
 

Morgondrink med pumpa och chili 
1 hokkaido-pumpa eller muscatpumpa 
6 ekologiska äpplen 
5 kvistar citronverbena eller mynta 
1 nypa Urtekram chiliflakes 

Skala pumpan och skär i grova bitar. Kör alla ingredienser i en  
jos-centrifug och kyl riktigt kallt.  

 

Rågmacka med sotad lax och ramslök 
1 Fröjalax backloin 
1 msk salt 
1 msk socker 
1 msk Urtekram ramslök, torkad 
1 citron, endast skal 
1 tsk svartpeppar, krossad 
4 skivor rågbröd 
4 msk färskost 

Blanda alla torra ingredienser med finrivet citronskal. Vänd laxen i kryddblandningen och låt 
rimma över natten i kylskåp. Skölj av kryddorna, torka av laxen och sota den i torr het 
gjutjärnspanna. Skiva i tunna skivor och servera på rågbröd med god färskost. Toppa med kapris 
och finhackad lök. 

 

Knäckebröd med frön och lakrits 
2 dl Urtekram pumpakärnor 
1 dl Urtekram linfrö 
2 dl Urtekram solrosfrö 
1 msk hirs 
1 dl Urtekram chiafrö 
2 msk Urtekram mandelmjöl 
1/2 msk mald fänkål, rostad 
1 msk Urtekram rålakritspulver  
1 msk färsk rosmarin, finskuren 
4-5 dl vatten 



 

 

 

Blanda alla ingredienser och låt svälla i fem minuter. Kavla ut på oljat papper. Baka i ugn i 140 
grader cirka 60-70 minuter. Tag ut och låt torka. Lossa försiktigt och knäck sedan i bitar. Servera 
med ekologisk avokado och lufttorkad skinka. 

 

Kyld gröt med pärlkorn och päronkompott med mullbär  
1 dl Urtekram pärlkorn   
½ dl  krossat bovete  
2 dl  vatten   
8 dl  mjölk   
2 st  Urtekram kanelstång (Ceylonkanel)   
½ tsk  salt     
½ dl  grädde, lättvispad 

Koka bovete och pärlkorn i vatten under lock. Slå på mjölk, lägg i kanelstång och salt och koka 
krämig. Låt kallna. Vid servering blandas gröt med lättvispad grädde till krämig konsistens. 

2 päron, gärna av sorten Kaiser Alexander 
½ äpple, gärna Åkerö 
½ l äppelmust 
1 handfull Urtekram mullbär, torkade 
1 bit ingefära 
2 msk socker 
½ citron 

Koka upp äppelmust med tärnat äpple. Riv ingefära och pressa ur josen och blanda med äpplena. 
Tillsätt tärnat päron, socker, citron och mullbär. Koka till simmig konsistens. Förvara kylt i 
tätslutande burk. 

 

Amerikanska dinkelpannkakor med blåbärssirap 
2,5 dl Urtekram siktat dinkelmjöl 
2 tsk bakpulver 
0,5 tsk  salt 
1 msk  socker 
1 ägg 
2,5 dl mjölk 
2 msk smör 

Blanda torra ingredienser för sig och ägg, mjölk och smält smör för sig. Rör ihop försiktigt. Stek 
pannkakorna i lite rapsolja och servera med Urtekram blåbärsirap.  

 


