
Hungrig?

Här får du  
några djurvänliga 

recept av oss! 



6  portioner
Fyllning
1 kg potatis 
2 msk mjölkfritt margarin  
2 dl soja- eller havremjölk (ej sötad)
1 tsk salt
0,5 krm vitpeppar 
500 g rökt tofu (alternativt naturell tofu 

med 1 tsk rökarom och 1 msk pressad
citron)

Sås
2 msk mjölkfritt margarin
2 msk vetemjöl
2 dl grönsaksbuljong
2 dl havregrädde
salt
vitpeppar

Smaksättning
2 msk tångkaviar och 2 msk hackad dill
eller
2 msk dijonsenap och 2 msk hackad gräslök

Skala potatisen och skär den i bitar. Koka 
bitarna mjuka i lättsaltat vatten ca 10–15 
minuter. Häll av vattnet. Mosa potatisen 
och klicka i margarinet. Vispa ner mjölken. 
Smaksätt med salt och vitpeppar och vispa 
moset luftigt.

Skär tofun i skivor. Om du använder 
naturell så lägg skivorna i en plastpåse och 
droppa i rökarom och citronsaft. Låt detta 
marinera en stund, gärna ett par timmar eller 
över natten om du har möjlighet. 

Gör under tiden såsen. Smält margarinet, 
vispa ner mjölet och späd med buljongen, 
vispa hela tiden så att det inte blir klumpigt. 
Vispa ner grädden och låt såsen koka ihop. 
Smaksätt med salt och peppar och något av de 
två förslagen. Vill du testa bägge så ta halva 
måtten smaksättning och dela på såsen, så att 
det blir en sås på varje sida av formen.

Smörj en ugnssäker form. Spritsa moset 
runt kanterna. Häll lite sås i botten av formen. 
Lägg tofuskivorna i mitten och häll resten 
av såsen ovanpå. Gratinera i ca 20 minuter 
i 225 grader tills gratängen fått fin färg och 
är genomvarm.

Gratängen som  
låter fiskarna vara 
ifred i havet! 

Här kommer den klassiska Biff á la Lindström i en 
vegansk variant. Servera biffarna med brunsås 
och stekt potatis. En bit saltgurka passar också 
bra till.

12 biffar
5 dl gröna, okokta linser eller 12 dl 

färdigkokta (t ex från burk)
1 tärning grönsaksbuljong
1 stor lök
2 msk finhackad kapris 
2 dl finhackade inlagda rödbetor
1 tsk svartpeppar
3 msk vetemjöl

Pensling
2 msk soja blandat med 2 msk olja 

Brunsås
1 msk mjölkfritt margarin
2 msk vetemjöl

5 dl grönsaksbuljong 
2½ dl sojagrädde
1 msk soja
1 nypa svartpeppar
ev salt

Om du använder torkade linser så koka dem 
i buljongen tills de är mjuka och nästan går 
sönder (ca 30 minuter). Hacka löken fint. Häll 
av vattnet från linserna, mixa dem till en jämn 
”smet” och rör ner resten av ingredienserna. 
Forma smeten till biffar. Lägg biffarna på en 
plåt och pensla med sojablandningen. Stek 
dem i ugnen i 175º i ca 10 minuter. De går 
också bra att steka i stekpanna.

Laga under tiden brunsåsen. Smält marga-
rinet i en kastrull. Vispa ner mjölet och sedan 
försiktigt buljongen, vispa ordentligt så det 
inte blir klumpigt. Tillsätt grädden.  Smaksätt 
med soja, peppar och eventuellt salt.

Biff à la Terneborg

      Hej!
 Djurens Rätt tycker att man ska vara så  

snäll man bara kan mot djuren. Det håller jag 
såklart med om. Därför får du här några recept som är 

snälla mot alla. Det är lite husman – biff och brunsås och 
”fiskgratäng”, en smarrig macka, lyxig kantarellsås och 

förstås något smarrigt i slutet – det måste du ju ha.  
Jag håller klövarna för att du gillar recepten. 

 Tack för att du tänker på oss djur! 



ca 15 stycken  (beroende på storlek)
50 g mjölkfritt margarin
½ dl sojagrädde
1,5 dl socker
5-6 dl riven kokos (200 g)

Garnering
50 g mörk mjölkfri choklad

Smält margarinet och låt det svalna. Rör ihop 
grädde och socker och tillsätt margarinet och 

kokosen. Låt smeten svälla en stund (den är 
ganska smulig). ”Klicka ut” smeten på bak-
plåtspapper på en plåt. Forma och tryck ihop 
smeten till toppar. Grädda mitt i ugnen i ca 
12 minuter i 175 grader. Om topparna har 
sjunkit ihop när du tar ut plåten så fös ihop 
dem direkt med en gaffel så att de blir lite 
högre.

Smält chokladen i vattenbad (eller mikro) 
och ringla över chokladen när kokostopparna 
har svalnat. 

Baguette  
med curryröra
Curryröran räcker till ca 6 baguetter. Röran passar 
även bra att servera till bakad potatis. 

1 pkt (300 g) Anammas vegobitar eller
andra sojabitar (t ex 100 g torkade)

1 rött äpple
½ röd lök
1 röd paprika
1 burk (225 g = ca 2 dl) sour supreme 

(sojabaserad "creme fraiche")
2 tsk curry
½ tsk grönsaksbuljong pulver
vitpeppar
cayennepeppar
ev. soja- eller havregrädde

Garnering
apelsinskivor och strimlad röd paprika

Stek vegobitarna några minuter så de får 
lite färg, låt dem svalna. Om du använder 
torkade sojabitar förväll dem enligt instruk-
tionen på förpackningen innan du steker 
dem. Hacka äpple, rödlök och paprika. 
Blanda sour supreme med hacket och rör 
i kryddorna. Skär vegobitarna i lite mindre 
bitar och blanda i röran. Späd med grädde 
till lagom konsistens.

Kantarellsås  
med sojastrimlor
4 portioner 
400 g sojastrimlor (= 100 g torkade strimlor)
ca 30 g torkade kantareller/några nävar

färska
3 dl havregrädde
½ buljongtärning (gärna svampbuljong men

vanlig grönsaksbuljong går också bra)
10 stycken körsbärstomater  
1 msk färsk grovhackad timjan 
(eller 1 tsk torkad)
salt
peppar

Om du använder torkade kantareller så lägg 
dem i blöt enligt anvisningar på förpack-
ningen. Om du använder torkade strimlor 
förväll även dem enligt förpackningen. Stek 
sedan vegoköttet i olja i en stekpanna. Tag 
upp och lägg åt sidan. Häll av vattnet på 
kantarellerna (spara spadet att späda med 
senare så att du får mer svampsmak på 
såsen) och stek även dem en stund, gärna 
i lite mjölkfritt margarin. Tillsätt lite av 
spadet och låt koka in i svampen. Häll 
över grädden, smula i buljongtärningen 
och tillsätt de hela tomaterna. Smaksätt 
med salt och peppar.  Låt koka ihop under 
några minuter och strö över timjan. Servera 
med ris eller kokt potatis och en sallad.

Vill du äta mer vego men har 
svårt att komma igång? Bestäm 
dig för att en särskild dag blir 
din egen speciella vegodag. 

Varför inte  en köttfri måndag?!

Som medlem i Djurens Rätt  
får du rabatt på massor av  

kaféer och restauranger. Gå in på  
www.djurensratt.se/medlemsrabatter  

och läs mer.

Kafé Braheparkens kokostoppar



Vego är bäst för miljön
Du har möjligheten att vara en riktig mil-
jöhjälte i ditt val av mat. Det går nämligen 
åt mycket mindre mark och vatten för att 
odla vegetabilier jämfört med att producera 
kött och andra animalier. Detta beror på att 
djur bara omvandlar en liten del av energin i 
sin föda till kroppsvikt medan resten går åt 
till djurets rörelse och kroppsvärme. Vege-
tarisk mat har också mycket mindre påver-
kan på klimatet än animaliska produkter. 
En kraftigt minskad konsumtion av kött 
och mjölk från idisslande djur har visat sig 
vara nödvändig för att vi ska kunna nå det 
uppsatta klimatmålet. Undersökningar har 
visat att det ger betydligt större klimateffekt 
om man ställer om till vegetarisk mat än om 
man väljer närodlad mat.

Växtbaserad mat har också stor potential 
att spara vatten – en resurs som det råder 
stor brist på i stora delar av världen och som 
begränsar möjligheten att odla föda. Andra 
positiva effekter av vegetarisk mat är mins-
kad avskogning, mindre risk för jorderosion 
och minskad energianvändning.

Innan kycklingen, kon, fisken och grisen 
hamnar på tallriken är de levande, kän-
nande individer precis som vi människor. 
Djurens Rätt anser att djuren ska ha rätt 
att leva sina liv för sin egen skull, enligt 
deras egna intressen och behov. Så ser verk-
ligheten inte ut idag. Djuren dödas för att 
ätas upp eller för att det inte är ekonomiskt 
lönsamt att låta dem leva. Många säger och 
tror att djuren har det bra medan de lever. 
Det stämmer tyvärr sällan. 

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

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

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 kor är 
det ytterst sällan vi ser dem i livet. De flesta 
lever hela sina liv inomhus – utevistelse för 
djuren i livsmedelsindustrin är undantag 
snarare än regel.

Miljön och hälsan

Visste du att genom att avstå från 
djurprodukter räddar du varje år 

motsvarande 14 fåglar och däggdjur och 2000 
fiskar undan att utnyttjas och dödas för kött, 

ägg och mjölk? Att det är så många fiskar 
beror på att det inte bara är de fiskar som äts 
direkt av människor som dödas, utan också 

de som används som djurfoder.

Varje gång du väljer ett vegetariskt  
alternativ till djurprodukter bidrar du till 
att minska lidandet för oss i livsmedels-

industrin. Små vardagliga saker för dig spelar 
en stor, livsavgörande roll för oss. Förändra 

världen för oss alla – börja med dig själv!
Matbilder: sid 1–5 Gabriella Terneborg, sid 7 Gunnar Fernlund 
Recept: Gabriella Terneborg förutom Curryröran och Kokostopparna: Kafé Braheparken 

Livet innan tallriken

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 vingarna. Nästan 
hälften av korna i mjölkindustrin i Sverige 
står fastbundna inomhus under större delen 
av året. De kan bara stå eller ligga ner, får 
ingen motion och inget naturligt flockliv.

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

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

föds upp i så kallade fiskodlingar 
i Sverige. De fiskarna stressas 

svårt av trängsel, transporter 
och slakt.

Ett hälsosammare liv
Din egen hälsa kan också påverkas positivt 
om du väljer att bli vegetarian eller vegan.
Djurprodukter innehåller mycket av det vi 
bör undvika, till exempel mättade fetter. 
Forskning visar att veganer och vegetarianer 
är mindre drabbade av övervikt/fetma, högt 
blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och 
diabetes typ 2. Dessutom har en kost rik 
på vegetabilier visat sig skydda mot flera 
cancerformer samtidigt som rött kött ökar 
risken för tjocktarmscancer. Det kanske inte 
är så underligt att vegetarianernas livslängd 
är några år längre än den genomsnittlige 
blandkostarens.

Du som önskar källorna till dessa texter 
kan gå in på www.djurensratt.se/referenser



Djurens Rätt 
Box 17132 
104 62 Stockholm

Besöksadress: Hornsgatan 123

08   -   555 914 00 
info@djurensratt.se 
www.djurensratt.se

Plusgiro: 90 10 87   -   7

Djurens Rätt är Sveriges största  
djurrätts- och djurskyddsorganisa-
tion. Vi är parti politiskt obundna och 
arbetar för ett samhälle som respekterar 
djurens rättigheter. De huvudområden 
vi arbetar med är djurförsök, djuren i 
livsmedelsindustrin, pälsindustrin och 
djurvänlig konsument/vego. Vi enga-
gerar oss också i andra frågor som till 
exempel jakt och djur som familjemed-
lemmar. Vårt arbete är helt beroende 

av frivilliga bidrag och insatser. Bli 
medlem och var med och skapa ett 
djurvänligare samhälle du också. För 
ett samhälle fritt från djurförtryck! 

 Bli månadsgivare 
Sms:a HUNGRIG till 72 901 för att bli 
månadsgivare och ge 50 kr varje månad. 
Kostnaden läggs på din mobilräkning.

Tillsammans gör vi skillnad!

Blir du sugen på att laga  
mer vegomat? Beställ kokboken 

”Djurens Rätts bästa recept” från 
shop.djurensratt.se. 


