinnehåll och kan också
bidra till att minska risken för fetma,
hjärtsjukdom och diabetes.
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03 De är naturligt fettfria.
04 De har måttliga mängder protein.
Utvalda specialgryn och spannmål
inkluderar: bovete, havre, amaranth, quinoa, canihua, majs.

Välj hälsosamma fetter
01 Fetter har stora fördelar för kroppen när det gäller smak och hälsa.
02 En växtbaserad, minimalt bearbetad kost och väl utvalda oljor
leder till bättre hälsa, eftersom de
är de bästa och mest utsökta källorna till Omega 3-fettsyran!

03 Fett från hela växter snarare än
från fasta fetter (smör, margarin) eller raffinerade oljor är mycket mer
näringsrikt.
04 Byt ut margarin från nötter och
frön mot oljor när du kan så kommer
du att få i dig fler näringsämnen.
Prova: oliver, avokado, kokos, lin-,
chia-, sesamfrö.

Har du mjölk hemma?
Komjölk har en imponerande näringsprofil. Den är rik på högkvalitativt
protein och viktiga vitaminer och mineraler, inklusive kalcium-, fosfor- och
B-vitaminer. Komjölk är dock inte ett lämpligt alternativ för alla. Den goda
nyheten är att det finns många alternativ till icke-mejeriprodukter och att
göra egen nyttig mjölk är faktiskt ganska lätt. Dessutom innehåller nästan
all växtbaserad mjölk en proteinmängd som kan jämföras med komjölk.

Naturliga sötningsmedel
Sötsaker kan både få dig att le och på bra humör. De är också en energikälla för vår hjärna och gör oss effektiva. Men i stället för raffinerat socker,
som kan ge upphov till begär och öka risken för fetma, diabetes och
hjärtsjukdom, kan du göra söta medvetna val. Här är några alternativ som
är mer naturliga, med några extra näringsämnen som följer med sötman.

Mandelmjölk Mandel är en fantastisk källa till hälsosamma fetter,
fiber, E-vitamin och andra antioxidanter och innehåller lika mycket
kalcium som mjölk.

Dadelsocker består av 100 % torkad frukt. Sötman från dadlar är
mycket mångsidig på grund av sin
svaga smak.

Kokosmjölk: Kokosnötter har ett
högt innehåll av mättade fetter och
är vanligtvis fetare än annan mjölk.
Kokosnötter innehåller också en betydande mängd C-vitamin, B-vitamin, järn, magnesium och kalium.
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Rismjölk Detta är framförallt en
lätt mjölk för dem som gillar något
lite sötare, vanligtvis med lägre
proteinhalt och kalorier, högre halt
av kolhydrater (naturligt socker)
och mycket låg fetthalt. Dessutom
innehåller den höga mängder A-vitamin, kalcium och D-vitamin.
Havremjölk Detta är en annan lätt
mjölk med högre kolhydrathalt och
lägre proteinhalt. Havre är också en
källa till järn och magnesium.

Dadelsirap består av blötlagda
och kokta dadlar. Sötningsstyrkan
är starkare än vanligt vitt socker så
det bör användas sparsamt.
Socker från kokosblomman är
stjärnan bland sötningsmedel med
lågt GI. Det utvinns från ren juice
från kokosblomman. Det har en
underbar kolasmak vilket gör det
särskilt lämpligt för desserter, bakverk, varma drycker och cocktails.

Sirap från kokosblomman utvinns
från nektar från kokosblomman.
Den är snabblöslig och kan användas i en mängd olika desserter eller
för extra smak i müsli och yoghurt.
Kokosblomssirap har extrem sötma
så använd den sparsamt.
Lönnsirap Kommer från sockerlönnen och utmärks av dess söta
kolasmak. Den är fantastisk i alla
sorters söta och välsmakande rätter.
Andra alternativ: torkad frukt som
fikon, färska mogna frukter, björksocker, rissirap, ...

Livsmedelsfakta
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Glutenfritt och mer
Oavsett om du äter glutenfritt eller bara vill variera kosten kan alternativ
till vetemjöl vara ett proteinrikt alternativ med mycket fiber och lite kolhydrater. Glutenfri bakning är både underbart och utmanande – resultaten
kan vara otroligt läckra, men det kan ta lite tid och några misslyckanden
innan man att upptäcker de bästa glutenfria mjölkombinationerna och
vilket mjöl som är bäst att använda till vad.
Det viktigaste att känna till när du bakar med glutenfria mjölalternativ
är detta: du måste ”blanda” flera mjölsorter tillsammans för att få bästa
resultat. Här är några av de mest populära glutenfria mjölalternativen och
de bästa sätten att använda dem:

Mandelmjöl Ta råa, blancherade
mandlar, mal dem till ett fint mjöl
och vips har du ett mandelmjöl.
Bäst till kakor, muffins, pajskal,
pannkakor, smuldeg.
Bönmjöl Torkade bönor kan malas
till mjöl lika lätt som gryn. De är alla
rika på protein och fiber och kan
användas till både söta och salta
rätter men använd dem i små doser eftersom smaken annars kan ta
överhanden.
Bovetemjöl Görs på malet bovete
och har en rik nötsmak och mycket
högt näringsinnehåll. Bäst till muffins, pannkakor, våfflor och bröd.
Kokosmjöl Detta glutenfria mjöl är
gjort av kokosnötter som torkats
och malts. Det är mycket kompakt
och har hög proteinhalt och det är
det mjöl som innehåller mest fiber.
Perfekt för recept som inte behöver
jäsa mycket.
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Havremjöl Det görs helt enkelt genom att mala hela havrekorn i blendern. Det är rikt på lösliga fiber och
bra för att balansera blodsockernivån. Bäst till bröd, muffins, cookies,
kakor, pajdeg, granola, fruktchips,
scones.
Rismjöl Oavsett om riset är brunt
eller vitt kan det malas till rismjöl.
Detta är ett bra basmjöl för glutenfri
bakning. Kan också användas som
förtjockningsmedel i soppor, stuvningar, fyllningar ...
Andra alternativ Tapioca, durra,
teff, quinoa, hirs, ...

Specialboosters
Näringsjäst Det är ett bra sätt att
lägga till en smakrik och nötaktig
smak till dina rätter. Det är en inaktiv jäst som innehåller ca 40-50
gram protein per 100 gram. Förutom mycket protein innehåller jästen
mycket lite mättat fett, kolesterol
och natrium. Det är också en bra
källa till antioxydanter och kostfiber. Här kommer några exempel på
hur du kan använda näringsjäst: på
mackan och på brödet, i stir-fries,
i soppor.
Aktivt kol Matlagning med kol är
den senaste mattrenden i allt från
bröd och kryddor, till glasstrutar
och kakor, drycker och spreads.
Trenden har också spridit sig till
skönhetsprodukter, så om du inte
är äventyrlig i köket kan du alltid
försöka med träkolskönhetsprodukter istället. Kol har utsetts till den
senaste detoxingrediensen. Det har
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förmågan att fånga upp oönskade
kemikalier i kroppen, förhindra deras absorption och hjälper till att
underlätta att få bort dem. Men var
uppmärksam på att svart kol kan
göra läkemedel mindre effektiva eftersom det kan begränsa kroppens
förmåga att absorbera dessa.
Spirulina Denna alg har en magisk
förmåga att ge färg till maten och
det är en fantastisk ingrediens när
det gäller proteinhalt. Per 100 gram
får du 57 gram proteiner inklusive
alla viktiga aminosyror. Spirulina
innehåller också näringsämnen
som kalcium och magnesium, så
det är värt att svälja ner detta svagt
algsmakande pulver! Det är perfekt
i smoothies, latte, bakverk, nudlar
och mer, och har ingen fisksmak!
Hampafrö När det handlar om
proteiner och hälsosamma fetter

hamnar hampafröt på topplistan.
Det är exceptionellt näringsrikt och
med ett imponerande protein- och
fiberinnehåll och många nyttiga fetter. Ett dagligt intag - vilket innebär
3 tsk - ger dig 10 g protein, 50 %
av ditt dagliga intag av magnesium,
vilket hjälper till att få musklerna att
slappna av, förbättrad matsmältning, samt innehåller många andra
näringsämnen som hjälper till att
öka muskelbyggnaden. Hampfrön
är faktiskt en av de fetter som är
hjälper till med en hälsosam och
hållbar viktminskning. Du kan enkelt lägga i hampafrön i sallader,
smoothies,och yoghurt för en utsökt nötsmakande näringsboost.
Liksom med de flesta andra nötter
och frön kan du till och med göra
din egen mjölkfria dryck från fröna.
Slutligen kan du även använda dem
i bakade rätter för extra krispighet.
Gurkmeja Ökar din hälsa och övergripande välbefinnande. Gurkmeja
innehåller den aktiva ingrediensen curcumin som är en kraftfull
antioxidant. Curcumin har antiinflammatoriska, smärtstillande och
cancerhämmande egenskaper och
som även hjälper till att eliminera
tungmetaller. Rena AVGIFTNINGSKUREN! Då curcumin inte är vattenlösligt är det svårt för kroppen
att absorbera den. Ingen fara ... när
du lagar mat med gurkmeja kan du
lösa upp den i oljor eller kombinera
tillsammans med svartpeppar för
att öka av curcuminen. Bästa tip-

set: om du använder färsk gurkmeja
hjälper fettet som redan finns i knölen till att absorbera denna supermat. Enkla sätt att använda gurkmeja i ditt dagliga liv? I hemmagjorda
kryddblandningar, mustiga soppor,
grytor och buljonger, marinader, te,
tonics och smoothies ...

Curcumin har
antiinflammatoriska,
smärtstillande och
cancerhämmande
egenskaper
Potatis Stärkelserika grönsaker som
potatis är perfekta och har mycket
låg fetthalt. De kan lätt vara en del
av en hälsosam kost och om du inkluderar skinnet är det en bra källa
till fiber och C-vitamin. Du bör också veta att du kommer att känna dig
mätt fortare! Det största problemet
med potatis är hur ohälsosamma
de kan bli när de stekas, förvandlas
till chips eller dränks i tunga såser,
smör eller ost. Ju närmre en potatis
är att vara en naturlig potatis, desto
bättre för dig. Bakade, rostade och
kokta potatisar är allra bäst.

Livsmedelsfakta
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Alfalfagroddar är kalorisnåla men
innehåller mängder av vitaminer
och mineraler

Rödbetor Denna grönsak är en
superstjärna som ökar syreupptagningen. Den motverkar inflammationer, minskar oxidativ stress
och kan till och med öka din uthållighetsprestanda. Av dessa skäl
har rödbetsjuice och rödbetor blivit
mycket populära bland fitness- och
hälsoentusiaster och rödbetor har
hyllats som en av de bästa superlivsmedlena. De används också
som en viktig ingrediens i många
drycker före träning. Rödbetor kan
användas råa eller kokta.
Vitlök, lök, charlottenlök, vårlök
och purjolök En speciell hemlighet
för att ge en smakrik arom eller naturlig söta till mustiga rätter. De har
enastående hälsoeffekter: Dessa
grönsaker hjälper till att underlätta avgiftning och fungerar som
kraftfulla antioxidanter, stimulerar
immunförsvaret och minskar inflammationer. Hur kan du använda vitlök och lök i ditt dagliga liv? Minsta
effektiva mängd är i allmänhet två
teskedar vitlök per dag eller två
matskedar lök eller vårlök, hackad
eller mosad. Obs! tillagning minskar
inte deras skyddande effekter.

22

| KitchenAid

Alfalfagroddar De ingår i baljväxtfamiljen men de anses också vara
en ört. De har mycket låg kalorihalt
men ger ett antal vitaminer och mineraler, vilket gör dem till ett perfekt tillägg för dina favoritmåltider.
Granatäpple Att äta ett granatäpple kräver tålamod men så snart
kärnorna är ute blir det fest! Granatäpple är verkligen en näringsrik
mat att lägga till i din kost. Förutom antioxidanter är granatäpple en
källa till fiber, vitaminer och kalium.
Kasta i lite granatäpplefrön i frukt
eller gröna sallader, strö över havreflingor och yoghurt eller blanda
dem i muffins och pannkakor eller
mixa dem i muffins och i pannkakssmeten. Rosta grönsaker med
granatäpplefrön eller ät dem för att
garnera fullkornsris, quinoa eller andra fullkornspilaffer. Slutligen kan du
använda färsk granatäpplejuice till
salladsdressingar eller blanda med
honung för att användas som glasyr.
Andra alternativ För extra näring,
vitaminer, mineraler och mycket annat kan du försöka att integrera dessa
specialingredienser i dina favoritrecept; chifrön, linfrön, Acaibär-puré,
torkade Goji bär, kakaonibs.

GRUNDERNA
I MIXNING
Basrecept att lära
sig utantill!

Det finns obegränsade sätt att förbereda en blandning, men det är bra
att börja med att behärska grunderna och bygga på grundrecepten. När
du har en bra bas att stå på är det enkelt att lägga till några extra för att
göra dem ännu bättre.

GÖR DITT EGET NÖTSMÖR
Blanda rostade jordnötter, mandlar,
valnötter, cashewnötter, pistaschmandlar, tigernötter.

GÖR DIN EGEN MJÖLK
Blanda pistaschnötter, tigernötter,
havre, valnötter, hasselnötter, kokosnöt, quinoa.

Skillnad mellan blenders
Diamond Blender och
Glass Jar Blender
Du kommer att behöva mer tid och
lite extra olja.

Skillnad mellan blenders
Diamond Blender och
Glass Jar Blender
Använd nötsmör för extra krämighet.

High Performance Blender och
Power Blenders
Fungerar utan eller med mycket
lite olja.

High Performance Blender och
Power Blenders
Färska nötter eller gryn fungerar
också bra. Använd juiceprogrammet för bästa resultat.

Var kreativ
Lägg till kanel, kakaopulver, vanilj,
chili.
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Var kreativ
Lägg till kryddor, vanilj, en nypa
salt, dadlar eller andra naturliga
sötsaker.

GÖR DITT EGET MJÖL
Blanda bovete, havregryn, ris, bönor, nötter, spannmål.
Skillnad mellan blenders
Diamond Blender och
Glass Jar Blender
Du måste använda flingor för att få
en grov konsistens.
High Performance Blender och
Power Blenders
Fullkorn som gryn, baljväxter och
nötter fungerar också bra.
Var kreativ
Gör din egen glutenfria brödmix.
Nyckeln till ett bra resultat ligger i
att kombinera minst tre glutenfria
mjölsorter.
Kombinationer för den perfekta
smaken och blandningen
Det första mjölet måste vara fullkorn för att bilda en fast bas, t.ex.
brunt rismjöl, bovete eller durramjöl. Det andra måste innehålla
stärkelse för att göra degen lätt.
Du kan välja bland potatisstärkelse, tapioka eller majsstärkelse. Det
tredje mjölet måste ge smak och
personlighet till degen.
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Du kan välja amarantmjöl, med sin
lätta konsistens och rika smak som
påminner om hasselnöt; mandelmjöl, som ger protein och en härlig arom; kokosmjöl, som ger smak
och arom även om det tenderar att
absorbera mycket vätska; hirsmjöl,
vilket garanterar krispighet; quinoa
mjöl, vilket är gott och perfekt i pajer eller teffmjöl som har en mycket
fin konsistens och tenderar att lösas
upp och hjälper till att binda samman degen. Om du vill omvandla
ett vanligt recept till ett glutenfritt
alternativ, är det alltid bra att lägga
till några milliliter vätska extra.
Basmix
Passar för alla typer av kakor, munkar och syrade efterrätter.
320 g fullkornsrismjöl, 100 g potatisstärkelse, 50 g tapiokamjöl
Pizzamix
180 g fullkornsrismjöl, 120 g potatisstärkelse, 100 g klibbigt rismjöl,
60 g majsstärkelse, 40 g tapioka

GÖR DIN EGEN SOPPA
PÅ BARA 5 MINUTER
Blanda ångade eller råa grönsaker
med lite buljong, olja eller nötter.
Skillnad mellan blenders
Diamond Blender och
Glass Jar Blender
Hetta upp ingredienserna innan du
mixar dem eller gör en kall soppa.
High Performance Blender och
Power Blenders
Använd sopprogrammet eller mixa
på den högsta variabla hastigheten
(9–11).
Var kreativ
Använd råa grönsaker, lägg till frukt,
dadlar eller kryddor.

GÖR DIN EGEN DRESSING
OCH KRYDDOR
Blanda grönsaksrester, nötter, örter,
torkade frukter, nötsmör.
Passar för alla typer av blenders.
Var kreativ
Lägg till tofu för en krämig textur.

GÖR DIN EGEN GLASS
Blanda frusna frukter som bananer,
hallon och jordgubbar.
Skillnad mellan blenders
Diamond Blender och
Glass Jar Blender
Du behöver lite mer vätska.
High Performance Blender och
Power Blenders
Fungerar helt utan eller med liten
mängd vätska.
Var kreativ
Lägg till choklad, vanilj, kanel,
kardemumma, strimlad kokosnöt,
mullbär, rosenvatten, kol, nötter
eller några andra favoritsmaker.

GÖR DIN EGEN SMOOTHIE
Blanda färsk eller frusen frukt och
grönsaker, nötter, frön, gryn.
Skillnad mellan blenders
Diamond Blender och
Glass Jar Blender
Du behöver lite mer vatten.
High Performance Blender och
Power Blenders
En tjock eller frusen smoothiebringare går också bra. Använd
smoothieprogrammet eller pulse
för bästa resultat.
Var kreativ
Lägg till morotsblast, vilda örter,
blommor, gurkmeja, ingefära, kol …

Grunderna i mixning |
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FRÄSCH START
Sötpotatispannkakor
Banan- och blåbärsbröd
Saltad granola med kola
och jordnötssmör
Booster innan löprundan

RÖROR OCH DIPP
FÖR ALLA TILLFÄLLEN
Ärt- och myntaröra
Len bönhummus
Söt tomatsalsa
Silkestofu majonässås

HÄLSOSAMMA DRYCKER
Grön renande smoothie
Svart detoxlemonad
Latte shake med gyllene gurkmeja

COMFORT FOOD
Fruktig currysoppa
Krämig blomkålssoppa
Blomkålsris

SÖT NJUTNING
Stracciatella glass
Chokladmousse
Glutenfria chokladproteinmuffins
KÖKETS NÖDVÄNDIGHETER
Nötsmör
Vegetabilisk mjölk
Vegansk smaksättare och smuldeg

Inspirerande recept

|
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FRÄSCH START
Sötpotatispannkakor
Banan- och blåbärsbröd
Saltad granola med kola och jordnötssmör
Booster innan löprundan

SÖTPOTATISPANNKAKOR
VEM ÄLSKAR INTE PANNKAKOR TILL FRUKOST? TJOCKA OCH HÄRLIGA
SÖTPOTATISPANNKAKOR ÄR DET PERFEKTA SÄTTET ATT BÖRJA DAGEN.
DU KOMMER ATT ÄLSKA DERAS DELIKAT KRYDDIGA SMAK, LÄTTHET
OCH FLUFFIGHET.

4 PORTIONER

Ingredienser
250 g sötpotatis, kokt

Låt smeten vila i 20 minuter för att lösa
upp eventuella klumpar och göra chiafröna
effektiva.

1 banan
120 ml kolsyrat vatten
150 ml havremjölk
100 g speltmjöl
1 tsk chiafrön eller gryn
1 nypa salt

Hetta upp lite olja i en non-stick stekpanna på medelvärme. Smält 2 msk smör per
pannkaka i 2 till 3 minuter per sida. Upprepa med den återstående smeten. Servera
med bär, yoghurt, vanilj, glass och lönnsirap
om så önskas.

1 tsk oraffinerat socker eller kokossocker
Förberedelse
Skala sötpotatisen, skär dem i stora kuber
och tillaga dem tills de är mjuka. Låt rinna
av och ställ åt sidan. Skala bananen och
blanda den med havremjölken. Häll i övriga ingredienser, sätt på locket noga och
blanda tills det blir jämnt.

Var kreativ
Du kan ersätta speltmjölet med
bovete- eller havremjöl. Havremjölken kan ersättas med valfri typ
av mjölk. Chiafröna kan ersättas
med linfrö eller majsmjöl.
Bästa tipset
Smeten kan också användas till
att göra våfflor.
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BANAN- OCH
BLÅBÄRSBRÖD
VARFÖR KOMPROMISSA MED SMAKEN? DETTA BRÖD ÄR FUKTIGT
OCH GOTT MED MASSOR AV BANAN- OCH BLÅBÄRSSMAK! DINA VÄNNER
OCH FAMILJ KOMMER ATT ÄLSKA DET.

Förberedelse
Värm ugnen till 170-180°C. Smörj en form
på 24 x 10 cm. Kombinera ingredienserna,
förutom blåbär, i mixerbehållaren.

Förberedelse
Värm ugnen till 170-180°C. Smörj en form
på 24 x 10 cm. Kombinera ingredienserna,
förutom blåbär, i mixerbehållaren.
DIAMOND BLENDER
OCH GLASS JAR BLENDER

4-6 PORTIONER

Ingredienser
Tre väl mogna bananer

Sätt fast locket och mixa väl. Häll ner blåbären i smeten och häll blandningen i formen.
Baka i ugn i 40–45 min eller tills du kan
sticka ner en sticka i smeten utan att den
blir kletig. Låt svalna i 10 minuter innan du
tar ur den ur formen och låt sedan svalna
helt.

HIGH PERFORMANCE BLENDER
OCH POWER BLENDER

4-6 PORTIONER

Ingredienser
Tre väl mogna bananer

¾ kopp (100 g) speltmjöl

¾ kopp 100 g speltmjöl

¾ kopp (100 g) havremjöl (om du inte har
det kan du använda speltmjöl)

1 kopp (100 g) havregryn

120 ml kolsyrat vatten

¾ kopp (80 g) sirap (från sockerbetor,
lönn eller någon annan du föredrar)

¾ kopp (80 g) sirap (från sockerbetor,
lönn eller någon annan du föredrar)
2 tsk bakpulver
¾ kopp (80 g) frusna blåbär

Sätt fast locket och mixa väl. Häll ner blåbären i smeten och häll blandningen i formen.
Baka i ugn i 40–45 min eller tills du kan
sticka ner en sticka i smeten utan att den
blir kletig. Låt svalna i 10 minuter innan du
tar ur den ur formen och låt sedan svalna
helt.

120 ml kolsyrat vatten

2 tsk bakpulver
¾ kopp (80 g) frusna blåbär

Var kreativ
Du kan också vara lite extra
kreativ genom att tillsätta
kryddnejliika, en nypa kanel eller
krispiga nötter.
Bästa tipset
Det smakar också underbart när
det är rostat!
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Inspirerande recept

|
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SALTAD GRANOLA
MED KOLA OCH
JORDNÖTSSMÖR

Förberedelse
Värm ugnen till 175 °C. Blanda samman
dadelpastan, jordnötssmöret och en nypa
salt i blendern.
DIAMOND BLENDER
OCH GLASS JAR BLENDER

BLIR 500 G

Ingredienser
150 g havregryn
20 g puffad quinoa
30 g salta jordnötter
160 g dadelpasta
140 g jordnötssmör
1 nypa salt
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Blanda de torra ingredienserna i en skål.
Häll jordnötssmöret, dadelkrämen över de
torra ingredienserna och rör om väl.
Bred ut granolan jämnt på ett bakplåtspapper. Baka i ugnen i 10 minuter, rör om efter
halva tiden.
Ta ut granolan från ugnen när den är lätt
rostad och gyllenbrun. Ta bort den från plåten och låt den svalna tills den blir rumsvarm och hårdnar.

HIGH PERFORMANCE BLENDER
OCH POWER BLENDER

Förberedelse
Värm ugnen till 175 °C. Blanda samman
dadlarna, jordnötssmöret och en nypa salt
i blendern. Blanda de torra ingredienserna
i en skål. Häll jordnötssmöret, dadelkrämen
över de torra ingredienserna och rör om väl.

BLIR 500 G

Bred ut granolan jämnt på ett bakplåtspapper. Baka i ugnen i 10 minuter, rör om efter
halva tiden.

Ingredienser
150 g havregryn
20 g puffad quinoa
30 g salta jordnötter
160 g dadlar, urkärnade
140 g jordnötssmör

Ta ut granolan från ugnen när den är lätt
rostad och gyllenbrun.
Ta bort den från plåten och låt den svalna
tills den blir rumsvarm och hårdnar.

1 nypa salt

Inspirerande recept
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Var kreativ
Här kommer några roliga idéer
vad du kan göra med denna
knapriga granola förutom att
ha den i frukostskålen.
Använd den i ett brödrecept för
en krispig överraskning eller använd den i dina muffins eller din
pannkaksmix för extra konsistens.
Liva upp din chiapudding med
lite granola.
Toppa en grönsaksgratäng med
granola efter bakningen istället
för brödsmulor.
Häll på några saltsöta granolabitar över salladen.
Bästa tipset
Häll över mjölk i din granolaskål
till frukost eller strö på granola på
fruktpurén och i yoghurten.
Du kan förvara granolan i en lufttät behållare i upp till 2 veckor.
Inspirerande recept
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BOOSTER INNAN
LÖPRUNDAN
FÅ I DIG DEN ENERGI DU BEHÖVER
INNAN DU GER DIG UT I SPÅRET!

1 PORTION

Ingredienser
2 urkärnade dadlar
1 tsk chiafrön
250 ml kokosvatten eller -mjölk
1 citron, saften
Förberedelse
Kombinera ingredienserna i mixerbehållaren. Sätt på locket, blanda väl och låt vila
i 30 minuter innan du dricker den, så att
eventuella klumpar hinner lösas upp och
göra chiafröna effektiva.
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HÄLSOSAMMA DRYCKER
Grön renande smoothie
Svart detoxlemonad
Latte shake med gyllene gurkmeja

GRÖN RENANDE
SMOOTHIE
DENNA INTENSIVT GRÖNA SMOOTHIE ÄR ETT PERFEKT
SÄTT ATT GE DIN KROPP EN NYSTART OCH FÖRBEREDA
DEN PÅ EN MER HÄLSOSAM LIVSSTIL!

2 PORTIONER

Ingredienser
150 ml frusen mango
1 litet knippe persilja
10 basilikablad
2 myntakvistar
1/2 citron, saften
200 ml kokosvatten eller -mjölk
Förberedelse
Häll i vatten, citronjuice, örter och mango
i mixerbehållaren i denna ordning. Sätt på
locket och ställ in din Power Plus Blender
på smoothie-läge. Blanda tills maskinen
stängs av.

Alternativt kan du kombinera ingredienserna i blendern enligt anvisningarna, sätta
på locket och vrida ratten till hastighet 1
och sedan sakta öka hastigheten till hög
(hastighet 9 eller 11). Blanda tills det är helt
jämnt i cirka 1 minut eller mixa på hastighet
flytande tills helt jämnt.
Skrapa ner sidorna på behållaren om nödvändigt.
Smoothien smakar bäst om den serveras
genast!

Var kreativ
Häll i 2 tsk kokosmjölk för att
få den extra krämig eller 1/2 tsk
matcha som istället ger dig en
extra energikick!
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SVART
DETOXLEMONAD
KOLLEMONAD ÄR DET PERFEKTA SÄTTET ATT SLÄCKA TÖRSTEN,
GÖRA EN AVGIFTNINGSKUR OCH NJUTA AV EN SMAK AV SOMMAREN,
ALLT I EN OCH SAMMA KLUNK. ROOIBOS-TE, FÄRSKA CITRONER OCH
BASILIKA GÖR DENNA DRINK SÅ GOD.

6-8 PORTIONER

Ingredienser
1l rooibos-te
2 citroner, saften
15 basilikablad
5 urkärnade dadlar

Förberedelse
Kombinera ingredienserna i mixerbehållaren. Sätt på locket noga och blanda tills
allt har blandats samman. Häll över isbitar
i kylda glas, lägg till ett par citronskivor och
sen är det klart!

1 tsk aktivt kol

Var kreativ
Om du är förkyld kan du lägga i
lite cayennepeppar i citrondrycken eller fräsch ingefära och några
myntablad om du önskar för
matsmältningen. Om du vill ha
en porlande dryck kan du byta ut
teet mot kolsyrat vatten.
Bästa tipset
Det aktiva kolet lägger sig på
botten om det får stå. Rör om
eller skaka lemonaden innan du
dricker den.
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LATTE SHAKE MED
GYLLENE GURKMEJA
SUPERKRÄMIG OCH RIKT SMAKSATT!

Förberedelse
Blötlägg psylliumfröskalen i vatten i 30
minuter.
DIAMOND BLENDER
OCH GLASS JAR BLENDER

2 PORTIONER

Ingredienser
1 banan, grovhackad och frusen

Placera alla ingredienser i mixerbehållaren, säkra locket och bearbeta på flytande
hastighet tills den är gyllene och krämig.
Tillsätt mer vätska vid behov.
Häll upp i glas och avnjut med ett sugrör
för att undvika gula kanter runt munnen!

Förberedelse
Blötlägg psylliumfröskalen i vatten i 30
minuter.
HIGH PERFORMANCE BLENDER
OCH POWER BLENDER

2 PORTIONER

Ingredienser
1 banan, grovhackad och frusen

½ tsk (3 g) gurkmeja, i pulverform

1 liten rot av gurkmeja

150 ml havremjölk

150 ml havremjölk

200 ml vatten

200 ml vatten

2 matskedar (25 g) mandelsmör

¼ kopp (25 g) mandlar

1 tsk psylliumfröskal (valfritt)

1 tsk psylliumfröskal (valfritt)

1 nypa vanilljpulver

1 nypa vanilljpulver

1 nypa kanel

1 nypa kanel

1 nypa kardemumma

1 nypa kardemumma
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Placera alla ingredienser i mixerbehållaren,
säkra locket och bearbeta på juiceinställning. Blanda tills maskinen stängs av.
Alternativt kan du kombinera ingredienser i blendern enligt anvisningarna, sätta
på locket och vrida ratten till hastighet 1.
Öka sakta hastigheten till hög (hastighet
9 eller 11) och blanda tills den är krämig
och gyllene. Tillsätt mer vätska vid behov.
Häll upp i glas och avnjut med ett sugrör
för att undvika gula kanter runt munnen!

Inspirerande recept

|
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RÖROR OCH DIPP
FÖR ALLA TILLFÄLLEN
Ärt- och myntaröra
Len bönhummus
Söt tomatsalsa
Silkestofu majonässås

ÄRT- OCH
MYNTARÖRA
DENNA ENKLA MYNTA- OCH ÄRTDIPPA ÄR SUPER GOD
OCH FULL AV VÅRENS FRÄSCHHET!

BLIR 450 G

Ingredienser
450 g ärtor, frusna
200 ml grönsaksbuljong
1/2 citron, saften
1 vårlök
1 knippe mynta
smaksätt med salt och peppar efter smak
Förberedelse
Kombinera alla ingredienserna i mixerbehållaren. Sätt på locket och använd pulse
funktionen för att finhacka alla ingredienser
tills det är jämnt, tillsätt lite mer buljong
om det behövs.

Var kreativ
Om du tillsätter lite extra citronjuice får du en ljus citronsmak
som kommer att imponera på
dina gäster.
Tillsätt 1-2 tsk tahini eller ½ avokado om du vill ha en dipp med
mer smak och extra krämighet.
Bästa tipset
Denna röra är enkel att göra och
varierbar i det oändliga. Servera
den helt enkelt på rostat bröd
eller gör en smörgås genom att
lägga till avokado, groddar och
sallad.
Den kan också användas som
en god dippa för råa grönsaker.
Prova en blandning av sparris,
morötter och rädisor.
Inspirerande recept
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LEN
BÖNHUMMUS
EN HÄLSOSAM DIPP MED EN LÄTT,
SILKESLEN KONSISTENS OCH UNIK SMAK

Ingredienser
400 g kidney-, cannellini- eller vitabönor
med aquafaba (bönvatten)
1 tsk tahini
1 tsk vitlökspulver
1 tsk harissapulver eller chilipulver
1 nypa kummin
1 citron, saften
salta efter smak
Förberedelse
Kombinera alla ingredienserna i mixerbehållaren. Sätt på locket noga och hacka
ingredienserna.
Häll i mer vatten om det behövs och fortsätt
att blanda till det blir jämnt.

Var kreativ
Bönhummusen smakar också
fantastiskt med aktivt kol (1 tsk).
Svart kol drar ut gifter, men du
bör också vara medveten om
att svart kol kan göra läkemedel
mindre effektiva eftersom det kan
begränsa kroppens förmåga att
absorbera dessa.
Du kan justera ingredienserna
efter smak, beroende på hur
stark du vill att smaken ska
vara och hur tjock du vill att din
hummus ska vara. Börja med lite
vätska … Du kan alltid lägga till
mer medan du blandar!
Bästa tipset
Bred på ett lager på rågbröd och
servera med rostade grönsaker,
nötter och/eller sesamfrön eller
servera med pitabröd och råa
grönsaker.
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SÖT
TOMATSALSA
MEDELHAVSDOFTERNA AV DENNA SALSA KOMMER
OMEDELBART ATT TA MED DIG TILL SYDLIGARE
BREDDGRADER ... PERFEKT FÖR SOMMAREN!

BLIR 450 G

Ingredienser
3 tomater
4 soltorkade tomater
1 knippe persilja (ca. 12 g)
¼ lök
½ vitlöksklyfta

Förberedelse
Kombinera alla ingredienserna i mixerbehållaren. Sätt på locket ordentligt och
ställ in på pulse funktionen för att hacka
ingredienserna tills de är väl blandade, men
fortfarande behåller lite textur. Krydda efter
smak.

10 basilikablad
25 g pinjenötter
1 chilifrukt
salta efter smak
Var kreativ
Tillsätt 3 tsk näringsjäst för extra
smak och smakdjup och ännu
mer vitaminer och mineraler.
Bästa tipset
Perfekt tillsammans med tortillachips, bröd, morötter eller selleri.
Detta är också ett härligt salsa
recept för en fräsch sommarpasta
eller som tillbehör till grillad fisk
och kött.
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SILKESTOFU
MAJONÄSSÅS
DENNA KRÄMIGA, LÄTT SYRLIGA
MAJONNÄS PASSAR TILLSAMMANS
MED DIN FAVORITSMÖRGÅS
ELLER SALLAD.

BLIR 300 G

Ingredienser
300 g silkestofu
1/2 citron, saften
1 tsk ris- eller cidervinäger
2-3 tsk tamari eller sojasås
1 tsk senap

Var kreativ
Det är enkelt att blanda till ett
krämigt spread och det är också
en bra bas för en snabb vitlöks
aioli eller örtmajonäs.
Bästa tipset
Denna veganska sås kan ersätta
en vanlig majonäs. Bred den på
en macka eller blanda i den i en
dippa till chips och råa grönsaker.
Såsen kan förvaras i kylen i upp
till 1 vecka.
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Förberedelse
Häll alla ingredienser i mixern, sätt på
locket och gör till puré, stanna en eller
två gånger för att skrapa ner sidorna på
behållaren tills tofun är helt jämn och
jämnt färgad.
Smaka och justera kryddningen genom
att hälla i mer vinäger eller tamari/sojasås
om nödvändigt.

Inspirerande recept

|

61

COMFORT FOOD
Fruktig currysoppa
Krämig blomkålssoppa
Blomkålsris

FRUKTIG
CURRYSOPPA
DENNA RIKA, KRÄMIGA CURRYSOPPA ÄR FULL AV SMAKER OCH LÄCKRA
FRUKTER OCH GRÖNSAKER. DEN HAR OCKSÅ ANTIINFLAMMATORISKA
EGENSKAPER OCH AVGIFTANDE GURKMEJA FRÅN CURRYPULVRET.

DIAMOND BLENDER
OCH GLASS JAR BLENDER

2-4 PORTIONER

Ingredienser
1 ½ vitlöksklyfta, skalad
½ liten purjolök i skivor

Förberedelse
Hetta upp oljan i en gryta och finhacka
purjolök och vitlök. Tillsätt purjolök, vitlök,
currypulver och en nypa salt i grytan, täck
och koka på svag värme, rör om emellanåt blandningen är mjuk och gyllene. Skiva
frukterna, lägg dem i grytan och koka i 5
minuter. Tillsätt buljong och kokosmjölk för
att täcka frukterna och grönsakerna och låt
sedan puttra tills det är mjukt. Låt svalna
i 10 minuter, häll sedan grytans innehåll
i blendern, sätt på locket och kör blandningen tills den är jämn. Krydda efter smak.

HIGH PERFORMANCE BLENDER
OCH POWER BLENDER

4-6 PORTIONER

Ingredienser
3 vitlöksklyftor, skalade
3-4 vårlökar, skivade

1 tsk currypulver

1 tsk currypulver

½ äpple

½ äpple

½ banan

1 banan

1 liten mango

1 stor mango

300 ml grönsaksbuljong

600 ml grönsaksbuljong

200 ml kokosmjölk

400 ml kokosmjölk

1 tsk olja

salta efter smak

Förberedelse
Häll buljongen och mjölken i blendern.
Lägg till frukt och grönsaker, currypulver
och en nypa salt. Sätt på locket och ställ
in blendern på sopprogrammet vilket både
kommer att mixa och värma soppan. Blanda tills maskinen stängs av. Alternativt kan
du kombinera ingredienserna i blendern
enligt anvisningarna, sätta på locket och
vrida ratten till hastighet 1. Öka sakta
hastigheten till hög (hastighet 9 eller 11).
Blanda tills blandningen är helt jämn och
skummet börjar att synas, cirka 4-5 minuter.

salta efter smak
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KRÄMIG
BLOMKÅLSSOPPA
DENNA SOPPA ÄR MÄTTANDE OCH OTROLIGT LUGNANDE, UTSÖKT
OCH LÄTT. EXTRA PLUS: DEN ÄR OCKSÅ NATURLIGT GLUTENFRI
OCH VEGANSK. DU KOMMER INTE ATT SAKNA MJÖLK OCH GRÄDDE
DET MINSTA!

Var kreativ
Häll i citronjuice, dadlar och dina
egna favoritkryddor.

DIAMOND BLENDER
OCH GLASS JAR BLENDER

HIGH PERFORMANCE BLENDER
OCH POWER BLENDER

2 PORTIONER

2 PORTIONER

Ingredienser
1 (350 g) blomkål, ångad

Ingredienser
1 (350 g) blomkål, ångad

100 g blötlagda cashewnötter

100 g blötlagda cashewnötter

250-300 ml grönsaksbuljong, varm

250-300 ml grönsaksbuljong

salta efter smak

salta efter smak

Förberedelse
Häll i buljongen i blendern. Häll i grönsaker
och nötter. Sätt på locket och mixa till en
slät puré och krydda sedan efter smak.

Förberedelse
Häll i buljongen i blendern. Häll i grönsaker
och nötter. Sätt på locket och ställ in blendern på sopprogrammet vilket både kommer att mixa och värma soppan. Blanda
tills maskinen stängs av. Alternativt kan du
kombinera ingredienserna i blendern enligt
anvisningarna, sätta på locket och vrida ratten till hastighet 1. Öka sakta hastigheten
till hög (hastighet 9 eller 11). Blanda tills
blandningen är helt jämn och skummet
börjar att synas, cirka 4-5 minuter.
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BLOMKÅLSRIS
BLOMKÅLSRIS ÄR ETT UNDERBART
ALTERNATIV SOM ÄR FRITT FRÅN
GRYN OCH INNEHÅLLER LITE
KOLHYDRATER. DET ÄR OCKSÅ ETT
SMART SÄTT ATT SMYGA IN MER
GRÖNSAKER I DIN KOST!

2 PORTIONER

Ingredienser
1 stort blomkålshuvud
Förberedelse
Tvätta och torka blomkålshuvudet noggrant. Skär blomkålshuvudet i mitten och
ta bort buketterna. Lägg över buketterna i
mixerbehållaren, sätt på locket och blanda
på medellåg hastighet eller puls.

Var kreativ
Värm 2 msk olivolja i en stor panna och bryn 1/2 tärnad lök i några
minuter tills den är genomskinlig.
Tillsätt blomkålriset i pannan och
bryn det i ytterligare 5-7 minuter
och krydda efter smak med salt
och peppar, tamari/sojasås eller
hackad persilka och vitlök, färsk
gräslök och juice från 1-2 limefrukter, tomater, jalapenos och
kryddor för en orientalisk, medelhavs eller mexikansk risvariant!
Bästa tipset
När du väl har gjort ditt blomkålsris är det enkelt att värma eller
äta kallt! Använd blomkålsris i alla
risrecept, som stir fry eller stekt
ris. Förvara rester i kylen i upp till
5 dagar. Förvara okokt blomkålsris i frysen i upp till 1 månad.
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SÖT NJUTNING
Stracciatella glass
Chokladmousse
Glutenfria chokladproteinmuffins

STRACCIATELLA
GLASS
DENNA HÄRLIGA STACCIATELLA-GLASS SVALKAR
GOTT PÅ EN VARM SOMMARDAG - OCH DEN ÄR
HELT FRI FRÅN VITT SOCKER!

DIAMOND BLENDER
OCH GLASS JAR BLENDER

Förberedelse
Häll i mjölk och bananer i mixerbehållaren
i denna ordning. Sätt på locket noga och
blanda till dess att innehållet är flytande, ca
1 minut. Skrapa ner sidorna på behållaren
om nödvändigt. Blanda inte för länge då
glassen kan börja smälta. Om den blir för
tjock kan du spä ut med lite extra kokosmjölk.

2 PORTIONER

Ingredienser
120-150 ml vegetabilisk dryck
(som exempelvis kokosmjölk,
mandelmjölk ...)
3 mogna bananer, grovhackade
och frusna
20 g mörk choklad
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HIGH PERFORMANCE BLENDER
OCH POWER BLENDER

cirka 30 sekunder. Skrapa ner sidorna på
behållaren med påmataren om nödvändigt.
Blanda inte för länge då glassen kan börja
smälta. Om den är för tjock kan du blanda
i lite kokosmjölk.
Blanda i den mörka chokladen och använd
pulse 2 till 3 gånger på låg hastighet för att
blanda samman.

2 PORTIONER

Blanda i den mörka chokladen och använd
pulse funktionen 2 till 3 gånger på låg hastighet för att blanda samman. Häll upp i 1
eller 2 skålar och servera omedelbart eller
häll över i en lufttät behållare och placera
i frysen tills den blir fast (cirka 2 timmar).
Glassen håller sig i frysen i upp till 1 vecka.

Ingredienser
3 mogna bananer, grovhackade
och frusna
20 g mörk choklad
kokosmjölk (valfritt)
Förberedelse
Lägg i bananerna i mixerbehållaren. Sätt
på locket och vrid ratten till hastighet 1.
Öka sakta hastigheten till hög (hastighet
9 eller 11). Blanda tills det är helt jämnt i

Häll upp i 1 eller 2 skålar och servera omedelbart eller häll över i en lufttät behållare
och placera i frysen tills den blir fast (cirka
2 timmar). Glassen håller sig i frysen i upp
till 1 vecka.

Var kreativ
Lägg till vallmofrön, hackade
rostade mandlar, kokosflingor,
citronjuice och dadlar.
Inspirerande recept
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CHOKLADMOUSSE
DETTA RECEPT KOMMER ATT GÖRA DIG VERKLIGT ÖVERRASKAD!
DEN ÄR DEKADENT, FYLLIG, SAMMETSLEN, KRÄMIG OCH OTROLIGT
ENKEL ATT VISPA UPP. DESSUTOM ÄR DEN VEGANSK, GLUTENFRI,
UTAN ÄGG OCH MJÖLKPRODUKTER. PERFEKT SOM EN LÄTT EFTERRÄTT
ELLER HÄLSOSAM FIKA.

4 PORTIONER

Ingredienser
400 g ekologisk silkestofu

Förberedelse
Smält choklad i en värmebeständig skål
över en kastrull med kokande vatten.

100 g mörk choklad (70 %)
12 urkärnade dadlar eller 70 g råsocker
1 nypa salt

Rör om i chokladen emellanåt medan den
smälter. Ställ åt sidan och låt svalna i rumstemperatur. Under tiden häller du i silkestofu och dadlar eller socker i blendern.
Sätt på locket noga och blanda noga samman. Häll i den smälta chokladen och blanda tills allt har blandats samman.
Häll upp blandningen i skålar eller glas och
kyl i 30 minuter innan servering.

Var kreativ
Garnera med chokladspån, hallon, björnbär eller en kvist färsk
mynta till serveringen.
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GLUTENFRIA
CHOKLADPROTEINMUFFINS
DESSA VEGANSKA CHOKLADPROTEINMUFFINS, FYLLDA AV ALLEHANDA
GOTT OCH NYTTIGT, ÄR PERFEKTA FÖR EN EFTERMIDDAGSFIKA ELLER
FRUKOST PÅ SPRÅNG!

BLIR TILL 12 MUFFINS

Ingredienser
1 banan
300 ml havremjölk
200 ml kolsyrat vatten
100 g vitt bönmjöl
80 g jordnötssmör

Förberedelse
Värm ugnen till 180 °C. Blanda alla ingredienser förutom bakpulver och kakaonibs
tills de är väl blandade. Tillsätt bakpulver
och kakaonibs och rör om igen på lägsta
hastighet. Dela upp blandningen mellan
10-12 muffinsformar i silikon. Baka i 20-25
min. Låt svalna helt innan ni äter dem.

20 urkärnade dadlar
2 tsk chokladpulver
1 tsk kakaonibs
2 tsk bakpulver

Var kreativ
Du kan göra ditt eget mjöl
genom att mala de torkade
bönorna i en blender med hög
effekt. Slå på maskinen och öka
hastigheten till max för jämnt
malda bönor!
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KÖKETS NÖDVÄNDIGHETER
Nötsmör
Vegetabilisk mjölk
Vegansk smaksättare och smuldeg

NÖTSMÖR
HEMMAGJORT NÖTSMÖR ÄR SÅ MYCKET GODARE
ÄN DET MAN KÖPER I BUTIK. DESSUTOM KAN DU
SJÄLV BESTÄMMA VILKEN KONSISTENS OCH VILKA
EXTRA SMAKER DU VILL LÄGGA TILL.

DIAMOND BLENDER
OCH GLASS JAR BLENDER

HIGH PERFORMANCE BLENDER
OCH POWER BLENDER

BLIR 240 G

BLIR 400 G

Ingredienser

Ingredienser
400 g nötter

240 g nötter
3-5 tsk solrosolja
Förberedelse
Rosta nötterna gyllene och låt sedan svalna.
Placera i mixern, sätt på locket och hacka
tills det är finmalt. Öka hastigheten och häll
gradvis i oljan tills smöret har blandats ordentligt.

Förberedelse
Rosta nötterna gyllene och låt sedan svalna.
Häll i mixern, sätt på locket och sätt hastigheten på 1 och hacka tills det är finmalt. Öka
sakta hastigheten till medelhög (hastighet
8). Mixa och använd påmataren för att föra
ner ingredienserna tills smöret har blandats
ordentligt.

Var kreativ
Du kan använda nötsmöret omedelbart i ett av dina favoritrecept
eller lägga över det i en glasburk
för att förvara i kylskåpet.
Nötsmör utan tillsatser håller sig
vanligtvis i minst en månad.
För extra smak kan du lägga
till salt eller kryddor, dadlar
eller chokladpulver. Men om du
lägger till andra ingredienser kan
det förstöra konsistensen av ditt
nötsmör och det kommer också
att påverka hållbarheten.
Användning
Nötsmöret kan serveras på bröd,
användas i såser, kakor, shakes
eller ätas som en sötsak.
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Inspirerande recept
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VEGETABILISK
MJÖLK
MED BARA EN MIXER, NÖTTER OCH LITE TID
KAN DU SJÄLV GÖRA LÄCKER MJÖLKFRI MJÖLK!

Förberedelse
Kombinera de ingredienser du valt ut med
vatten i mixerbehållaren. Sätt på locket
noga och blanda samman noga.
DIAMOND BLENDER
OCH GLASS JAR BLENDER

Fyll en finmaskig sil med dubbla lager ostduk och sila ner mjölken i behållaren, pressa
mot hårda delar med gummispateln för att
extrahera all mjölk.

HIGH PERFORMANCE BLENDER
OCH POWER BLENDER

4 PORTIONER

4 PORTIONER

Ingredienser
500 ml vatten

Ingredienser
500 ml vatten

75 g nötsmör (mandlar, cashew, hasselnötter) eller kokt ris.

75 g nötter, havre, kokt ris eller hampafrö

3-4 dadlar

1 nypa salt

1 nypa salt

1 tsk vaniljextrakt

Förberedelse
Kombinera de ingredienser du valt ut med
vatten i din Power Plus Blender mixerbehållare. Sätt på locket och bearbeta på juiceinställning. Blanda tills maskinen stängs av.
Alternativt kan du kombinera ingredienserna i blendern enligt anvisningarna, sätta på
locket och vrida ratten till hastighet 1. Öka
sakta hastigheten till hög (hastighet 9 eller
11). Blanda tills det är helt jämnt i cirka 1
minut. Sätt ner mixern på hastighet 2 och
blanda i cirka 10 sekunder för att minska
skummet.

3-4 dadlar

1 tsk vaniljextrakt
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Inspirerande recept
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Var kreativ
Använd vegetabilisk mjölk istället
för komjölk i bakning eller som
ett gott tillbehör till din frukostsmoothie eller flingor. Du kan
ersätta dadlarna med 1 till 2
teskedar lönnsirap, agavenektar
eller honung.
Bästa tipset
Mjölken kan förvaras i kylskåp i
3-5 dagar. Om du gör mandelmjölk så kombinera mandlarna
med vatten i en skål och ställ i
kylen i 8 till 12 timmar (det är
lättast att göra det över natten).
Häll bort vattnet från dadlarna.
Du behöver inte blötlägga cashewnötter. Häll kokande vatten
över mandlarna och blötlägg i
30 minuter för en snabb mandelmjölk. Sila mandlarna och fortsätt
enligt anvisningarna.
Inspirerande recept
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VEGANSK SMAKSÄTTARE
OCH SMULDEG
DENNA HÄRLIGA, OST- OCH NÖTSMAKADE KRYDDA
KOMMER ATT ÖVERRASKA DIG!

BLIR TILL 120 G

Ingredienser
100 g råa cashewnötter
15-20 g näringsjäst

Förberedelse
Mal de torra ingredienserna på låg hastighet i mixern tills konsistensen är som
riven Parmesanost.

1 tsk vitlökspulver
1 tsk senapsfrön
smaksätt med salt och peppar
efter smak

Var kreativ
Boosta din veganska kryddblandning genom att tillsätta
kummin eller citronjuice!
Bästa tipset
Perfekt i veganska ostblandningar men också god som en
välsmakande krydda till kötteller fiskrecept. Smaksättaren
kan förvaras i kylskåp upp till
15 dagar.
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