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Inlagt
&rörigt

Med aubergine
behöver inga

fiskar bli sura
för att man 

rycker upp dem
ur havet.

Syrat, krämat och kryddat…



1 sats grundaubergill

1 dl majonnäs, 
gärna äggfri

1 dl creme fraiche, 
gärna vegetabilisk

0,5 msk svensk söt senap

0,5 msk fransk osötad senap

0,5 dl finhackad dill

0,5 dl finhackad persilja

2 msk finhackad gräslök

2 tsk citronsaft

1 pressad vitlöksklyfta

0,5 tsk salt

peppar

1 sats grundaubergill

1 dl majonnäs, 
gärna äggfri

1 dl creme fraiche, 
gärna vegetabilisk

ett halvt skalat, urkärnat 
och fint tärnat äpple

1 msk curry

0,5 tsk salt

peppar

1 sats grundaubergill

1 dl majonnäs, 
gärna äggfri

1 dl creme fraiche, 
gärna vegetabilisk

en halv påse saffran, 0,25 g

0,5 tsk salt

peppar

1 sats grundaubergill

1 dl majonnäs, 
gärna äggfri

1 dl creme fraiche, 
gärna vegetabilisk

2–3 msk chilisås

några droppar tabasco

1 tsk cognac

1 bit finhackad röd paprika

0,5 tsk salt

peppar
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Aubergill med örtsås

Aubergill med Rhode Islandsås

Ört aubergill

Curryaubergill

Saffransaubergill

Aubergill med Rhode Islandsås

bland ihop alla 
ingredienser till 
såserna och vänd 
ner grundaubergill
bitarna. den som vill 
ha syrligare smak 
kan använda inlagd 
aubergill, uteslut då 
morot, lök och purjo.



Aubergill med saffransås

Aubergill med currysåsAubergill med örtsås

Aubergill med Rhode Islandsås

Ört aubergill

Curryaubergill

Saffransaubergill



Griljerad rotselleri



Gör så här med rotsellerin… 

Sätt ugnen på 175 grader. Skär bort allt skal från rotsellerin 

med kniv och lägg den i en ugnsform. Pensla på olja och 

salta. Kör i ugnen tills sellerin är mjuk helt igenom. Det tar 

knappt 2 timmar.

Eller om du väljer kålrot… 

Skala kålroten med kniv. Koka upp vatten med salt, lager-

blad, tomatpuré och  buljongtärningarna. Lägg ner kålroten 

och koka den i 1 1/2–2 timmar. Den ska vara lite hårdare 

än kokt potatis. Ta upp kålroten och låt den svalna och 

torka till på ytan i 20–30 minuter. 

Griljering

Sätt ugnen på 250 grader. Lägg roten i en ugnsfast form. 

Rör ihop ingredienserna till griljeringen och pensla bland-

ningen på roten. Strö på ströbröd eller pepparkakssmulor 

runt om. Griljera högt upp i ugnen tills ytan blivit fint 

gyllene. Passa noga för det kan lätt bränna.
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Griljerad julrot
kålrot är fin i färgen och är bäst att koka 
–  rotselleri är bäst att ugnsbaka. 

1 hel rotselleri, ca 800 g

1 msk olivolja

1/2 tsk salt

eller

1 kålrot, ca 800 g

2 grönsaksbuljongtärningar 

1 tsk salt

5 lagerblad

3 msk tomatpuré

Griljering

0,5 dl söt senap

1 msk vete- eller potatismjöl

3 msk grädde, 
gärna vegetabilisk

0,5 dl ströbröd eller 
smulade pepparkakor



Julmarinerad tofuJulmarinerad tofu



Julmarinerad 
      tofu1 paket fast tofu, gärna rökt, 270 g

Marinad

1 dl olivolja

2–3 tsk riven färsk ingefära

1 tsk finstötta kardemummakärnor

1 tsk finstött kryddpeppar

1 tsk flytande honung 

3 msk soja

2 msk pressad apelsinsaft

0,5 msk balsamvinäger

Skär tofun i mycket tunna skivor. Blanda ingredienserna till 

 marinaden. Varva skivorna på ett fat med lite marinad mellan 

varje skiva. Låt dra i kylen någon timma. Strö lite färska timjan-

blad över innan serveringen.
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Paprika- och 
mandelpastej
3 röda paprikor

3 vitlöksklyftor

50 g malda mandlar eller mandelmjöl

75 g smör eller vegetabiliskt margarin

1 msk tomatpuré

1 knippe persilja

salt och peppar

Koka paprikorna och vitlöksklyftorna hela och oskalade i 

vatten i 20 minuter. Låt dem svalna. Skala vitlöken och skala 

och kärna ur paprikorna. Mixa tillsammans med mandlar eller 

mandelmjöl, rumsvarmt smör eller vegetabiliskt margarin, 

tomatpuré och persilja. Smaka av med salt och peppar.
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Paprika- och mandelpastej



300 g fast 
naturell tofu

1 dl havregryn

1 msk potatismjöl

0,5 dl vatten

0,5 dl grädde, 
gärna vegetabilisk

1 msk riven lök

2,5 tsk salt

2 krm peppar

1 krm mald kryddpeppar

1 krm mald ingefära

1 krm mald nejlika

Blanda havregryn, potatismjöl, vatten och grädde i 

en stor bunke och låt det svälla i 10 minuter. Skala 

och riv en bit lök tills det blir en matsked. Rör ner 

lök, salt och resten av kryddorna. Mosa eller mixa 

tofun och blanda ner den. Rulla smeten till små 

bollar med fuktade händer. Stek på medelvärme 

tills de är gyllenbruna. 

Tofubullar 
  med julkryddor
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bullarna kan göras i förväg och kylas 
eller frysas och sedan värmas. 



Tofubullar med julkryddorTofubullar med julkryddor



Waldorfsallad 
   med saffran      salladen har fått sitt   

      namn efter lyxhotellet  
    Waldorfastoria i New York där den 
serverades redan i slutet av 1800talet. Vi lade i lite saffran för att 
skapa julkänsla.

300 g rotselleri eller 
200 g stjälkselleri

2 syrliga äpplen

100 g valnötter

en påse saffran, 0,5 g

1 + 1 msk citronsaft

1 dl creme fraiche eller 
tjock yoghurt, gärna 
vegetabilisk

1 dl majonnäs, 
gärna äggfri

1 tsk osötad senap

1 krm salt

peppar

Skala och skär rotsellerin i små tunna stavar. 

Koka den en minut i lättsaltat vatten med en matsked 

citronsaft. Häll över i en sil och spola med kallt vatten 

och låt rinna av väl. Eller skär stjälksellerin i mycket 

tunna skivor. Rör ihop creme fraiche eller yoghurt, 

majonnäs, en matsked citronsaft, saffran och senap. 

Blanda ner sellerin. Skala, kärna ur och skär äpplena i 

små tärningar och rör ner dem. Hacka val nötterna 

grovt och blanda ner större delen. Smaka av med salt, 

peppar och citron. Strö resterande valnötter över 

salladen.
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Grön god jul
en julkokbok med bara vegetariska rätter, fylld av 

goda gröna rätter, med smak av kanel, saffran, 

 kryddpeppar, ingefära, nejlika och alla de andra 

aromatiska julkryddorna. 

den klassiska svenska julmaten doftar barndom, 

förväntan och glädje. Vad vore ett julbord utan syltor, 

korvar, gravat och inlagt? 

i den här boken hittar du recept på gröna, goda, 

klassiska julrätter. alla rätterna är vegetariska och 

kan också tillagas helvegetariskt.

Karin Olsson och Erik Cardfelt har tidigare givit ut Mat från 
Öland och Renässansmat – recept och mathistoria från Vasaättens tid 
(tillsammans med Agnes Hulthén). 

På annat förlag: Mat från Afrika, Sånger från Afrika, Textil i Afrika


