
GRILLTIPS OCH 
SMAKRIKA RECEPT

Skapa matmagi med Vegonade. 
Med en påse smaksätter du allt från grönsaker  

och vegobitar till kött, fågel eller fisk.



Sätt smak på grillen!
Vegonade är en smaksättare och marinad fylld 

med de finaste råvarorna för att underlätta i köket 
och skapa nya smakupplevelser. 

Allt om Mat”Mycket bra”

Allt om Mat”Mycket bra”

Vi gör det goda enkelt!
Nu kan du laga en rätt och tillsätt vegobitar, kött, fågel eller fisk.  

Vegonade är vegansk och lakto-ovo vegetariska och passar därför till alla!  
Enkelt eller hur! Med en bas på rapsolja och äkta kryddor behöver 

du inte tillsätta något fett – det räcker med Vegonaden.

Bläddra vidare och upptäck vår värld av smaker!
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Vegonade grill- och stekost 20-23

Fisk och skaldjur  24-27
Lammracks  28-29
Kycklingklubbor  30-31
Högrevsburgare  32-33
Nötkött  34-35
Smokey BBQ buffé  36-37
Grillsåser 38-39

Double Cheeseburgare, halloumispett, vegospett, 
dip,pizza, smashed potatis, kebab, breadsticks, 

pasta, stomp, pesto, svamptoast, hummus, grillsås, 
fritters, bakad potatis, het salsa,rostade 

rödbetor och läskande sorbet!

Äkta grekisk mathantverk från Thesaloniki.

NYHET



GÖR SÅ HÄR
1. Blanda majonnäs och 1,5 msk Vegonade Black 

Garlic. Ställ svalt tills burgaren är klar.

2. Tina den formbara färsen om den är fryst.  
Blanda färsen och resten utav Vegonaden.  
Forma 4 st bollar på 100 g st. Skiva den  
veganska cheddaren.

3.  Hetta upp en stekpanna med lite rapsolja. Lägg 
ner två färsbollar i taget i stekpannan och pressa 
dem platta med en hamburgerpress eller bred 
stekspade. Detta gör dem platta och ger dem 
rejält med stekyta. Tillsätt lite salt och  
svartpeppar.

4.  Låt biffarna steka ca 1 minut på den första sidan. 
När du märker att de börjat stelna så vänder 
du på dem och lägger genast på den veganska 
osten.

  Slå i en matsked vatten i stekpannan och lägg på 
ett lock så det blidas ånga i pannan. Detta hjälper 
till att smälta osten snabbt och jämt.

5.  Efter några sekunder har osten smält och biffarna 
är klara. Lägg dem då på varandra för dubbla 
ostburgare, eller ta ut dem och lägg dem på ett 
fat en i taget för enkla burgare. Återupprepa med 
de sista två biffarna!

Bygg din burgare!
Skala och skiva löken tunt. Rosta hamburgerbröden 
i samma stekpanna som du nyss stekte burgaren i. 
Grunda med ett bröd, bred ut lite majonnäs på 
 brödet, varva med lök och ättiksgurka, lägg på  
burgare och klicka på majonnäs och rikligt med 
senap. Avsluta med topplocket - Enjoy!

Är du sugen på fler recept från Jävligt Gott - kika in på vår 
hemsida. Här finner du bland annat pastarätt och grilltallrik!

Double Cheeseburger
Jävligt Gott har skapat denna grymma burgare med  
Vegonade Black Garlic – en riktig succé!

tips!

INGREDIENSER, 4-pers:
400 g formbar vegofärs
1 påse Vegonade Black Garlic
2 dl Vegansk majonnäs
8 skivor vegansk cheddar
4 st hamburgerbröd
1 gul eller silverlök
8-16 skivor ättiksgurka
Amerikansk senap
Rapsolja
Svartpeppar och salt

Tips!
Gott tillbehör till  
burgare: Blanda 
Vegonade Tryffel 
med majonnäs.

Enkelt!
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GÖR SÅ HÄR
1. Sätt ugnen på 200°C. Skölj alla rotfrukter och 

grönsaker.

2. Ugnsrostade tomater: Halvera tomaterna, finhacka 
vitlöksklyftan, skala shalottenlöken och lägg dem 
i en ugnsfast form, blanda med 1 msk Vegonade 
Italy. Bryt några kvistar timjan och lägg överst. 
Tillaga i mitten av ugnen i ca 10 minuter.

3.  Hasselbackspotatis: Skiva potatisen i tunna skivor, 
men inte helt igenom. Lägg potatisen i en träslev 
så ligger den stadigt och du skär inte itu den av 
misstag. Lägg dem i en ugnsfast form, pensla 
med Vegonade Italy, strö lite havssalt över. Klicka i 
4 msk med smör. Tillaga i mitten av ugnen i cirka 
20 minuter tills potatisen fått fin färg. Ös då och 
då med smöret. Dekorera med rosmarin.

4.  Ugnsrostade morötter: Pensla morötterna med 
Vegonade Italy, lägg i ugnsfast form. Strö mandel-
flarn och riv Grana Padano över morötterna.  
Mal lite extra peppar och tillsätt eventuellt lite salt. 
Tillaga i mitten av ugnen i cirka 20 minuter.

5.  Ugnsrostade potatisklyftor: Skär potatisen i klyftor, 
lägg i en ugnsfast form med bakplåtspapper. 
Massera potatisen med Vegonade Italy. Tillaga 
i mitten av ugnen i cirka 20 minuter. Salta innan 
servering. Dekorera med rosmarin.

Grillsås
Blanda 2 msk Vegonade Italy med 
1/2 dl creme fraiche och 1/2 dl majonnäs. 

Medelhavets smaker
Primörer, tomater och vår älskade potatis med
smak från medelhavet.

INGREDIENSER, 4-pers:
500 g tomatmix
5 st schalottenlökar
1 näve oliver
1 klyfta vitlök
1 kg potatis, fast
1 kg morötter med blast
1 st påse Vegonade Italy
Färsk timjan
Färsk rosmarin
Mandelflarn
Smör
Svartpeppar och havssalt

tips!

Rester!
Tomaterna passar 

perfekt att mixa och 
använda som pasta-

sås dagen efter.
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GÖR SÅ HÄR
1. Tryffelpizza: Sätt ugnen på 225°C. Skala och skär 

potatisen i skivor. Koka potatisen i några minu-
ter. Baka ut pizza degen till två stycken pizzor. 
Grunda båda pizzabotten med Vegonade Tryffel 
och toppa med färskost, potatisskivor, fejkonski-
vor. Grädda i cirka 10 minuter i mitten av ugnen. 
Pensla kanterna med olivolja när pizzorna är kla-
ra - då får du riktigt krispiga kanter. Klipp gräslök 
och rosmarin över pizzan innan servering.

2. Svamptoast: Skölj och dela champinjonerna i bitar. 
Stek svampen med 2 msk Vegonade tryffel. Skär 
brödet i skivor, ringla lite olivolja över brödet och 
grilla båda sidorna. Skala och dela en vitlöksklyfta 
på mitten, stryk vitlöksklyftan över brödet. Lägg 
den stekta svampen på brödet och riv  
Parmigiano Reggiano över innan servering.

3.  Tryffelpasta: Koka upp pastan enligt anvisning på 
förpackningen. Häll ner grädde, 2 msk Vegonade 
Tryffel i en kastrull, smaka av med salt och pep-
par. Låt såsen småsjuda i ca 5 min så att grädden 
kokar ner och får en krämig konsistens. Blanda 
såsen med pastan, riv Parmigiano Reggiano över 
pastan. Servera genast.

4.  Tryffelmajonnäs: Blanda 1 dl majonnäs med 3 msk 
Vegonade tryffel. Klart!

  

Lyx med tryffel
Sommargrill med lyxig tryffelpasta, svamptoast och en 
grymt läcker pizza med färskost och potatis.

INGREDIENSER, 4-pers:
2 dl grädde
2 st potatisar, fast
1 dl färskost
1 pkt färdig pizzadeg
1 påse Vegonade Tryffel
500 g champinjoner
2 st vitlöksklyftor
1 pkt vegansk fejkon
1 knippe bladpersilja
1 kruka gräslök
1 knippe färsk rosmarin
1 dl vegansk majonnäs
Parmigiano Reggiano
Rapsolja
Svartpeppar och salt

Tips! Servera pastan med 
grillade champinjoner marinerade  

med Vegonade Tryffel.

Tips!
Dela brödet i bitar,
blanda med tryffel
vegonade. Lägg på 
plåt, torka i ugn 
175°C ca 15 min. 
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GÖR SÅ HÄR
1. Focaccia Bianco: Sätt ugnen på 225°C. Mät upp 

olivolja, mjöl, salt och smula ner jästen och häll 
ner allt i en bunke. Värm vattnet till max 37°och 
rör ner det i blandningen. Knåda degen kraftigt 
tills den känns mjuk och smidig. Jäs degen under 
bakduk i cirka 30 minuter. Häll ut den jästa degen 
direkt på en plåt med bakplåtspapper. Platta ut 
degen med mjölade händer. Skölj av bladspe-
naten och dela fetaosten i bitar. Grunda med 
Vegonade Garlic & Cheese, strö över bladspenat 
och fetaost. Låt allt jäsa i cirka 20 minuter under 
bakduk. Grädda focaccian i mitten av ugnen på 
225°C i cirka 25 minuter.

2.  Valnötspesto: Mixa 1 knippe storbladig persilja med 
1 dl valnötter, 1 dl Vegonade Garlic & Cheese. 
Smaka av med lite salt och peppar. Koka upp 
pastan enligt anvisning, blanda med valnötspesto 
och servera direkt. Dekorera med basilika.

3.  Grillad sparris: Pensla sparrisen med Vegonade 
Garlic & Cheese, grilla på direkt värme, rulla 
sparrisen så att de får en jämn grillyta. Lägg upp 
sparrisen på ett fat och riv Grana Padano över 
innan servering.

 Grillsås
 Blanda 2 msk Vegonade Garlic & Cheese med 

1/2 dl creme fraiche och 1/2 dl majonnäs. 

 Vitlöksbaguette
 Skär en stenugnsbakad baguette på diagonalen,  

bred Vegonade Garlic & Cheese på båda  
sidorna av det skurna brödet. Riv Grana  
Padano över. Grädda i mitten av ugnen i  
cirka 5 minuter på 225°C.

 Går även utmärkt att grilla skivor!

Garlic & Cheese
Fantastiska smaker av italienskt lagrad hårdost och 
vitlök – perfekt att smöra baguetten med!

INGREDIENSER, 4-pers:
Focaccia: 9 dl Vetemjöl,  
25 g jäst, 4 dl vatten,  
2 msk olja, 2 tsk salt.
200 g bladspenat
1 förp. fetaost
2 knippen grön sparris
2 påsar Vegonade Garlic & Cheese
1 dl Valnötter
1 knippe storbladig persilja
2 st vitlöksklyftor
Valfri Pasta
1 kruka färsk Basilika
Grana Padano
Svartpeppar och havssalt

tips!

tips!

Pesto!
Använd peston på 

smörgås som pålägg 
skiva avokado och 

tomat strö lite 
salt över.
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GÖR SÅ HÄR
1. Dela grill- och stekosten på hälften, trä dem på 

grillspett. Pensla med Vegonade Roasted Peppers. 
Grilla på direkt värme, låt den sedan ugnsbakas i 
cirka 10-15 minuter på indirekt värme. Finhacka 
lite röd chili och strö över osten innan servering. 
Gott att servera med en mild yoghurt.

2. Hummus: Klicka i tahini, salt och 1 msk Vegonade 
Roasted Peppers i en skål, mixa med en stavmix-
er tills allt blir till en fast massa. Späd ut med lite 
vatten i taget och mixa tills den blir krämig. Tillsätt 
kikärtorna och mixa ordentligt i cirka 2 minuter.  
Smaka av med eventuellt mer salt. Tips! Du kan 
tillsätta lite citron för syra. Lägg upp i en skål,  
ringla lite olivolja över. Servera med lite bröd.

3.  Dip: Blanda 1 msk Vegonade Roasted peppers 
med creme fraiche och majonnäs. Perfekt inför 
att maten blir klar - servera med lite Nachoschips.

4.  Skölj och strimla paprika och hjärtsallad.

5.  Quinoa: Koka upp vatten och salt. Tillsätt fullkorns-
bulgur och Quinoa och låt småkoka på medel-
värme i 10 minuter. Sila av vattnet och blanda 
med sallad och paprika. Du kan även använda 
matvete.

6.  Bröd: Skär brödet i skivor, ringla över rapsolja och 
grilla dem i någon minut. Avsluta med att strö 
havssalt över brödskivorna.

7.  Grillspett: Skölj, skala och dela upp sötpotatisen i 
bitar. Dela Tofu i bitar. Trä grillspetten och varva 
med lök, sötpotatis, tomat, champinjoner och 
tofu eller fläskfilé. Pensla med Vegonade Roasted 
peppers. Grilla på direkt värme, vänd ofta.

 

 Rostade paprikahalvor: Skölj och kärna ur paprika, 
dela den på hälften. Pensla med Vegonade  
Roasted Peppers och grilla på direkt värme.

  

Kryddigt & smakrikt
Livet på en pinne! Bjud på läckra grill- och stekostspett  
med färsk chili och yoghurt dip. 

INGREDIENSER, 4-pers:
500g Grill- och stekost
1 påse Vegonade Roasted Peppers 
400g kikärtor
1 st vitlöksklyfta
4 msk Tahina, ljus
2 dl fullkornsbulgur & quinoa
1 påse Nachochips
1 dl creme fraiche
1 dl naturell yoghurt
1 dl majonnäs
20 st champinjoner
1 stor gul lök
1 st röd chili
1 st stor sötpotatis
1 paket Tofu
1 st röd paprika
1 ask körsbärstomater
1 st hjärtsallad
1 st stenugnsbakat bröd
Rapsolja
Havssalt

Tips!
För lite mer smak på 
tacofärsen smaksätt 

med Vegonade 
Roasted Peppers!

tips!
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GÖR SÅ HÄR
1. BBQ majs: Dela majskolvarna och pensla dem 

med Vegonade Mango & Chili. Grilla dem på 
direkt värme, vänd ofta. Pensla med smält smör 
och strö lite havssalt över innan servering.

2.  Het tofu: Skölj av tofun, skär upp i kuber, marinera 
med Vegonade Mango & Chili. Stek eller grilla. 
Servera med tandpetare - perfekt mumsbitar.

3.  Breadsticks: Sätt på ugnen på 225°C. Kavla ut  
pizzadegen, blanda passerade tomater med  
1 msk Vegonade Mango & Chili. Bred ut tomat-
blandningen på degen. Riv hela Tapasosten och 
strö över. Innan gräddning strö på lite torkad 
pizzakrydda. Grädda i mitten av ugnen i cirka  
10 minuter. När degen är färdiggräddad, skär 
upp i stavar, låt svalna och servera som breads-
ticks – tilltugg.

4.  Het mangosorbet: Mixa den frysta mangon i en 
mixer, tillsätt lite vatten och 1/2 tsk Vegonade 
Mango & Chili. Servera med färsk mango i skivor 
eller bitar och lite myntablad.

 Grillsås
 Blanda 2 msk Vegonade Mango & Chili med 

1/2 dl creme fraiche och 1/2 dl majonnäs.

 Fylld tortilla
 Riv Tapas ost la Reserva, blanda 1 tsk Vegonade 

Mango & Chili med 1/2 dl majonnäs, bred  
på tortillabröd, fyll med ruccola, paprika  
och avokado. Vik på mitten och stek på 

 båda sidorna i het stekpanna .

Fruktig hetta
Bjud på små mumsbitar med grillad majs, tofu och  
breadsticks. Avsluta med frisk mangosorbet.

INGREDIENSER, 4-pers:
1 pkt färdig pizzadeg
250 g Tapas ost la Reserva
1 dl Passerade tomater
1 påse Vegonade Mango & Chili
4 st förkokta majskolvar
1 pkt tofu
1 pkt fryst mango
1 färsk mango
1 dl majonnäs
Pizzakrydda
Färsk Mynta
Havssalt

tips!

tips!

Ketchup!
Gör egen ketchup 
Blanda passerade 
tomater smaksätt 

med Vegonade 
Mango Chili.
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GÖR SÅ HÄR
1.  Fyllda Portabello svampar: Skär bort ”stammen” på 

svampen och gröp ur lite så att den blir som en 
skål. Finhacka lök och svamprester fint och lägg i 
en skål. Rör ner 2 msk Vegonade Black Garlic och 
finhackad persilja. Stek detta i en stekpanna med 
rapsolja, smaka av med salt och peppar.  
Fyll svamparna med stuvningen och riv rikligt 
med Tapas la Reserva ost över. Tillaga i mitten  
av ugnen på 225°C i cirka 6-7 minuter.

2.  Vaxbönor & Haricoverts: Skölj av bönorna och 
blanda med 2 msk Vegonade Black Garlic.  
Tillaga i mitten av ugnen på 200°C i cirka 20 
minuter. Rör om då och då.

3.  Vegetariska fritters: Riv zucchini grovt och pressa 
vätskan ur zucchinin. Strimla purjolöken. Skölj av 
bladspenaten. Rör ihop grönsaker, mjöl, ägg och 
1 msk Vegonade Black Garlic till en smet. Stek 
i het panna med rapsolja, klicka ut ca 3 msk av 
smeten. Platta ut till en biff och stek 2-3 min per 
sida. Repetera och stek upp all smet.

 Vitlöksmajjo: Blanda 2 msk Vegonade Black Garlic 
med 1/2 dl majonnäs.

 Färsbiffar: Finhacka rödlök, fetaost, marinerad 
vitlök i örter och urkärnade tomater. Blanda allt 
tillsammas med vegofärs och Vegonade Black 
Garlic.

Black Garlic
Svart vitlök kallas ibland för svart magi! Och det är precis 
vad det är med sin fylliga och något söta ton, prova!

INGREDIENSER, 4-pers:
10 st portabello svampar
10 st Champinjoner
1 stor Gul lök
1 stor Röd lök
1 klyfta vitlök
1 påse Vegonade Black Garlic
1 påse Vaxbönor/Haricoverts
200 g bladspenat
1 kruka Bladsallad och Persilja
1 st Zucchini
1 st purjolök
5 ägg
250 g Tapas ost la Reserva
4 dl vetemjöl
Majonnäs
Havssalt och peppar
Rapsolja

Tips!
Servera vaxbönor 
och haricoverts

istället för 
pommesfrites.

tips!
tips!

Visste du att... svart vitlök är en vanlig
 vitlök som är fermenterad, det gör du i en 
speciell ugn under 3 veckor och därefter 

torkats vitlöken i drygt en vecka. Den starka 
vitlökssmaken och doften har ersatts 

med en sötare och fylligare smak.
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GÖR SÅ HÄR
1. Vegokebab: Blanda den formbara vegofärsen 

med 4 msk Vegonade Rödvin. Forma färsen runt 
grillspett. Pensla spetten med Vegonade Rödvin. 
Grilla spetten på indirekt värme, vänd ofta.

2.  Naanbröd: Blanda vatten, socker och jäst.  
Låt vila i cirka 10 min. Smält smöret och rör ner 
det i jästblandningen och tillsätt mjöl, salt och 
yoghurt. Blanda väl till en smidig deg. Låt jäsa 
under bakduk cirka 30 minuter. Dela degen i fyra 
delar och kavla ut till platta bröd. Grädda bröden 
i en het och torr stekpanna i cirka 3 minuter per 
sida. Valfritt - pensla bröden med smält smör 
innan servering och strö havssalt över.

3.  Ugnsrostade grönsaker: Skölj och skiva upp potatis, 
zucchini, aubergine och tomat. Blanda potatis, 
zucchini med Vegonade Rödvin. Ställ skivorna 
upp i en smörad pajform, se bilden. Riv cirka  
1/2 dl Parmigiano Reggiano och strö över grön-
sakerna. Tillaga i mitten av ugnen på 200°C i 
cirka 20 minuter. Dekorera med färsk timjan.  

4.  Bakad potatis: Baka potatisen i ugnen på 225°C. 
Känn med sticka efter cirka 50 minuter. Du kan 
även baka potatisen i micron cirka 15 minuter. 
Skär ett kryss i potatisen, tryck upp en öppning 
i skalet från kortsidorna. Klicka i 1 tsk Vegonade 
Rödvin per potatis, blanda grovt tillsammans med 
potatisen. Servera med en klick cremefraiche 
blandat med finhackad vårlök och fetaost.  
Klipp lite vårlök över innan servering.

5.  Rostade rödbetor: Skär de förkokta rödbetorna i 
klyftor, blanda med Vegonade rödvin och tillaga i 
ugnen på 200°C i cirka 10 minuter. Servera med 
honung och chevre ost.

Mustiga smaker
Bakad potatis, grillade rödbetor och ugnsrostad grönsakskrans 
serveras med vegokebab på naanbröd.

INGREDIENSER, 4-pers:
1 påse färdigkokta rödbetor
1 påse Vegonade Rödvin
8 st bakpotatisar
1 st Zucchini
1 st aubergine
4 st bifftomater
4 st stora potatisar, fast
200 g Chevre ost
1 knippe vårlök
1 knippe storbladig persilja
400 g formbar vegofärs
Färska örter, timjan/rosmarin
Havssalt och svartpeppar
Flytande honung

Rostade grönsaker 
i skivor blir ett vackert

 inslag på bordet.

Vardag!
Skär ner resterna 
från kebaben och  
fräs i stekpanna 
servera med ägg  

och sallad.
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Grekiskt hantverk
Äkta grekisk grill- och stekost smaksatt med 
Vegonade. Välj mellan; tryffel, thai lemon, 
mediterranean och smokey BBQ!

GRILL- OCH 
STEKOST.
Vegonade grill- och 
stekost är en grekisk,  
vit och fast ost. Påminner 
mycket om Halloumi – i 
både konsistens och det 
gnissliga ljudet!

Ostarna har en fin sälta 
och är marinerade med 
Vegonade. Perfekt att både 
stekas och grillas! Du kan 
även äta den precis som 
den är – skär upp i strimlor 
eller bitar och blanda ner i 
sallad och pastarätter.

Tillverkas i Thessaloniki och 
produceras på pastörise-
rad komjölk, havssalt och 
ystenzym.

Mediterranean
Smaksatt med Vegonade 
Italy – medelhavets örter.

Tryffel
Smaksatt med Vegonade 
tryffel, plockad på våren.

Thai Lemon
Smaksatt med Vegonade 

Thai Lemon – frisk smak av  
citrongräs och kryddor.

Smokey BBQ
Smaksatt med Vegonade  
Arizona – kryddig och het  

med rökiga toner.

NYHET

GÖR SÅ HÄR: Skär osten  

i skivor och stek i marinaden  

som finns i paketet.

SÅS: Blanda Vegonade  

med yoghurt och  

majonnäs.

TIKTOK PASTA.
Lägg fetaost i en form med tomater 
och röd lök. Tillsätt 2 msk Vegonade, 

tillaga i ugnen i cirka 15 minuter. Ta ut ur 
ugnen och mosa. Koka upp pasta enligt 

förpackningen – blanda! 
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INGREDIENSER, 4-pers:
4 pkt Vegonade grill- & stekost
1 dl vetemjöl
1 liter frityrolja
2 dl vegansk majonnäs
4 st pitabröd & tortillabröd
1 påse ruccola mixpåse
2 st rödlök
1 ask mixade tomater
1 st knippe rädisor
1 st röd chili
1 st paprika
1 st granatäpple
4 st portabello svampar
1 dl grekisk yoghurt
Oliver, salt och peppar

GÖR SÅ HÄR
1. Mediterranean cheese sticks: Skär Vegonade  

grill- och stekosten i stavar. Rulla stavarna i  
vetemjöl (glutenfritt mjöl). Hetta upp oljan i en 
kastrull med höga kanter. Oljan skall upp till 
180°C. Sänk försiktigt ned stavarna i oljan och 
frittera i omgångar tills de är gyllenbruna.  
Låt vila på hushållspapper. Servera med  
majonnäs..

2. Tryffelpita: Skölj och skär av stammen på svam-
pen. Stek i oljan från paketet, salta svampen lite. 
Skär Vegonade grill- och stekost i skivor, stek  
i oljan från paketet. Värm bröden i ugnen i cirka  
3 minuter på 200°C. Skala och skär rödlöken i  
skivor, skär paprikan i strimlor. Öppna och fyll 
brödet med en klick majonnäs, grillost, svamp, 
ruccola, paprika och rödlök.

3. Grilltortilla thailemon: Skölj sallad, rädisor och  
tomat. Skär i skivor och bitar. Skär Vegonade  
grill- och stekost i skivor och stek i oljan från 
paketet. Stek brödet på båda sidorna så absor-
berar du alla kryddor. Tryck med handen över 
granatäpplet och rulla mot ett bord - då släpper 
kärnor lättare. Gröp ur alla kärnor. Fyll ditt bröd 
med grönsaker och ost. Klicka på 1 msk med 
majonnäs.

4. Smokey BBQ sticks: Dela Vegonade grill- och 
stekost i fyra bitar. Trä på grillpinne. Stek eller grilla  
tills de fått fin färg, låt dem sedan ugnsbakas i  
cirka 10-15 minuter på indirekt värme. Finhacka 
lite färsk röd chili och strö över osten innan  
servering. Gott att servera med en mild yoghurt.

Tips!
För mer smak, 

stek och pensla med 
marinaden som  

finns i ostförpack-
ningen.

Smaksatt grillost!
Tillaga i ugn, på grill, frittera eller ät precis som den är. 
Enkelt, smidigt och galet gott!
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Tips!
Mixa en dressing 

Blanda 2 msk 
Vegonade Garlic & 
Cheese med 1 msk 

vitvinsvinäger.

GÖR SÅ HÄR
1.  Grillad lax: Skölj av laxen, pensla med Vegonade 

Garlic & Cheese och mal lite svartpeppar över. 
Skär citroner i skivor. Lägg laxen i en aluminium-
form eller på en plåt. Varva med citroner. Grilla i 
klotgrill på indirekt värme 15-20 minuter. Grillad 
citron ger en härligt mild och karameliserad 
smak. 

2.  Smashed potatis: Koka upp potatisen, häll av  
vattnet. Lägg ut potatisen på en plåt, tryck till 
med en gaffel så att potatisen spricker. Pensla 
med Vegonade Garlic & Cheese, strö lite dill över. 
Grädda i mitten av ugen på 200°C i cirka  
10 minuter. 

3.  Grillade morötter: Skölj och skala morötterna,  
spara det mesta av blasten. Blanda 2 msk  
Vegonade Garlic & Cheese med 1 msk flytande 
honung, pensla morötterna och grilla på direkt 
värme, vänd ofta. Strö lite bladpersilja och  
rosmarin över morötterna. 

4  Vitlöksknyten: Sätt ugnen på 200°C. Rulla ut  
den färdiga pizzadegen. Pensla degen med  
Vegonade Garlic & Cheese. Riv Parmigiano  
Reggiano och strö över pizzadegen. Tillsätt 
finhackad persilja. Vik över den ena kortsidan till 
den andra. Platta till lite. Skär degen i 2 cm breda 
längder. Snurra deglängderna till en liten knut. 
Pensla med ett uppvispat ägg och strö lite  
hackad vitlök och persilja över. Grädda i cirka 
8-10 minuter i mitten av ugnen.

 För sprödare vitlöksknyten använd smördeg. 

Garlic & Cheese
Grill och lax är en lyckad kombination! Servera med smashed 
potatis, vitlöksknyten och glazade morötter.

INGREDIENSER, 4-pers:
700 g laxsida
1 st citron
1 kruka gräslök
500 g potatis, fast
1 påse Vegonade Garlic &Cheese
1 msk flytande honung
1 st vitlöksklyfta
1 pkt färdig pizzadeg
1 knippe persilja
1 knippe morötter med blast
1 ägg
Rosmarin
Dill
Havssalt och peppar

tips!
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GÖR SÅ HÄR
1. Tomatsalsa: Finhacka tomat, persilja och rödlök. 

Lägg allt i en skål och tillsätt saften från en halv 
lime och 1 tsk Vegonade Mango & Chili. Blanda 
med 2 msk vatten och 1 msk rapsolja. Smaka av 
med salt.

2.  Heta räkspett: Skala räkorna men spar skalet på 
stjärten. Trä räkorna på spett och pensla med 
Vegonade Mango & Chili. Grilla spetten i cirka 2 
minuter per sida på direkt värme. Servera med 
limeklyfor och majonnäs.

3.  Grillade havsräkor: Mosa vitlöksklyftor med lite 
Vegonade Mango & Chili. Skär upp havsräkorna 
och pensla med vitlöksblandningen. Grilla på 
direkt värme. Dela lime på mitten och grilla. Innan 
servering finhacka lite persilja och pressa grillad 
lime över och servera med majonnäs.

4.  Fisk- och grönsaksspett: Skär laxen i bitar, skölj och 
dela paprika i bitar, skala och skär löken i bitar. 
Mal lite svartpeppar och strö lite salt över spetten 
och grilla på indirekt värme. Servera med citron-
klyftor och chilimajonnäs.

5.  Chilimajonnäs: Blanda 1 dl majonnäs och 1 tsk 
Vegonade Mango & Chili.

Fisk och skaldjur
Grillade räkor och fiskspett passar till nästan allt. Servera med 
het salsa och nachochips!

INGREDIENSER, 4-pers:
4 st stora tomater
2 st rödlökar
4 st lime
1 knippe persilja
1 påse Mango & Chili
12 st stora räkor
2 st citroner
2 st laxfiléer
1 st grön paparika
1 st röd paprika
2 dl majonnäs
1 st burk vitlökslyftor i chili
1 kruka färsk timjan
12 st havsräkor
1 påse Nachochips
Rapsolja
Havssalt och svartpeppar

Mixa vitlöksklyftor och 
Vegonade Mango Chili till en het 

marinad, pensla och grilla.

Vardag!
Blanda resterna 
av salsan med 
avokado, mixa 
och bred på en 

smörgås.
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Tips!
Grilla fetaost i 

ett aluminumtråg.
Pensla med lite 
Vegonade Italy.

GÖR SÅ HÄR
1.  Lammracks: Salta och peppra lammracken och 

lägg på grillen med kappan upp, grilla på direkt 
värme i någon minut sedan strax utanför glöd-
bädden. Grilla i cirka 10-12 min på varje sida tills 
lammracken fått fin färg. Pensla med glasering,  
2 msk Vegonade Italy och 1/2 dl flytande honung. 
Upprepa glaseringen ytterligare någon gång och 
pensla för att få en söt och knaprig yta. Lamm-
racksen har uppnåt ”medium rare” när innertem-
peraturen är 55 grader. Låt vila 10 min.

2.  Grönsaksspett: Skölj av zucchinin och skär i skivor. 
Skölj av paprikan och skär i bitar. Skiva potatis i 
skivor och dela lök och vitlök på hälften. Pensla 
allt med Vegonade Italy. Grilla på direkt värme 
och därefter på indirekt värme.

3.  Rostad potatis: Skrubba färskpotatisen och skölj 
av den. Lägg i en ugnsfast form med en klick 
smör och 1 msk Vegonade Italy. Tillaga i mitten 
av ugnen i cirka 10 minuter på 200°C. Ös smöret 
över potatisen ett par gånger. Ta ut formen. Skölj 
av tomaterna och lägg i dem hela i ugnsformen  
- gärna med kvisten kvar. Skiva lite rödlök och 
lägg i. Tillaga i cirka 10 minuter till. 

4.  Grillsås: Ta fram en skål, häll i 3 dl crème fraiche,  
3 dl majonnäs, 5 msk dijonsenap. Blanda. Tillsätt 
cirka 1 tsk socker, 2 krm svartpeppar, 1 msk 
dragon, finhackad persilja och 2 pressade vitlöks-
klyftor.

 Balsamsås: Blanda 1 dl rödvin, 1/2 dl balsamvin- 
äger 1 msk flytande honung, 1 msk kalvfond,  
2 st lagerblad. Blanda och låt koka upp tills  
hälften är kvar. Ta upp lagerbladen och red  
av med maizena för mörka såser. Smaka av  
med eventuellt lite salt. Tips! Pressa lite apelsinsaft 
över för extra syra.

Lammracks
Honungsglaserade lammracks – grilla hela eller dela  
upp dem och grilla var för sig.

INGREDIENSER, 4-pers:
900 g lammracks
1 kg potatis, fast
4 st rödlökar
400 g tomat på kvist
2 st zucchini
1 påse Vegonade Italy
1 st röd paprika
1 st grön paprika
1 st hel vitlök
3 dl crème fraiche
3 dl majonnäs
1 st kruka färsk timjan
Havssalt och peppar

tips!
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Tips!
Mixa resterna
från paprikan

blanda med lite
majonnäs.

GÖR SÅ HÄR
1. Grillade Drumsticks: Skölj av kycklingklubborna  

och torka torrt med hushållspapper. Tryck  
in fingret under skinnet och gnid in med smör, 
pensla kycklingen med Vegonade Roasted 
Peppers. Tillsätt lite havssalt. Grilla kycklingen 
över indirekt värme i cirka 30 minuter. Vänd ofta. 
Smöret under skinnet gör kycklingen riktigt krispig 
och fin. Servera med limeklyftor.

2. Potatisstomp: Koka potatisen i välsaltat vatten. 
Häll av vattnet, mosa potatisen grovt med gaffel. 
Tillsätt smör och blanda. Finhacka lite utav den 
grillade paprikan, skär bacon i små bitar och  
knaperstek tillsammans med 1 tsk Vegonade 
Roasted Peppers. Vänd ner i potatisstompen. 
Servera!

3 Grillade Padrons: Skölj av Pimiento de Padron 
(grön minipaprika), lägg dem på grillen, vänd 
ofta. Strö rikligt med havssalt över och servera 
med Parmesanmajo.

4 Grillade paprikahalvor: Skölj av och dela paprikan, 
pensla med Vegonade Roasted Peppers. Grilla på 
direkt värme. Salta och servera med färsk timjan.

 Parmesanmajo: 1 msk Vegonade Roasted Peppers, 
1 dl majonnäs, 1 dl yoghurt och 1 dl finriven  
Parmigiano Reggiano.

 

Drumsticks & Padrons
Krispigt grillade kycklingklubbor och smakrikt stomp  
med knaperstekt bacon och grillad paprika.

INGREDIENSER, 4-pers:
6 st kycklingklubbor
50 g smör
1 påse Vegonade Roasted peppers
1 st lime
1 dl majonnäs
1 dl yoghurt
20 st fasta potatisar
1 pkt bacon
1 påse Pimiento de Padron
1 dl Parmigiano Reggiano
Färsk Salvia
Havssalt
Rapsolja

tips!
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Tips!
Spara smöret i 

frysen och använd 
när du steker 

kött nästa gång.

GÖR SÅ HÄR
1.  Tryffelburgare: Blanda högrevsfärsen med 2 msk 

Vegonade Tryffel, 1 st finhackad vitlöksklyfta, salta 
och peppra. Grilla på direkt värme tills de fått fin 
färg.

 Karamelliserad lök: Skala och skär löken i tunna 
strimlor. Fräs i stekpanna med en klick smör. 
Tillsätt 1 tsk socker och en nypa salt. Häll på  
1/2 dl vatten och låt fräsa tills vattnet dunstat.

2.  Tryffelsmör: Mixa 200 g smör eller margarin 
med 4 msk Vegonade Tryffel och torkad svart 
trumpetsvamp. Tillsätt lite salt. Rulla ihop med ett 
smörpapper, snurra åt kanterna med snöre och 
förvara i kylen.

3.  Rostade potatisskal: Sköj och skala potatisen. Lägg 
skalen i en skål, salta och tillsätt 1 msk Vegonade 
Tryffel. Blanda väl. Ta fram en plåt med bakplåts-
papper och sprid ut potatisskalen på plåten. Rosta 
skalen på 150°C i cirka 15 minuter tills de fått en 
fin färg. Perfekt snacks!

4.  Pesto breadsticks: Börja med att mixa din tryffel-
pesto. Ta fram en mixerskål. Riv 1 dl Parmigiano 
Reggiano och lägg i mixerskålen. Tillsätt 1 msk 
Vegonade Tryffel, 1 vitlöksklyfta, 2 msk vatten,  
1 nypa salt, 1 näve spenat alt basilika. Mixa till en 
jämn smet, för en lösare pesto addera lite olivolja. 
Kavla ut smördegen och bred tryffelpeston på 
smördegen, vik ena kortsidan till den andra. Skär 
degen i strimlor. Rulla på diagonalen. Pensla med 
ett uppvispat ägg, strö lite vallmofrön över och 
grädda i mitten av ugnen på 200°C tills de fått en 
fin färg. Servera med tzatziki.

 Tryffelmajonnäs: Blanda 1 dl majonnäs och  
3 msk Vegonade Tryffel. Smaka av med salt  
och peppar. 

Tryffelburgare
Högrevsbugare med karamelliserad lök, krispigt 
rostade potatisskal och tryffelmajonnäs.

INGREDIENSER, 4-pers:
500 g högrevsfärs
2 st påsar Vegonade Tryffel
2 st vitlöksklyftor
1 pkt smördeg
4 st rödlökar
1 tsk strösocker
2 msk smör
1/2 dl vatten
1 kg potatis, fast
1 pkt valnötter
1 näve bladspenat
1 dl Parmigiano Reggiano
2 dl grekisk yoghurt
Tzatzikikrydda
Vallmofrön
Havssalt och peppar
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GÖR SÅ HÄR
1. Rödvinsglaze: Blanda 4 msk med Vegonade  

Rödvin och 4 msk flytande honung.

2. Ryggbiff: Skär ryggbiffen i 2 cm tjocka skivor. Salta 
och peppra. Grilla på direkt värme på båda sid-
orna. Pensla med rödvinsglaze på båda sidorna 
fräs på och upprepa en gång till. För genomstekt 
låt ryggbiffen stekas klart på indirekt värme.

3. Potatiskakor: Sätt ugnen på 200°C. Skala och skiva 
potatisen i tunna skivor. Riv Parmigiano Reggiano 
grovt på ett rivjärn. Pressa i en vitlöksklyfta och 
blanda i grädden, salta och peppra. Ta fram en 
muffinsplåt. Skär ut fyrkanter ur filodegen, lägg 
i muffinsplåtens håligheter. Fyll på med potatis, 
varva med riven Parmigiano Reggiano, häll på 
grädde. Grädda i ugnen i cirka 20 minuter.

4. Ragu: Finhacka lök, morot och vitlök. Bryn färsen 
i lite Vegonade Rödvin. Olja behövs inte. Blanda 
i lök, vitlök och morot. Låt fräsa i ett par minuter. 
Tillsätt krossade tomater och vatten, sänk värmen 
och låt såsen sjuda i minst 15 minuter. Smaka av 
och tillsätt eventuellt mer Vegonade Rödvin och 
runda av med en nypa socker. Koka Pappardelle 
efter anvisning på förpackning. Avsluta med lite 
finhackad persilja och servera genast.

5. Flankstek: Häll i en påse Vegonade Rödvin i en 
plastpåse, lägg i flanksteken och låt vila i kylen i 
minst 1 timme - gärna längre. Torka av köttet och 
häll i resterna av marinaden i en kastrull. 
Låt det koka ihop. Grilla flanksteken på 
direkt värme i cirka 5 minuter per sida. Ta av  
köttet pensla med marinaden och låt det vila  
i 10 minuter innan du skär upp det på diagonalen.

Glaze och marinad
Vegonade Rödvin är full av umami och mustiga toner. 
Perfekt för både som glaze och marinad.

INGREDIENSER, 4-pers:
500 g nötfärs
500 g flankstek
600 g ryggbiff
1 kg potatis, fast
2 st vitlöksklyftor
2 st påsar Vegonade Rödvin
1 pkt Papardelle pasta
2 st gul lök
2 dl grädde
2 dl Parmigiano Reggiano
1 burk krossade tomater
1 st morot
1 dl vatten
Storbladig persilja
1 pkt filodeg
Havssalt och peppar

Vardag!
Skär ner resterna 
från kebaben och  
fräs i stekpanna 
servera med ägg  

och sallad.
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Vad är Umami? Umami är den femte grundsmaken och är en mix av salt, sött och nötigt.  
Exempel på mat som smakar umami är lagrad ost som parmesan, lufttorkad skinka och torkad 
svamp. Umami finns även i smaksättare som buljong, asiatisk fisksås, ketchup, sojasås och tabasco.



GÖR SÅ HÄR:
1. Glaze: Blanda 4 msk Vegonade Arizona med 1/2 

dl flytande honung.

2. Skölj av kycklingklubborna, pensla med glaze 
över hela klubborna. Grilla dem på indirekt grill 
tills innertemperaturen är 82°C, 35-40 minuter. 
Vänd dem då och då.

3.  Pensla revbenen med glazen och grilla tills de är 
varma och fått en fin yta, vänd dem då och då, 
grilla i ca 10-15 minuter.

4.  Entrecote passar perfekt för grillning med sin 
fina marmorering och fettkappa. Krydda med 
salt och peppar. Grilla tills innertemperaturen 
är 58°C, 2-3 minuter på varje sida. Pensla köttet 
med Vegonade Arizona mot slutet av grillningen. 
Strö lite chiliflakes över köttet innan servering.

5.  Skölj korvarna i kallt vatten. När du grillar färsk 
korv eller råkorv som det också kallas är det 
viktigt att ha lite tålamod. Grilla korven på direkt 
värme tills de fått en fin färg, vänd ofta. Pensla 
med Vegonade Arizona och låt dem sedan  
tillagas på indirekt värme tills de når en inner- 
temperatur på 72°C. 

GODA TILLBEHÖR:
Mykonos fåroströra: Häll av oljan i en skål, lyft ut den 
röda chilin. Mixa innehållet i burken med en mix-
erstav, tillsätt lite olja och creme fraiche.
Kronärtskocka dip: Häll av oljan i en skål, mixa alla 
kronärtskockor med en mixerstav, häll i lite olja vid 
behov. Tillsätt lite creme fraiche för en mildare sås.
Marinad: Använd oljan från Mykonos fårostsallad när 
du skall ugnsbaka grönsaker i ugn eller steka en 
omelett. Det sitter mycket smak i oljan.

Smokey BBQ
Bjud på en dignande buffé med rökiga och kryddiga 
smaker från Vegonade Arizona. 

INGREDIENSER, buffé:
1 kg förkokta revbenspjäll
6 st kycklingklubbor
400 g salchicha
4 st skivor entrecote
2 st påsar Vegonade Arizona
Flytande Honung
Chiliflakes
Svartpeppar och salt

tips!
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GÖR SÅ HÄR
1.  Tzatziki: Riv gurkan på den grova sidan av rivjär-

net. Lägg i en sil och strö lite salt över. Låt ligga i 
cirka 15 minuter. Pressa ur övrig vätska, grovt och 
lägg den i en sil. Strö salt på gurkan och blanda 
gurkan med grekisk yoghurt och Tzatzikikrydda, 
smaka av med salt.

2.  Smokey Hummus: Klicka i tahini, salt och 1 msk Ve-
gonade Arizona i en skål, mixa med en stavmixer 
tills allt blir till en fast massa. Späd ut med lite 
vatten i taget och mixa tills den blir krämig. Tillsätt 
kikärtorna och mixa ordentligt i cirka 2 minuter.  
Smaka av med eventuellt mer salt. Tips! Du kan 
tillsätta lite citron för syra. Lägg upp i en skål,  
ringla lite olivolja över.

3.  Tryffelmajonnäs: Blanda majonnäs med Vegonade 
tryffel. Tillsätt lite finhackade champinjoner.

4.  Granatsalsa: Finhacka tomater och rödlök, häll 
över Crema di Balsamico Granatäpple, smaka av 
med lite salt och eventuellt lite svartpeppar.

5.  Het Guacamole: Kärna ur och finhacka tomat och 
avokado. Tillsätt lite limesaft och 1 tsk Vegona-
de Mango & Chili. Rör runt. Riv ner lite vitlök och 
smaka av med salt och svartpeppar. Tillsätt lite 
finhackad röd lök och olivolja.

6.  Pepperballs sås: Häll av oljan i en skål, mixa alla 
sötpepparfrukter med en mixerstav, häll i lite  
olja vid behov. Tillsätt lite creme fraiche för en 
mildare sås.

7.  Vitlöksmajonnäs: Blanda 1 dl majonnäs, 1 tsk gurk-
meja och 2 msk Vegonade Garlic & Cheese. 

8.  Tomatsås: Blanda 1 dl tomatketchup med 1 msk 
finhackade vitlöksklyftor i chilimarinad. 

9.  Dadel crema: Häll upp Dadel Crema di balsamico  
i en skål - perfekt till allt grillat som till sallad!

Vilken är din favorit?
Så här skapar du snabbt och enkelt 9 grymma såser  
och dip. Passar till vego som kött, fågel eller fisk. 
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Skansvägen 25, 195 72 Rosersberg 
08-594 510 70 
info@paulochthom.se 
www.paulochthom.se

 paulochthom

 PAULochTHOM

Scanna koden med 
din mobilkamera och 
inspireras av recept 
och magmagi.


