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Specialskriven av TrevorS på vegan.ifokus.se

Får inte kopieras utan tillstånd.



”Strömming” till 4 personer

Ingredienser:
600 g aubergine

Marinad:
2 dl sojagrädde
1 msk senap
1 msk senapspulver
1 tsk salt

Stekning:
grovt rågmjöl
salt

Gör så här:
Blanda ihop havregrädden, senap, senapspulver och salt. Skiva auberginen och ta bort 
skalet, lägg ner den i marinaden så de täcks helt. (tillsätt lite mer sojagrädde om det 
behövs). Låt stå kallt i ett dygn.

Ta fram auberginefiléerna och vänd de i rågmjöl och stek på medeltemperatur i 
mjölkfritt margarin.

Serveras med potatis, ärter, dill, citronskiva.

TIPS! Marinaden som blir över kan man koka upp med lite potatismjöl så har man en 
god sås till. 



Veganska ”Musslor”

Ingredienser:
4 dl vitt vin
½ kg aubergine
1 fänkål
1 schalottenlök
2 vitlöksklyftor
1 st lagerblad
svartpeppar
1 kvist bladpersilja

Gör så här:
Skiva auberginen och gröp ur med en sked bitar som blir lika stora som musslor. 
Skala schalottenlöken och riv den, skölja fänkålen och skär den fint. Stek löken i lite 
olja i någon minut tillsammans med svartpeppar och bladpersilja. Slå på vinet och låt 
det koka upp. Häll ner auberginebitarna och låt de sjuda tills de blir mjuka. Sila bort 
vinet och servera ”musslorna” med färska örter.



”Veggofiskpinnar” för ca 4 personer

Ingredienser:
700 g aubergine
½ dl sojagrädde
1 dl ströbröd
1 dl vetemjöl
100 g mjölkfritt margarin

Gör så här:
Skala auberginen med potatiskalare, skär dem i lagom bitar så de påminner om 
fiskpinnar. Doppa dem i mjöl först, sedan sojagrädden och sist ströbrödet, se till att de 
blir helt täckta.

Värm upp stekpanna och margarin och stek dem tills de får fin färg på låg temperatur. 
Låt de eventuellt rinna av på hushållspapper.



”Krämig Vegetarisk hummersoppa” till ca 4 personer.

Ingredienser:
4 st vit sparris (inlagd eller lös)
1 hackad gul lök
3 msk olja
2 msk tomatpuré
5 vtpepparkorn
salt
Peppar
2 dl sojagrädde eller havregrädde
2 dl sojamjölk eller havremjölk
5 dl vatten
2 st lagerblad

Gör så här:
Skölj och hacka ner sparrisen. Skala löken och hacka ner den fint och fräs den i lite 
olja. Tillsätt sparisen och vitpepparn tillsammans med tomatpuré och låt den koka 
upp. Tillsätt lagerblad och låt den sjuda i 20-25 minuter. Ta sedan av från plattan och 
låt stå i några minuter, smaka av och späd eventuellt ut med med sojagrädde. Mixa 
soppan med stavmixer eller i matberedare och serveras med lite groddar eller basilika 
på.



”Inlagd veggo-fisk”

Ingredienser:
500 g aubergine
1 morot
½ dl äppelcidervinäger
1 msk askorbinsyra (eller citronsyra för auberginen inte ska bli mörk)
1 tsk salt
1-2 dl strösocker (rårörsocker går också bra)
2 tsk kryddpeppar
1 tsk hel vitpeppar
1 lagerblad
1 knippe dill

Gör så här:
Skala och skiva auberginen (potatisskalare fungerar toppen). Blanda ihop alla 
ingredienser i en bunke och låt stå ett tag tills sockret löses upp. Arbeta auberginerna 
tills de mjuknar och vätska bildas. Krama dem med händerna. Pressa ner allt så 
vätskenivån går över allt, lägg över en liten tallrik med tyngd (en ren sten eller annat 
tungt) och låt stå så de hålls under vätskan. Låt stå så i kylen i 1 dygn innan den äts.


