Härliga frukost!

Tips till hotell
som vill ge alla sina gäster
en god start på dagen

En riktig frukost vill alla ha.

Mycket är mums!

Fler och fler människor väljer mat som kommer från
växtriket. Orsakerna kan vara många.

Det finns massor av mat som många fler
än veganer gillar och gärna skulle välja om det
fanns med på buffén.
Goda, nyttiga pålägg. Goda saker att strö müsli, frön
och frukt på. God mjölk att ha i kaffet.
Och allra bäst är det förstås om det baseras på ekologiska produkter. Då visar vi varsamhet mot oss själva
och mot Moder Jord, då får vi i oss vitaminer och
mineraler och det smakar som bäst.
Då går vi i takt med naturen.

Somliga tänker på hälsan - forskningen pekar på att vi
mår bättre av vegetarisk kost; vi får mer sällan hjärtoch kärlsjukdomar, har lägre cancerrisk och bättre
fungerande magar. Till exempel.
En del väljer växtbaserad mat av miljö- och klimatskäl eftersom köttproduktion är enormt krävande
för Jordens resurser och står bakom en rejäl del av
växthusgaserna.
Andra vill att djuren ska finnas för sin egen skull, inte
behandlas och betraktas som produktionsenheter i
köttindustrin. De tar ställning mot att 150 000 kor i
Sverige står fastbundna inomhus större delen av året,
att grisar och kycklingar trängs i tusental eller tiotusental i stora lagårdar, på hårda golv. Att många
hönor fortfarande lever sina liv i burar.
För många människor är det en kombination av dessa
tre som har fått dem att välja växtmat. Och de mår
gott av det, både i kroppen och själen.

Smaklig morgonspis
från ett genomtänkt buffébord
(allt ekologiskt).

Har ni något till mig?
Inte sällan står de som har valt växtbaserad mat - de
som kallas veganer - och tittar sig besviket runt på
frukostbufféerna. Plockar till sig ett par skivor bröd, lite
tomat och gurka, brer en sked marmelad på mackan.
Tar ett äpple om det finns. Ett glas juice och en kopp
kaffe eller te.
Ibland ringer de till hotellet innan och berättar vad
de önskar till frukost. Ofta har detta inte nått frukostpersonalen på morgonen, vilket leder till än större
besvikelse - och en smula irritation. Ingen bra start på
dagen. Inte för personalen heller.
Någon gång emellanåt har hotellet ansträngt sig och
köpt hem en tub Tartex, mjölkfritt margarin och kanske en burk jordnötsmör. Då blir det leenden.
Finns det dessutom havregurt eller gröt och sojamjölk
- mums!

Två skivor grovt bröd
Den ena med solrospastej, tomat och
gurka
Den andra brer vi bönröra på och lägger dit en ring röd paprika
Gröt gjord på havreflingor, linfrö och
pumpafrö
Hallon och blåbär toppar och sojamjölk
fulländar
och/eller
Stekt potatis och sojakorv (vegansk)
med grönsaker till och hackad persilja
på
Ett litet glas apelsinjuice, ett äpple
Kaffe eller te,
eventuellt med sojamjölk eller havremjölk i

Vita bönröran

Recept och tips härliga ekologiska produkter
Pålägg
Rapunzels Prima, ett ekologiskt mjölkfritt margarin,
baserat på solrosolja
(Carlshamns, Mildas och Floras mjölkfria margariner,
tyvärr är de inte ekologiska)
Färdiga röror och pastor, som är eko, finns det massor
av, till exempel
Tartex och Grano Vitas Bio - pastejer med olika
smaker
Markattas jordnötssmör, hasselnötsmör, cashewsmör,
tahini, tomat&olivtapenade
Sunitas och Moder Jords tahini
Monkis solrospasta, cashewpasta, jordnöts- och
russinpasta
Urtekrams Sandwich spread (ex.vis rödbeta och pepparrot), Zwergenweises pastor
Sheese, Cheezly och Wilmersburg har sojapålägg som
kan ersätta ost (alla är inte eko)
I skivor finns rökt soja/tofubaserat pålägg från Wheaty
och Vlana - smakar carpaccio, salami, chorizo
Sojakorv att steka, som är vegansk, har Taifun och även
Veggo (dock ej eko)
Att göra röra själv - gott och billigt!
Kokta bönor, t ex stora vita, som mixas ihop med
soltorkade tomater eller grillad paprika, lite citron- eller limesaft, örtsalt och en skvätt vatten eller olja - hur
gott som helst!
Hummus av kikärter kan göras på flera sätt. Till frukost
kan vitlöken kanske utelämnas, men ha gärna citronsaft
i och varför inte lite tomatpuré?
Och solrospastej à la fiket och skivbutiken Dirty Records i Göteborg, en njutning.

400 g stora vita ekologiska bönor,
kokta (från förpackning eller blötlägg
och koka själv!)
1/2 grillad paprika (finns på burk, ej
eko)
1 msk citronsaft
lite vatten
örtsalt
Mixa bönor med paprika och citronsaft.
Tillsätt en skvätt vatten så att konsistensen blir lagom. Rör i örtsaltet och
smaka av.

Solrospastej

2 dl solrosfrön (ev rostade)
1 msk ekologisk tomatpuré
3 bitar ekologiska soltorkade tomater i
olja
1-2 msk citronsaft
1-2 olja
ev lite vatten
örtsalt
Mixa bönorna med tomatpuré, soltorkade tomater, citronsaft, olja och ev
lite vatten till lagom konsistens.
Rör i örtsalt och smaka av.

Mjölk och “gurt”
Alternativ till komjölk finns i många varianter; sojamjölk, havremjölk, dinkelmjölk, mandelmjölk och rismjölk av märke Natumi, Alpro, Oatley mm
Flera går att köpa i pulverform och blanda ut själv i
lagom mängd åt gången.
Och istället för komjölksbaserad fil och yoghurt kan
soygurt av märke Alpro och Provamel användas,
naturell eller smaksatt.
Även havregurt finns, exempelvis Carlhamns, dock
inte ekologisk. Kommer förhoppningsvis!

Dags att pröva nya
vägar.
En god morgon åt oss alla.

För tips, text och bild står frukostälskaren Christine Hellqvist
www.christinehellqvist.se, christine.hellqvist@gmail.com
Tack till Dirty Records, Göteborg, för recept på solrospastej!

