
Cirka 8-12 spett

Utbudet av gott vegokött har verkligen  
ökat under de senaste åren. Till våra  
grillspett använde vi en kryddig korv och 
fast tofu, men du kan givetvis använda 
annat vegokött som seitan från Wheaty, 
förvällda sojasteaks från Veggi eller  
vegobitar från Anamma.

Du kan idag hitta flera olika vegokött- 
produkter i de flesta livsmedelsbutiker  
samt i många hälsokostbutiker. 

För mer info om vegokött och 
 återförsäljare, gå till www.vegokoll.se 

Grillspett med 
svamp, paprika, 
tofu och kryddig 
korv

Grillspett

4 kryddiga korvar  
   (ex. Hot Chörizo från Astrid & Aporna)
1 paket fast tofu
1 gul paprika
1 grön paprika
6 champinjoner
Grillspett

Marinad

1 dl rapsolja
En rejäl skvätt mörk sojasås
2 st vitlöksklyftor
1 msk rosmarin 
Salt och svartpeppar

Någon timme före grillningen bör du lägga 
grillspetten i en ugnsform fylld med vatten*. 
Skär tofun i lagom stora kuber. Dela champ-
injonerna. Blanda rapsolja, sojasås, pressad 
vitlök, rosmarin, salt och färskmald svart-
peppar. Lägg tofubitarna och svampen i en 
stor fryspåse. Häll i marinaden och se till att 
den fördelas jämt över tofun och svampen. 
Knyt ihop påsen och låt vila någon timme i 
kylskåpet.

Skär upp korven, cirka 3 bitar per korv. 
Skär paprikan i lagom stora, rektangulära 
bitar. Ta fram de marinerade tofu- och 
svampbitarna. Trä sedan paprikan, 
svampen, korven och tofun på grillspetten. 
Pensla lite av marinaden från fryspåsen på 
korven och paprikan. Grilla tills spetten fått 
färg. Servera med potatissallad eller valfritt 
tillbehör.

* Genom att blötlägga spetten så undviker du att  
spetten fattar eld under grillningen.

Cirka 2 förrättsportioner

Friterad avokado passar utmärkt som  
förrätt inför grillfesten eller som tilltugg till 
väl kyld dryck. När den krispiga frityren 
möter den krämiga avokadon blir smakup-
plevelsen total!

Friterad avokado

2 avokados 
2 dl vetemjöl
2 dl iskallt kolsyrat vatten
2 msk bakpulver
Olja att fritera i
Salt och peppar

Skär upp avokadon i stavar. Kom ihåg att 
välja mogen avokado som fortfarande är 
fast i köttet, de ska hålla ihop när du skivar 
upp dem. Salta och peppra avokado-
stavarna. Blanda ihop mjöl, bakpulver och 
kryddor. Tillsätt det kolsyrade vattnet och 
rör försiktigt om med en gaffel. 

Doppa avokadostavarna i frityrsmeten. Låt 
smeten droppa av en aning men se till så att 
smeten täcker stavarna ordentligt. Fritera i ett 
par minuter tills de blir gyllenbruna och frasiga.

Lägg de friterade avokadostavarna på en 
bit hushållspapper. Vid behov salta lite innan 
servering. Ät direkt med jalapeñodipp eller 
med valfri dippsås.

Friterad avokado med jalapeñodipp
Jalapeñodipp

2 dl mjölkfri crème fraiche  
(exempelvis Oatlys iFraiche)
Jalapeños (valfri mängd)
1 st lime
Salt och peppar

Häll upp fraichen i en skål och blanda i  
finhackad jalapeño. Jalapeño kan vara starkt  
så tillsätt lite åt gången tills smaken passar  
dig. Smaksätt med pressad limesaft, salt och  
peppar.

Sommarmarängtårta

En fantastiskt god och somrig tårta, där 
marängbottnar görs med kikärtsspad  
istället för ägg. Marängbottnarna kräver lite 
förberedelse, men själva tårtan är sen  
superenkel att slänga ihop precis innan 
serveringen. 

För hela receptet, besök www.vegokoll.se 
På Vegokoll hittar du också vår vegoblogg, 
recept, vegolistan och information om  
vegankost samt nya produkter.Cirka 4 portioner

Ca 1 kg färskpotatis
Färska haricotsverts 
1 vitlöksklyfta
1 stor mogen avokado
6 msk vatten
En näve färsk basilika
0,5 dl färsk persilja
0,5 dl färsk gräslök
1 dl salladslök 
5 msk olivolja
Saft från 1 citron
2 msk äppelcidervinäger
1/2 tsk salt

Koka färskpotatisen och låt svalna till  
potatisen är ljummen. Tillsätt färska  
haricotsverts i önskad mängd.

Mixa samman vitlök, avokado, olivolja 
och vatten i en matberedare eller med en 
stavmixer. Skär bort det vita på salladslöken. 
Tillsätt basilika, persilja, gräslök och sallad-
slök och mixa till en slät dressing. Tillsätt 
citronsaft, äppelcidervinäger och salt. Mixa 
snabbt en sista gång. Smaka av och tillsätt 
mer kryddor efter behov.

Häll den gröna dressingen över den 
ljumna potatisen och blanda. Servera  
tillsammans med grillat och en fräsch  
grönsakssallad. 

Potatissallad  
med krämig grön 
dressing

Bjud in till grillfest i sommar!
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Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi är 
parti politiskt obundna och arbetar för ett samhälle som respekterar djurens  
rättigheter. De huvudområden vi arbetar med är djurförsök, djuren i livsmed-
elsindustrin, pälsindustrin och djurvänlig konsument/vego. Vi engagerar oss 
också i andra frågor som till exempel jakt och djur som familjemedlemmar. 
Vårt arbete är helt beroende av frivilliga bidrag och insatser.

Tillsammans gör vi skillnad!

Bli månadsgivare 

Sms:a GRÖNGLADSOMMAR 
till 72 901 för att bli månads- 
givare och ge 50 kr varje 
månad.  Kostnaden läggs på 
din mobilräkning. Då får du 
också kontinuerligt någon 
av våra medlemstidningar.

Transport och slakt
Över 150 000 djur dör varje år i Sverige 
i samband med transporter till slakt.7 
På slakterierna hängs kycklingar och 
hönor upp i benen vid fullt medvetande. 
Det är både stressande och smärtsamt.8 
Kor och tjurar tvingas framåt med hjälp 
av elpåfösare.9 Grisar bedövas med kol-
dioxid, fast man vet att gasen orsakar 
smärta och kvävningskänslor.10

Fiskarna – känslolösa ting?
Det är vetenskapligt bevisat att fiskar 
känner och upplever smärta och  
stress.11, 12, 13 Ändå hanteras de som om de 
vore känslolösa ting. 19 miljarder fiskar 
dödas varje år i det svenska fisket.14 
Döden är mycket plågsam eftersom de 
utsätts för klämning, tryckskador och 
kvävning.10, 15 Ytterligare runt 6 miljoner 

Djur är inte mat!
Djur är individer precis som vi. De har  
förmåga att uppleva, att känna lidande 
och lycka. Av den anledningen måste de 
ges rätt att få sina intressen och behov 
tillgodosedda. Eftersom djur är  
kännande och medvetna varelse har de 
också moraliskt värde. Djur måste ha 
rätt att existera för sin egen skull.

Så ser verkligheten inte ut idag. 
Djuren dödas för att ätas upp eller för 
att det inte är ekonomiskt lönsamt att 
låta dem leva. Många tror att djuren har 
det bra medan de lever. Det stämmer 
tyvärr allt för sällan. 

Tidiga separationer
Ungar och moderdjur behöver varandra 
under en lång tid efter födseln men de 
skiljs ändå tidigt från varandra. I mjölk-
industrin skiljs kon och kalven åt nästan 
genast efter födseln, trots att det natur-
liga för dem är en tät kontakt de första 
månaderna och att kalven diar upp till 
ett års ålder.1

Avel som leder till lidande
Aveln är inriktad på hög tillväxt och 
produktion. Kycklingarna växer så 
snabbt att 15 procent av dem får smär-
tor i benen av sina tunga kroppar.2 
Hönorna lägger tio gånger fler ägg än 
vad som är naturligt för dem. Följden 
blir att många drabbas av bland annat 
äggledarinflammationer.3

Instängda hela livet
När såg du en gris eller en kyckling ute 
senast? Trots att det finns många fler 
grisar och kycklingar i Sverige än hästar 
och kor4 är det ytterst sällan vi ser dem 
i livet. De flesta lever hela sina liv inom-
hus – utevistelse för djuren i livsmedels-
industrin är undantag snarare än regel.

Behov och naturligt beteende
När djuren inte får bete sig naturligt mår 
de dåligt. Grisarna hålls i en karg och 
trång miljö inomhus utan möjligheter 
att böka eller undersöka sin omgivning. 
Över en miljon hönor hålls instängda i 
burar där de inte ens kan sträcka på ving-
arna.5 Nästan hälften av korna i mjölkin-
dustrin i Sverige står fastbundna inomhus 
under större delen av året.6 De kan bara 
stå eller ligga ner, får ingen motion och 
inget naturligt flockliv.1

Välj livet – välj vego! 
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fiskar föds upp i så kallade fiskodlingar 
i Sverige.16 De fiskarna stressas svårt av 
trängsel, transporter och slakt.17

Källor

Grön Glad Sommar!


