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Kolåsens Kolbulle med kantareller och konjakssyltade lingon 

Kolbulle är en rätt som kan ätas året runt men smakar bäst på hösten och vintern. Det viktiga är att man 
balanserar sälta och sötma för att få en god kolbulle. Traditionellt toppas kolbullen är med salt fläsk och 
lingon men i den här växtbaserade varianten toppar vi med kantareller och lingon. För dig med mer tid finns 
även förslag på två extra tillbehör; tomatchutney och morotsmarmelad. 

5 portioner (5 st kolbullar beroende på vilken panna du väljer. Vi använder en panna som är ca 20 cm i 
diameter vilket gör kolbullen lättvänd). 

Tidsåtgång ca 2 h (pga att smeten ska svälla) 

OBS! Kolbulle ska göras över öppen eld i naturen. 

Kolbulle 
6 dl vatten 
5 dl vetemjöl 
1 tsk salt 
rapsolja att steka med 

Rårörda lingon 
250 g, frysta lingon 
0,5-1 dl strösocker  
3 msk konjak 

Kantareller  
kantareller, förvällda 
rapsolja 
salt 



Gör så här:  
Kolbulle: Blanda vatten, vetemjöl och salt till en pannkakssmet och låt den svälla ett par timmar. 

Hetta upp en gjutjärnspanna över öppen eld. Häll först i ordentligt med rapsolja och sedan kolbullesmeten 
(kolbullen ska bli ca 5 mm hög. Stek kolbullen tills den fått fin färg på båda sidor. 

Rårörda lingon: Blanda socker med lingon och konjak, rör om då och då tills sockret löst sig. 

Kantareller: Stek kantarellerna i rapsolja och salta. 

Servering:  
Toppa kolbullen med de rårörda lingonen och de stekta kantarellerna. 

 

Extra tillbehör som med fördel förbereds i förväg: 
Morotsmarmelad 
500 g morötter 
2-3 cm ingefära, färsk riven 
1/2-1 citron  
5 dl vatten 
8 dl syltsocker 

Gröntomatchutney 
1 kg gröna tomater 
1 gul lök 
3-4 vitlöksklyftor  
1 chili 
3-4 cm ingefära 
2 dl brunt socker 
1,5 dl äppelcidervinäger 
1 msk honung 
1 kanelstång 
0,5-1 tsk kardemumma, stött 
1-2 citroner och/eller lime (skal och saft efter smak) 

Morotsmarmelad:  
Skala och riv morötterna grovt.  
Skala och riv ner ingefäran i morötterna. 
Lägg morötter och ingefära i en kastrull. 
Tvätta citronen och riv över lite citronskal. 
Häll i vatten och socker, rör runt och låt koka i ca 45 minuter, skumma av när det behövs. 
Ta bort kastrullen och mixa med en stavmixer tills röran är slät, vill du ha en marmelad med mer textur, mixa 
lite mindre. 
Smaka av med lite citronjuice (gott även med apelsin). 
Häll upp marmeladen i rengjorda burkar, sätt på gummipackningen och stäng burken. 

Gröntomatchutney:  
Tvätta och skär tomaterna i bitar. 
Hacka lök, vitlök, chili. Riv halva ingefäran och hacka den andra halvan och blanda ner allt i en kastrull med 
socker, äppelcidervinäger och honung, blanda. 
Lägg i kanelstång och den stötta kardemumman. Tvätta och riv citrusfrukten. Riv skalet och låt koka i ca 1 
timme. 
Smaka av med citron eller limesaft och eventuellt salt.  
Häll upp marmeladen i rengjorda burkar, sätt på gummipackningen och stäng burken. 

 

 

 

 



Rostade rotfrukter från gården med jordärtskockspuré 
Vår filosofi är att vi tar det som finns att tillgå i vår trädgård därför jobbar vi alltid för stunden med smaker. Vi 
försöker att få in ett eller flera ”crisp”, som till exempel i det här receptet med grönkålschips. Syran är också 
viktig så att inte allt är för sött, därav de syrliga lingonen. 

2 portioner 
Tidsåtgång ca 45 minuter 

Ugnstemperatur 150°C 
Ugnstemperatur 200°C 
 
Grönkålschips 
200 g färsk grönkål  
3 msk rapsolja  
0,5 tsk citronjuice 
flingsalt 
1 knivsudd cayennepeppar 

Rostade rotfrukter 
200 g morötter i 0,5x5 cm långa stavar 
200 g potatis i 0,5x5 cm långa stavar 
200 g rödbeta 0,5x5 cm långa stavar 
rapsolja 
flingsalt 
svartpeppar 
timjan, torkad 
 
Jordärtskockspuré 
600 g jordärtskocka  
4 msk olivolja 
0,5 tsk citronjuice 
salt och peppar 

Frästa kantareller 
1 st bananscharlottenlök 
200 g kantareller, förvällda 

rapsolja 
salt  
svartpeppar 

Övrigt 
ärtskott 
lingon 
 

Gör så här: 
Grönkålschips: Repa grönkålen från stammen och lägg bladen i en bunke med lite olja, citronjuice, flingsalt 
och cayennepeppar. Blanda runt ordentligt och lägg upp på en plåt med bakplåtspapper och rosta i 
omgångar i ca 15 minuter i 150°C. Rör om efter ungefär halva tiden så alla blad blir jämt tillagade. När du är 
klar så höj ugnen till 200°C för rotfrukterna. 
 
Rostade rotfrukter: Tvätta rotfrukterna och skär dom i bitar. Skölj av potatis och morötter för sig och 
rödbetorna för sig, annars blir allt rosa. Torka av rotfrukterna lätt och lägg dem i en långpanna med rapsolja. 
Krydda med flingsalt, peppar och torkad timjan. Rosta i ugnen i 200°C tills de är mjuka, 15-20 minuter 
(beroende av sort och storlek). 

Jordärtskockspuré: Skala jordärtskockorna och koka, gärna i tryckkokare, tills dom är mjuka och låt dom ånga 
en stund. Mixa med stavmixer tillsammans med olivolja. Smaksätt med citronjuice, salt och peppar.  

Frästa kantareller: Strimla löken på längden i ca 5 mm tjocka skivor. 
Fräs den försiktigt i lite rapsolja tills den mjuknat. Tillsätt kantarellerna och lite mer olja och fräs tills vattnet 



försvunnit ur svampen. Det brukar ”knäppa” lite i pannan när dom är klara. Ställ åt sidan och täck över så att 
svampen inte kallnar. 

Servering: 
Lägg upp rotfrukterna på mitten av tallriken. Lägg klickar av purén runt rotfrukterna. Fördela kantarellerna runt 
om rotfrukterna och toppa med grönkålschips. Garnera med färska ärtskott och naturella lingon. 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-2-kolasens-fjallhotell/ 
 
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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