
U� a dig en 
riktigt God jul
Sofia von Porat är matkreatören och entrepre-
nören som älskar att inspirera och experimen-
tera med smakrik växtbaserad mat. Sofi a fi ck 
upp ögonen för matlagning då hon jobbade 
som reseskribent. I dag är hon tillbaka i Sverige 
och driver bland annat prenumerationstjäns-
ten veganboxen.se samt jobbar som matkreatör 
med fokus på att inspirera fl er till en grön 
livsstil med recept som är både lättlagade och 
goda. Här bjuder hon på sina godaste julrecept.

Recept: Sofi a von Porat  Foto: Nathan Schacherer

Senapsaubergine
6–8 portioner

1 aubergine
½ dl  stark och söt senap
1 tsk  salt
2 msk socker
1 msk vitvinsvinäger
½ dl  rapsolja
1 dl  havregrädde
1 dl  hackad dill + extra till servering
vitpeppar, efter smak
½  rödlök, fi nhackad

1. Skär auberginen i centimetertjocka skivor 
och därefter i 2 cm långa strimlor. Koka 
sedan i lätt saltat vatten i ca 4–5 minuter tills 
de är precis mjuka men ändå har lite tugg-
motstånd. Häll av och låt svalna och torka på 
hushållspapper.

2. Blanda under tiden senap, salt, socker och 
vitvinsvinäger i en skål. Vispa i oljan, rör ner 
havregrädde och dill. Vänd ner auberginebi-
tarna, smaka av med vitpeppar och låt vila i 
kylen, gärna i några timmar så att smakerna 
får utvecklas (det går även bra att låta den 
stå i kylen över natten). Toppa med hackad 
rödlök och lite dill och servera.



Griljerad vego� inka
Torra ingredienser:
5 dl vetegluten
1 dl  b-jäst
½ dl  kikärtsmjöl (alt. sojamjöl)
2 msk  lökpulver
½ tsk  peppar
2 tsk  paprikapulver
1 tsk  chili
1 tsk  salt
1 msk  senapsfrön

Våta ingredienser:
2 dl  vatten
3  vitlöksklyftor
2 msk  sojasås
300 g  silkestofu

Till kokning:
1 l grönsaksbuljong
silduk/nötpåse

Griljering:
3 msk  osötad senap
1 msk  agavesirap
1 tsk  potatismjöl
ströbröd

1. Blanda alla torra ingredienser i en bunke. 
Mixa vatten, vitlök, sojasås och tofu till en 
jämn och slät blandning med en stavmixer 
eller i en matberedare. Häll sedan ner 
blandningen i bunken med de torra 
ingredienserna och blanda väl. Knåda degen 
i några minuter så att allt allt sitter ihop 
ordentligt och låt vila i ca 10 minuter.

2. Koka upp grönsaksbuljongen. Linda in 
limpan i en silduk eller nötpåse, förslut 
med ett steksnöre och lägg ner limpan i 
buljongen. Se till att vattnet täcker limpan 
helt, sänk värmen och låt sjuda i ca 45 
minuter. Dra av kastrullen från värmen, låt 

limpan svalna lite och ta sedan ut den ur 
duken/påsen och lägg limpan i en ugnsform.

3. Sätt ugnen på 225°. Rör ihop senap, agave-
sirap och potatismjöl i en skål och bred ut 
blandningen över hela limpan. Strö över 
rikligt med ströbröd och griljera i ugnen tills 
skinkan får lite färg, ca 15–20 minuter. Skär i 
tunna skivor och serveraJan� ons � e� else

4–6 portioner

½ dl  gröna oliver med kärna
2  gula lökar, hackade
3 msk  mjölkfritt margarin
10–12  fasta potatisar, skalade (800g)
½ dl  små kapris
2 dl  växtgrädde
2 dl  växtmjölk
salt & vitpeppar, efter smak

1. Sätt ugnen på 225 grader. Kärna ur de 
gröna oliverna (ett smart och enkelt sätt 
att göra detta är att “banka” till en oliv i 
taget med den platta sidan av en kökskniv 
så att oliverna spricker, så kan du enkelt 
ta bort kärnan inuti). 

2. Fräs löken i mjölkfritt margarin tills den 
blir glansig. Skär potatisen i “lillfi nger-
tjocka” stavar. Varva potatis, stekt lök, 
kapris, oliver, salt och peppar i en smord 
ugnsform.

3. Häll till sist på växtgrädde och växtmjölk 
(det ska inte täcka potatisen helt utan 
lämna kvar cirka 1 centimeter av potati-
sen på toppen), och grädda i nedre delen 
av ugnen i cirka 1 timme. Täck med alumi-
niumfolie om den börjar se bränd ut.

Ris á la Malta
med rårör�  ha� on
6 portioner

Ris á la Malta:
2 dl grötris
4 dl vatten
½ tsk salt
1 l växtmjölk
2 dl vispbar växtgrädde
2 msk fl orsocker eller mer efter smak
frön från en vaniljstång
2 nävar skållad mandel, hackad
2–3 msk rivet apelsinskal, valfritt

Rårörda hallon:
200 g frysta tinade hallon
1 ½ msk rörsocker
1 tsk kanel

Till servering:
färsk mynta

1. Koka riset med vatten och salt under lock 
i ca 10 minuter. Häll i växtmjölk och låt 
svälla på låg värme i ca 45 minuter. Låt 
sedan  gröten kallna helt. Det här steget 
går bra att göra kvällen innan, eller tidigt 
på morgonen samma dag.

2. Vispa växtgrädden fl uffi g med fl orsocker 
och vänd sedan ner den kalla gröten. Rör 
ner vaniljfrön, mandlar och apelsinskal, 
och lägg upp i skålar.

3. Rör ihop hallon, socker och kanel och låt 
stå en liten stund tills sockret är upplöst. 
Klicka ut bären ovanpå ris á la Maltan, 
garnera med lite färsk mynta och servera.



Julkakor
ca 40–60 stycken beroende på storlek

Kakdeg:
3 dl  vetemjöl
1 dl  strösocker
1 krm  bikarbonat
1 krm  malen ingefära
1 krm  malen kryddnejlika
½ tsk  kanel
150 g  mjölkfritt margarin, rumsvarmt
2 msk  vatten
1 tsk  vaniljextrakt
1 tsk  maizena
riven kokos, till garnering

Rosa glasyr:
2 dl  fl orsocker
1 msk  växtmjölk
½ msk  saft av riven rödbeta

Gul och grön glasyr:
2 dl  fl orsocker
1 msk  växtmjöllk
2 krm  gurkmeja eller matcha-te  

(grönt pulverte)

1. Blanda mjöl, socker, bikarbonat och kryddor 
i en bunke. Tillsätt mjölkfritt margarin, 
vatten, vaniljextrakt och maizena och mixa 
med en elvisp till en tjock deg. Dela degen på 
hälften, linda in i plastfolie eller lägg i plast-
påsar, platta till lite lätt och ställ in i kylen i 
minst 30 minuter.

2. Sätt ugnen på 175 grader. Kavla ut degarna 
till lagom tunna rektanglar, tryck ut kakor 
med pepparkaksformar och lägg upp på en 
bakpappersklädd plåt. Grädda kakorna i ca 
7–10 minuter. Låt svalna helt på galler.

3. Vispa ihop fl orsocker, växtmjölk och färgsätt-
ning (rödbetssaft, gurkmeja eller grönt te) i 
tre olika skålar till en lagom tjock konsistens. 
Bred ut glasyren ovanpå kakorna, strö med 
riven kokos och låt stelna.

� er recept
Se fl er av Sofi as recept på bloggen sofi avonporat.com samt @sofi avonporat på Instagram.

Julrecepten är från Tidningen Djurens Rätt nr 4/2015. 
Fler julrecept fi nns på www.vegokoll.se/recept och mer 
om tidningen på www.djurensratt.se/tidningar


