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Wokade grönsaker med tång, havreris, friterad rörhinna och vegansk majonnäs 
4 portioner  
Tillagningstid 40 minuter 

Wokade grönsaker 
1 knippe rödlök 
1 knippe morötter 
1 zucchini 
ca 2 nävar sockerärtor (150 g)  
1 fänkål 
ca 2 nävar trädgårdstomater (250 g) 

Vegansk majonnäs 
1 dl vegansk majonnäs 
1 tsk tamari eller soja 

Friterad rörhinna 
2 nävar rörhinna (alg) 
2 msk maizena 
1 tsk torkad ramslök, valfritt 
smakneutral rapsolja till fritering 
1 nypa salt 

Till servering 
4 portioner kokt havreris, eller annat valfritt sädesslag 
strandväxter t ex strandglim 

Gör så här: 
Koka havreriset enligt anvisning på förpackningen, över stormkök eller direkt över öppen eld, i ett passande kokkärl. 

Skär bort toppen av blasten samt nedersta rotbiten från rödlöken, klyfta resten. Skrubba morötterna och skär i 
mindre bitar. Skiva zucchinin, strimla sockerärtor och fänkål. Fräs alla grönsaker i lite olja på en Muurikka tills de 
mjuknat något, men fortfarande har tuggmotstånd. Dela tomaterna på mitten och blanda ner. Blanda ner havreriset 
och vänd runt så att allt blandas. Salta och peppra efter smak. 

Majonnäs: Blanda majonnäs och soja (om du inte redan gjort det hemma). 



Friterad rörhinna: Klappa rörhinnan mellan två kökshanddukar för att få ur så mycket vatten som möjligt. Blanda den 
med maizena, ramslök och lite salt. Vänd runt så att tången separeras. Skaka ur överflödigt mjöl. Värm oljan i ett 
lämpligt kokkärl över ett stormkök. Släpp försiktigt ner mindre lösa buntar av rörhinnan i oljan och låt fritera i ca en 
minut till rörhinnan stelnat. Plocka upp med en gaffel och lägg på lite hushållspapper för att rinna av. Gör likadant 
med resterande tång. 
 
Servering: 
Servera grönsaksfräset med några små klickar majonnäs, friterad rörhinna och eventuellt lite strandväxter som 
garnityr. 

 
 
Råraka med sockertång, frästa kantareller, växtyoghurt och strandväxter 
En råraka är den perfekta utematen. Av några få ingredienser steker du ihop krispiga potatiskakor, som sedan kan 
toppas med du skördar och plockar där du är. Vi blandade till exempel ner nyplockad tång i rårakesmeten och 
toppade med sensommarens svampfynd. Gott och riktigt enkelt! 
 
Lägg till, ta bort och byt emot de grönsaker som är i säsong för tillfället! Här använde vi ett helt gäng olika 
grönsaker, det går fint att använda färre, och mer av varje istället. Tillsammans med något kokt sädesslag, och 
läckert friterad och otroligt smakrik rörhinna får du en riktigt matig måltid. Koka sädesslaget hemma och ta med, 
eller koka över ett stormkök. För utematlagning kan du förbereda lite hemma, exempelvis blanda ihop såser - eller 
som här en smaksatt majonnäs. 
 
4 portioner 
Tillagningstid 40 minuter 
 
Råraka 
ca 8 potatisar (800 g)  
en näve torkad sockertång (ca 15 g), eller ca 80 g färsk  
1 msk rapsolja 
7 dl kantareller (200 g), eller annan svamp  
salt och peppar 
1 dl hasselnötter  
 
Topping 
2 dl växtyoghurt  
strandväxter 
 
Gör så här: 
Tvätta och riv potatisen grovt, salta lätt, låt stå 10 minuter och krama sedan ur vätskan. Strimla den färska eller 
blötlagda tången. Blanda med potatisen och en nypa salt. Ringla lite olja i en medelhet stekpanna eller Muurikka. 
Platta ut små klickar av rårakesmeten och stek på båda sidor tills gyllene. Ställ åt sidan. 
 
Borsta och riv svampen i mindre bitar, fräs i en torr stekpanna eller Muurikka låt vätskan koka bort och fräs sedan 
tills gyllene i lite olja. Släng ner hasselnötterna och låt rosta med i 2 minuter minut. Smaka av med salt och peppar. 
 
Servering: 
Servera rårakan toppad med en klick yoghurt, kantareller och hasselnötter. Dekorera med strandväxter, exempelvis 
strandasterblad.  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recepten är skapade för programserien Plant based By Sweden ett samarbete mellan Visit Sweden och Therese 
Elgquist från Plant based by Thess.  
 
Filmen relaterat till recepten är publicerad på:  
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/avsnitt-8-catxalot/ 
 
Mer material relaterat till måltidsturism och vad internationella vill uppleva under sitt besök i Sverige hittar du på 
Kunskapsbanken Måltid, helt kostnadsfritt.  
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid 
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