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Hur Joel jobbar med växtbaserat i mat och desserter 
Både i salta och söta rätter brukar jag jobba med en huvudsmak och en smak som ackompanjerar just huvudsmaken 
för att sedan addera en smak som bryter av och som skapar kontrast. 

Tydlig syra är alltid en av smakerna, då det är otroligt viktigt för mig att skapa en fräschör, för att det lyfter de flesta 
grönsaker och desserter till en ny nivå. 

I salta rätter jobbar vi ofta med umami, både genom att lyfta den naturliga som finns i till exempel korallinser eller 
genom att tillsätta miso, torkade alger, svamp eller soja. Att få fram en ”köttighet” i det vegetariska köket är inte alltid 
det lättaste men när man väl lyckas så är det alltid en höjdare. 

En maträtt utan olika texturer är tråkig att äta. För mig är det otroligt viktigt att det alltid finns en krispig komponent i 
rätten. Ett friterat skal från palsternacka, rostat rågbröd, puffat vete eller vad som helst. Att få något krämigt är 
nästan lika viktigt. En puré, en majonnäs eller liknande. Sedan kan resterande texturer variera ganska mycket 
beroende på typ av råvara. 

I söta rätter brukar jag också jobba med kontraster som till exempel något krispigt, något lent och olika temperaturer 
såsom något varmt, något rumstempererat och något kallt. 

Vegansk choklad- & hasselnötsbakelse med havtorn och maräng 
Smakmötet mellan mörk choklad och syrliga havtorn är en klassiker. 
Dra till med lite nötighet från hasselnöt och krispiga maränger så har du en klockren dessert! 

12 portioner 
Tillagningstid ca 60 minuter 

Ugnstemperatur 175°C 
Ugnstemperatur 100°C 

Vegansk browniebotten 
75 g vetemjöl (1,25 dl) 
75 g socker (0,75 dl) 
15 g kakao (0,25 dl) 
60 g Oatly ikaffe (0,6 dl) 
50 g rapsolja (0,5 dl) 



  
Vegansk kolasås 
250 g sojagrädde (2,5 dl) 
1 dl råsocker 
1 dl sirap 
50 g smör 
3 g agar agar (vegansk gelatin) 
  
Vegansk chokladmousse 
215 g vispbar vegansk grädde (2,15 dl) 
200 g mörk choklad 
  
Hasselnötsemulsion 
90 g vegansk grädde (0,9 dl) 
140 g hasselnötspraliné/hasselnötskräm (1 dl) 
1 g salt (en nypa) 
10 g sojamjölk (0,1 dl) 
  
Havtornskompott 
100 g havtorn (2 dl) eller passionsfrukt 
200 g socker (2,5 dl) 
  
Kikärtsmaräng 
100 g kikärtspad (1 dl) 
en skvätt citronsaft 
45 g socker (0,75 dl) 
  
Gör så här: 
Vegansk browniebotten: Rör samman alla ingredienser och baka på ett bakplåtspapper i en valfri form. Baka på 
175°C i cirka 20 minuter. 
  
Vegansk kolasås: Koka i 20 minuter. Fördela sedan den varma kolasåsen direkt på browniebotten. 
  
Vegansk chokladmousse: Smält chokladen till 45°C. Börja vispa grädden för hand, med stavmixer eller i en Kitchen 
Aid. Tillsätt den smälta chokladen och vispa upp till en luftig mousse. Fördela över brownie/kolasåsbotten och frys 
tills den är genomfrusen. 
  
Hasselnötsemulsion: Värm grädden, sojadrycken och saltet till cirka 30°C. Vispa pralinén och tillsätt grädden i en 
tunn stråle. Fyll upp i spritspåse och kyl. Spritsa sedan med valfri tyll (som formar olika mönster när du spritsar) 
ovanpå browniebakelsen.  
  
Havtornskompott: Börja med att smälta sockret till en ljus karamell. Tillsätt havtornen och koka samman några 
minuter. Kyl. 
  
Kikärtsmaräng: Vispa allt till en fluffig maräng. Fyll upp i spritspåse och spritsa små marängtoppar på 
bakplåtspapper. 
Torka i ugn på 100°C i minst 3 timmar. 
  
Servering: 
Placera brownien i botten på tallriken. 
Spritsa emulsionen ovanpå brownien. 
Smula gärna marängerna till större och mindre bitar. Placera ut lite spontant på tallriken. 
Ringla havtornskompotten över brownien. 
  
  
  

Hallonmousse med havtorn- och morotsglass  
En riktig kick av syra och vitaminer! 
Morot och havtorn kompletterar varandra perfekt. 
Den här desserten är en perfekt avslutning efter en fet och tung måltid då man behöver pigga upp gommen!  
 
12 portioner 
Tillagningstid ca 60 minuter 
  
Hallonmousse 
125 g hallonpuré/mixade hallon (1,25 dl) 
40 g äggvita 



35 g socker (0,5 dl) 
125 g grädde (1,25 dl) 
  
Morot/havtornglass 
100 g morotsjuice (1 dl) 
45 g råsocker (0,75 dl) 
15 g glykos (1 msk) 
120 g havtornsjuice (1,2 dl) eller passionfruktsjuice 
  
Havtornsgelé 
250 g havtornsjuice (2,5 dl) 
100 g socker (1,75 dl) 
3 g agar agar 
  
Chokladdekor 
100 g mörk choklad 
  
Gör så här: 
Hallonmousse:  
Vispa äggvitan och tillsätt socker. Vänd ner hallonpurén. Vispa grädden och vänd ner. Fyll en rund form med smeten 
och frys ordentligt. 
  
Morot/havtornglass: Koka samtliga ingredienser, kyl ner allt för att sedan frysa smeten i glassmaskin. 
  
Havtornsgelé: Koka samtliga ingredienser och kyl till en fast gelé. Mixa med stavmixer till en slät gelé. Fyll en 
spritspåse med havtornsgélen. 
  
Chokladdekor: Värm chokladen till 50°C. Kyl ner chokladen genom att hälla ut den på ett marmorbord (eller annat 
bord, bara inte träbord) till 28°C och spritsa ett snyggt mönster på bakplåtspapper. Låt stelna. 
  
Servering:  
Placera en oregelbunden bit mousse i botten på tallriken. 
Lägg en kula sorbet ovanpå och platta till kulan med baksidan av skeden. 
Klicka på lite gelé i fördjupningen på sorbeten och lite extra på tallriken. 
Avsluta med att placera dekoren ovanpå. 
 

Saltbakad rotselleri med stekt grönkål, lingon och saltade rökta mandlar 
Det här receptet är en höjdare på grund av den djupa smaken i rotsellerin, umamin i grönkålen, syran från lingonen 
och de salta rökta mandlarna som förhöjer alla andra smaker. 
  
6 portioner 
Tillagningstid ca 2 h förberedelser, ca 45 minuter aktiv matlagning 
 
Ugnstemperatur 200°C 
  
Saltbakad rotselleri: 
1 stor rotselleri 
1 dl salt 
1 dl vatten 
6-7 dl vetemjöl 
 
Grönkål: 
ca 18 blad grönkål 
  
Lingongelé: 
300 g lingon (3 dl) 
200 g vatten (2 dl)  
200 g socker (2,5 dl) 
7 g agar agar 
 
Saltade och rökta mandlar: 
200 g mandlar med skal (3 dl) 
100 g vatten (1 dl) 
25 g salt (2 msk) 
 



Topping: 
1 dl lingon 
  
Gör så här:  
Saltbakad rotselleri: Blanda salt och vatten i en bunke och använd sedan händerna eller en KitchenAid med degkrok. 
Häll i mjöl tills du får en ganska torr och elastisk deg. 
Klä in rotsellerin i degen, var noga med att det inte blir några hål. 
Sätt ugnen på 200°C och baka rotsellerin i 2 timmar. 
 
Lingongelé: Koka samtliga ingredienser och låt stelna i kylen. 
Mixa till en slät gelé. 
  
Saltade och rökta mandlar: Koka mandlarna i saltvattnet till allt vatten kokat bort. 
Låt mandlarna svalna och torka. 
Rök lätt med en rökpistol. 
  
Grönkål: Stek grönkålen i olja på hög värme precis innan servering. 
Salta och peppra. 
 
Servering:  
Placera ut rotsellerin, lägg på kålen, lingongelén, mandlarna och slutligen några färska lingon. 
 
 
  

Dessert med libbsticka, mjölkchoklad och harsyra 
En vild dessert med tydliga toner av anis, oxalsyra och mjölkig choklad. En riktig Joel-dessert där klassiska och mer 
okända smaker gifter sig till en liten dessertexplosion i munnen. 
 
6 Portioner  
Tidsåtgång ca 60 minuter 
Ugnstemperatur 65 °C-160°C 
 
Syltad libbsticka 
1 liter vatten 
1200 g socker (1,2 liter) 
250 g libbsticka (2,5 dl) eller fjällkvanne eller stjälkselleri 
  
Vispad mjölkchokladpannacotta 
250 g vispgrädde (2,5 dl) 
25 g glykos (1 msk) 
225 g mjölkchoklad, 30% (3 dl) 
360 g vispgrädde (3,6 dl) 
  
Harsyrasorbet 
500 g vatten (0,5 l) 
25 g strösocker (1 msk) 
25 g glykos (1 msk) 
80 g harsyra (2 dl) eller oxalis 
  
Malt- och pistagecrumble 
100 g socker (1,5 dl) 
100 g mandelmjöl (1,5 dl) 
60 g vetemjöl (0,5 dl) 
20 g kakao (2 msk) 
20 g maltmjöl (2 msk) finns i välsorterade butiker eller din lokala bagare 
70 g smör (0,7 dl) 
5 g salt (1 nypa) 
100 g pistagenötter (2 dl) 
   
Spansk körvelpulver 
0,5 dl färsk spansk körvel (ca 1 kruka) eller 1 msk spansk torkad körvel (pulver) eller vanlig körvel 
 
Gör så här:  
Syltad libbsticka: Skär libbstickan i 4 cm längder och lägg i en behållare med lock. 
Koka upp vattnet med 600 gram av sockret. 
När det kokar, häll det över libbstickan, låt svalna och sätt i kylskåp över natten. 



Nästa dag häller du upp sockerlagen i en kastrull, tillsätter 100 gram socker och kokar upp och häller över libbstickan 
igen. När det svalnat ställer du tillbaka den i kylen. Nästa dag upprepar du proceduren och fortsätter så tills allt 
socker är slut. 
 
Vispad mjölkchokladpannacotta: Koka upp den första mängden grädde med invertsockret och glykosen. 
Häll det över mjölkchokladen och vispa samman. Häll sedan ner den sista mängden grädde och sätt i kylskåpet över 
natten. Nästa dag kan vispar du upp det till en fluffig mousse med visp eller i till exempel en KitchenAid. 
Flytta över till en spritspåse med tyll. 
 
Harsyrasorbet:  
Koka upp socker, vatten och glykos. Ta av från värmen. 
Låt svalna och häll upp i en mixer och tillsätt harsyran. 
Mixa få högsta effekt under en minut och frys sedan i glassmaskin. 
 
Malt- och pistagecrumble: Sätt ugnen på 160°C. 
Blanda alla torra ingredienser utom pistagenötterna i en bunke. 
Smält smöret i en kastrull och rör ner i bunken till en smulig massa. 
Häll upp på en plåt och baka i ugnen i 20 minuter. Ta ut och låt svalna. 
Riv ner pistagenötterna och blanda ordentligt. 
 
Spanskt körvelpulver: Torka spansk körvel i ugnen på 65°C. 
Mixa sedan till fint pulver i en kryddkvarn. 
 
Servering; 
Spritsa ut den vispade mjölkchokladpannacottan i ett vågigt mönster. 
Lägg den syltade libbstickan bredvid. Strö på lite malt- och pistagecrumble. 
Skeda på en oregelbunden bit harsyraglass, pudra på pulver av spansk körvel och täck sedan med färsk harsyra. 

  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-6-malmo-mat-och-chokladstudion/ 
 
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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