
Den avfallssnåla matkassen från Fram 

Meny: 

Förrätt: Jordärtskockssoppa med vitlöksbaguette 

Varmrätt: Fyllda champinjoner med raggmunkar och grönsallad 

Efterrätt: Fruktsallad med mandelmjölk och kokoschips 

 

Vi har utgått ifrån att det finns salt och olja/smör i köket. 

Mandelmjölken kan med fördel göras dagen innan eller på förmiddagen så spar ni tid vid middagen 

   

Jordärtskockssoppa 

250 g Jordärtskockor 

150 g Potatis 

4 st Schalottenlök 

1 st Vitlöksklyfta 

9 dl Buljong (ca 2 msk + 9 dl vatten) 

2 krm Timjan 

 Salt och Peppar 

 Olja/smör 

Skala och skär jordärtskockor och potatis i skivor. Finhacka schalottenlök och vitlök. 

I en stor kastrull, fräs löken i olja eller smör tills den har blivit mjuk. Tillsätt sen potatis, 

jordärtskockor, timjan och buljong. 

Koka upp och koka sen på svag värme tills potatis och jordärtskockor blivit mjuka. 

Mixa den slät med stavmixer eller i en mixer. Om mixer används häll tillbaka det i kastrullen. 

Smaka av med salt och peppar, tillsätt ev. lite mer vatten eller buljong om soppan är för tjock. 

Vitlöksbaguette 

1 st Surdegsbaguette 

1-2 st Vitlöksklyftor 

1 msk Olja/smör 

 Salt 

Sätt ugnen på 175C. 

Riv Vitlöksklyftorna på fina sidan på ett rivjärn och blanda med olja eller smör och lite salt. Skär halva 

Baguetten diagonalt för att få lite större skivor. Bred på vitlökssmeten jämt fördelat över skivorna. 

Lägg skivorna på en plåt och låt dem gå in i ugnen i 5-10 min tills de ser fina ut. 

 

 



Fyllda champinjoner 

12 st Champinjoner 

1 st Gul lök 

1 st Vitlöksklyfta 

1 knippe Persilja 

 Salt och Peppar 

 Olja/smör 

Sätt ugnen på 200C. 

Ta ur stammarna ur championerna och skiva STAMMARNA tunt. Skala och finhacka Gul lök och vitlök. 

Plocka av persiljebladen från stammarna och skiva Bladen tunt. 

Värm upp en stekpanna eller liten kastrull och häll i rikligt med olja. Fräs löken och 

championstammarna tills löken blivit mjuk. Sänk värmen till lägsta, blanda i persilja och smaka av 

med salt och peppar. Tänk på att smaken från fyllningen kommer gå över till champinjonhattarna 

också. 

Lägg hattarna med ovansidan nedåt i en ugnssäkerform eller en plåt. Fyll sedan hattarna med 

fyllningen. Ställ in i ugnen i 20-30min. 

 

Raggmunkar 

8 st  Potatis 

1 st Morot 

3 st Ägg 

2 msk Vatten 

 Salt och Peppar 

 Olja/Smör 

 

Skala morot och potatis, riv sedan 3 st potatisar på den fina sidan av ett rivjärn och resten av 

potatisen och moroten på den grova sidan av ett rivjärn. Knäck äggen i en bunke och häll i vattnet 

och vispa det jämt. Blanda i potatis, morot, salt och peppar och rör runt tills det har blandats 

ordentligt. Stek i en stekpanna med olja/smör på medelvärme eller lite över tills de blivit 

gyllenbruna/bruna och vänd sedan, försök inte röra på dem innan de är klara på första sidan för då 

kommer de falla sönder. Kan med fördel läggas i en ugnssäker form och hållas varma i ugnen eller 

ställas in när champinjonerna börjar bli klara. 

Grönsallad 

¼ - ½ st Salladshuvud 

1 st  Zucchini 

ca 8st Cocktailtomater 

Skölj grönsakerna. Skiva zucchinin. Dela tomaterna i halvor eller fjärdedelar. Riv salladsbladen i 

mindre bitar. Blanda i en skål. 

 



Mandelmjölk 

200g Mandlar 

1 l Vatten 

2-3 st Dadlar 

1st Vaniljstång 

 Filter (t.ex. bomullsduk, ren nylonstrumpa, något som släpper igenom mjölken men 

                          inte mandeln) 

Blötlägg mandlarna i vatten i 4 timmar eller över natten.  

Dela vaniljstången på längden och skrapa ut innehållet med en kniv. Koka upp 0,5l vatten i en kastrull 

och sänk sedan värmen. Lägg i vaniljens skida och innehållet och låt sjuda i 5 minuter. Låt sedan 

vattnet stå och svalna. 

Kärna ur dadlarna. Ta ur vaniljskidan ur vattnet. Lägg i mandlar, dadlar och vaniljvattnet i mixer och 

mixa tills det blir slätt. Häll sedan i vatten tills det blir lagom konsistens. 

Häll blandningen i filtret över en bunke och krama ur vätskan. 

Om ni inte har något som passar som filter funkar det även att äta mjölken direkt men det brukar bli 

trevligare konsistens om man silar den. 

Tips! Det som man silat bort går sedan utmärkt att breda ut på en plåt och torka varsamt i ugnen och 

kan sedan användas som mandelmjöl vid t.ex. bakning. 

 

Fruktsallad 

1 st Äpple 

1 st Granatäpple 

1 st  Kiwi 

1 st Blodapelsin 

1 st Apelsin 

1 st Clementin 

 Kokoschips 

(Skala och) skär äpplet i bitar. Skala och skär kiwi och clementin i bitar. Filea apelsinerna 

(https://www.youtube.com/watch?v=gpqD3ZszAfs) eller, om ni inte vill skära bort något, skala och 

skär apelsinerna i bitar. Blanda ihop äpple, kiwi, apelsin, bodapelsin och clementin. Ta ur kärnorna ur 

granatäpplet. Lägg fruktblandningen i portionsskålar och strö sedan över granatäppelkärnor och 

kokoschips och servera med mandelmjölk! 

 

Smaklig måltid! 

https://www.youtube.com/watch?v=gpqD3ZszAfs

