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Notis
Svenska, frysta gröna åkerbönor finns inte ännu på marknaden (maj 2022).
Recepten är utvecklade och testade med gröna, frysta åkerbönor inom projektet
”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor”.

Du som ändå vill prova att laga recepten kan i brist på gröna åkerbönor istället prova
att använda gröna kokta bondbönor, gröna frysta sojabönor eller gröna frysta ärtor.
Det kommer inte bli helt lika men med stor sannolikhet gott och bra.
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Grönskördade åkerbönor – av arten Vicia faba
Vicia faba - olika sorter och namn
Det finns många olika sorters bönor av arten Vicia faba. De
sorter som har större baljor och bönor odlas mest i trädgårdar.
Hit hör de sorter som vi traditionellt kallar bondbönor, med
sina mäktiga cirka 15 cm långa baljor. Åkerbönor är vanligen
samlingsnamnet för sorter med mindre baljor (8-10 cm långa)
som odlas på åkrar. Tidigare har åkerbönor främst använts
som foder, men nu finns nyare sorter som passar som mat. De
har mildare smak och hinnan runt bönan är tunnare.
I andra delar av världen odlas andra sorter av Vicia faba och går under namn som t ex fababöna,
favaböna eller broad bean.
Bönor av arten Vicia faba kan skördas gröna och då används bönan som grönsak, på ungefär samma
sätt som gröna sojabönor eller ärter. Bönan kan också skördas mogen och torr, för att sedan
blötläggas innan kokning och vidare tillagning. Den torra, mogna bönan kan även malas till mjöl.

Vicia faba har mycket lång tradition att odlas och ätas både i Norden och länder kring Medelhavet. Det
finns många traditionella recept från Sverige med både hela bondbönor och mjöl som använts i t ex
bröd och pannkaka. I länder kring östra medelhavet ingår Vicia faba bl a i den traditionella rätten Foul
medames och olika gryträtter.
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Odling, förädling, miljö
Idag finns det en starkt växande efterfrågan
på inhemska grönsaker och proteinråvaror.
Intresset för god mat som är bra för både
miljö och hälsa ökar från både offentliga och
privata restauranger samt konsumenter.
Åkerbönor kan odlas i princip i hela landet. Det
är en resurssnål och kvävefixerande
proteingröda och behöver därför inte gödslas.
I västra Skaraborg och Dalsland finns unika
förutsättningar och lång erfarenhet av att odla
och förädla baljväxter i form av grönskördade
ärter i och kring Toppfrys i Brålanda. De gröna
åkerbönorna som odlats och används i detta
projekt odlas i närområdet kring Brålanda.
I projektet har det genomförts odlingsförsök
sortförsök. Sensoriska analyser av
sortmaterialet har genomförts för att få fram
sorter som smakar bra.
Insekten bönsmyg är främst en utmaning vid
produktion av mogen åkerböna. Projektets
försöksodlingar tyder på att de gröna
åkerbönorna skördas innan bönsmygen blir ett
problem.

Skörd vid optimal mognad och snabbt omhändertagande
För att få en saftig grön åkerböna med god ätkvalitet är det avgörande att skörda vid rätt tillfälle. För
att veta när bönorna har optimal kvalitet för att skördas tas ett prov. Det analyseras i en
tenderometer som avgör T-talet (mäter hårdheten i bönan). I projektet har vi hittills skördat bönorna
manuellt och tröskat ur bönorna på Toppfrys efter skörd. I projektet ingår också att prova ut hur man
bäst tröskar bönor i fält. På Toppfrys tvättas och blancheras bönan för att sedan snabbt kylas ned i
kallt vatten. Vid fullskalig produktion styckfryses åkerbönorna. De förvaras i lagringsfrysar vid låg
temperatur och ska storlekssorteras innan de förpackas.
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Näring och antinutrienter
Baljväxter i allmänhet är näringsrik och klimatsmart mat med många mervärden både för jorden och
för vår hälsa. Så också åkerbönor. Men Vicia faba innehåller, precis som många andra baljväxter,
också vissa så kallade antinutrienter, dvs ämnen som kan försvåra näringsupptaget eller ge orolig
mage. De ska därför tillagas innan de äts för att reducera halterna. I de gröna, omogna åkerbönorna
finns mindre mängd antinutrienter än i de mogna. De gröna åkerbönorna som används som
ingrediens i detta häfte är förvällda/blancherade innan infrysning och projektets analyser visar att de
har låga halter av antinutrienter. De kan därför ätas utan vidare tillagning. Det räcker att tina dem om
de ska serveras kalla i t ex en sallad eller dipp.
Det är värt att notera att en del av dessa antinutrienter i mindre mängder också kan vara hälsosamma
och att känsligheten för dessa ämnen varierar mellan olika individer.

Rik på protein, mineraler och fibrer
100 g gröna, förvällda och frysta åkerbönor innehåller cirka:
52 kcal
4,8 g protein
0,5 g fett
5,2 g kolhydrater
3,9 g fiber.
Bönan innehåller även mineraler och vitaminer. Näringsvärdena ovan är ett genomsnittligt
näringsvärde av fem olika sorter som odlats och analyserats inom projektet.

Favism
Favism är ett ovanligt, ärftligt tillstånd som främst drabbar män och
pojkar med sitt genetiska ursprung i medelhavsområdet. Sjukdomen
innebär att de saknar ett enzym som behövs vid omsättning av socker i
de röda blodkropparna. De kan få anemi om de äter
åkerbönor/bondbönor samt få feber, huvudvärk, kräkningar, buksmärtor
och bli illamående. De kan även få gula ögonvitor. Därför är det
värdefull och viktig information att upplysa sina matgäster om att maten
innehåller åkerböna även om åkerböna inte finns på EU:s allergenlista.
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Lättanvänd, mångsidig med mild smak
Frysta grönskördade åkerbönor är lättanvända och kan användas hela (utan balja) som grönsak, i
sallader och olika maträtter. Hackad eller mixad passar den i biffar, bollar, mixad soppa, dipp, pesto
röror, turboglass, parfait och bröd. De kan användas på ungefär samma sätt som gröna, frysta ärter
eller sojabönor. Låt dig inspireras av de varierande recepten i denna folder.
Bönan med baljan kvar kan ätas som snacks. Efter ett par minuters kokning kan de blandas med t ex
ljus soja eller lite salt och ätas som snacks på samma sätt som gröna sojabönor i sin balja, så kallade
edamame. Då biter man helt enkelt försiktigt med tänderna om baljan och drar ut baljan så bönorna
blir kvar i munnen. Bra plockmat och fredagsmys!
De gröna åkerbönorna blancheras innan infrysning. Det räcker att bara tina dem om de ska användas
kalla i t ex en sallad eller dipp. Tina gärna åkerbönorna i kallt saltat vatten, särskilt om de ska ätas
naturella utan dressing eller andra smaksättare. Den lätta sältan balanserar den lilla beska som ibland
finns i hinnan. I en varm maträtt kan det räcka att tillsätta dem frysta eller halvtinade direkt i en varm
maträtt strax innan servering. Men det är också gott att fräsa bönorna i olja tills de får lite färg och
smaksätta med t ex vitlök, ingefära, chili och salt.
De frysta åkerbönorna har en god, lite nötig smak. Sötman är koncentrerad till kärnan och den lätta
beskan sitter i hinnan. Bönan är saftig med en mindre mjölighet som ökar i takt med att bönan
mognar. Jämfört med gröna ärter och sojabönor uppfattas åkerbönor som lite mindre söta och mer
”tuggiga”.
På gröna åkerbönorna finns en ljust grönvit hinna som utvecklas under mognaden. Det är viktigt att
skörda i rätt tid för att få en saftig åkerböna med tunt skal och lite lagom beska. Beskan är inte
framträdande i de sorter som projektet tagit vidare.
När bönan ska finfördelas och maträtten upplevas som slät och krämig är det viktig att ha en effektiv
mixer som kan slå sönder bönans lite sega hinna.
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Knallgrön, söt och mjäll innanför den grönvita hinnan
Den tunna hinnan runt bönan brukar vanligtvis ätas. Att skala alla bönorna innebär ett stort arbete
och svinn. Men ibland kan det vara trevligt att skala ett mindre antal.
Innanför åkerbönans grönvita hinna finns en knallgrön inre kärna. De är mycket vackra att garnera
med. Ett mindre antal ”skalade” gröna åkerbönor utan hinna piggar upp utseendet på vilken maträtt
som helst. Utan hinnan är kärnan mjäll, söt och en riktig delikatess som kan platsa i desserter.
Men även bönorna med sin milt grönvita hinna kvar är vackra och ger ett milt och lugnt synintryck. En
kombination av gröna åkerbönor och ”vanliga” gröna ärter är en annan god och trevlig kombination,
både färg- och smakmässigt.

Om recepten
Recepten har utvecklats av kockar i Munkedal, Vänersborg, Skövde och Lerums kommuner, Nuntorp
Bistro & Skafferi samt av Hushållningssällskapet Västras matkonsult, Cecilia Sassa Corin, som också
ställt samman kockarnas recept och erfarenheter.
Recepten är inte provlagade flera gånger utan ska ses som exempel på användningsområden och
möjligheter.
Inom utvecklingsprojektet har de gröna åkerbönorna haft en lite varierande kvalitet och storlek. Det
har inneburit att kockarna i vissa fall fått plocka bort bladdelar och bitar av själva baljan innan de
tillagat rätterna. Syftet med recepttesterna har varit att undersöka olika möjligheter att använda de
gröna åkerbönorna och undersöka vilka kvaliteter som efterfrågas till olika rätter i större kök.
Jag, Cecilia Sassa Corin, har provlagat åkerbönor i många olika rätter i ett vanligt kök med redskap
som är vanligt förekommande i hemmen. Jag kan konstatera att åkerbönan är lättanvänd och kan
användas på många olika sätt. Hela med eller utan hinna, grov- eller finhackade, slätmixade, kalla
eller varma. Ska de bli självklara på salladsbordet är det viktigt att hitta rätt mognadsgrad och sort
med någorlunda tunn hinna.
Den som vill göra biffar som håller ihop bra kan med fördel mixa de gröna åkerbönorna med kokta
spannmålskärnor eller blanda de mixade bönorna med formbar färs eller köttfärs.
Smaken är ganska neutral och det gör att den gröna åkerbönan passar med många olika råvaror och
kryddor.
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Kommentarer från medverkande kockar:
Sandra Oswald, kock, Utvecklingscentrum, Munkedals kommun: Det är en tacksam böna att tillaga
med god neutral smak som passar till mycket. Hinnan runt bönan är lite seg så den behöver man
arbeta sig runt i vissa rätter. Det är svårt att få den helt jämn i konsistensen, det blir en lätt, finkornig
konsistens efter mixningen. Den lilla beska som finns i hinnan är bara trevlig, den stör inte. Jag har
lagat mat, bakat och gjort dessert med åkerbönan. Den gröna kärnan skulle passa bra till desserter.
Det finns många möjligheter.

Stephan Burhorn och Linus Jakobsson, kockar, Stöpenskolan, Skövde kommun: Åkerbönorna har bra
och neutral smak. I bollarna vi lagat mixade vi åkerbönor med kokt durumvete och det blev en bra
konsistens. Vi gjorde också en hummus. Då fick vi mixa ganska länge för att få rätt konsistens. Vi tror
att storhushållen lätt kan mixa åkerbönorna själva till t ex burgare och bollar. Det skulle vara
intressant att veta om den gröna kärnan skulle kunna säljas till ett vettigt pris. Den vackra gröna
bönan skulle vara lite av en premiumvara och passa som garnering och i sallader.

Ulrika Johansson och Fredrik Nilsson, kockar, Dalboskolan, Vänersborgs kommun: Åkerbönan är
tacksam att arbeta med, den har bra färg och smak. Men om den hela bönan varmhålls skrumpnar
den, tappar färgen och ser ganska tråkig ut, men den är fortfarande krämig inuti. Vi har provlagat
flera olika sorters biffar med de gröna åkerbönorna och kommit fram till att de behöver blandas med
något annat, t ex kokt spannmål eller mogna bönor av något slag för att hålla ihop. Bäst resultat fick
vi på konsistensen när vi blandade dem men kokt kornris. Vi har gjort en krämig åkerbönspuré som är
god ljummen och kan användas ungefär som en dressing. När vi gjorde en variant av guacamole
tyckte vi att den var godast ljummen.

Anna Johansson Nuntorp Gård och Ann-Charlotte Werner, kock Nuntorp Bistro & Skafferi: Gröna
åkerbönor är trevliga och spännande att arbeta med. När den har hinnan kvar är den lättast att
använda i rätter där den kan finfördelas, t ex soppa, biff eller spread eller användas i en tillagad rätt.
Vår kollega Tarek som har sina rötter i Syrien har skapat en rätt med vitlöksfrästa åkerbönor med
tahini- och citrondressing och i den rätten stör inte hinnan alls. I t ex kall sallad är det önskvärt med
en tunnare hinna eller att ha den skalad.
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Grön åkerbönsspread med örter och vitlök ca 5 dl
Spread kan användas som pålägg, dipp eller istället för sås till olika typer av biffar, fisk eller kött.
Variera mellan olika örtkryddor, byt citron mot lime eller runda av smaken med en syrad
mejeriprodukt. Eller varför inte mixa ner rostade solroskärnor? Det vill säga, variera efter tycke, smak
och vad du råkar ha hemma.
400 g gröna åkerbönor
½ knippe dill
½ knippe persilja
ev lite mynta, färsk eller torkad
1–2 vitlöksklyftor
2 msk rapsolja
2 msk pressad citron
ev lite vatten
salt
peppar
1. Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet.
2. Mixa alla ingredienser tillsammans i en mixer tills du får en lagom konsistens. Den sega vita
hinnan på bönorna behöver inte tas bort till denna spread. Smaka av.
3. Häll upp i en skål. Förvaras kallt till servering
Variation: För en rundare smak kan 1–2 msk majonnäs eller crème fraiche tillsättas. För intensivare
citrussmak tillsätt gärna lite rivet citronskal. Spreaden kan bli grund till en sås och serveras till t ex
stekt eller rökt fisk. Tillsätt om så önskas lite gräddfil eller annat valfritt mejerialternativ.
Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet
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Grön Fabamole (Guacamole med bondböna) ca 4 dl
Detta är en försvenskad variant av den välkända såsen Guacamole, här med bas av grönskördade,
svenska åkerbönor.
Avokado är en importerad frukt som både behöver mycket vatten när den odlas och kräver transport.
Därför känns det bra att kunna erbjuda något liknande baserat på sådant som kan odlas på närmare
håll. En riktigt bra kniv krävs i mixern för att få en slät och len molli av åkerbönor.
Enligt wikipedia kommer namnet guacamole från det aztekiska språket där āhuacamolli betyder
avokadosås; av āhuacatl (avokado) och molli (sås). Åkerbönor tillhör arten Vicia faba, därför gav jag
denna sås arbetsnamnet Grön fabamole.
300 g frysta gröna åkerbönor
2 vitlöksklyftor
saft av 1 citron, ca 2 msk (eller 1½ lime)
1-2 krm sambal oelek
2 krm salt
1 krm svartpeppar
1 msk rapsolja
1 msk majonnäs
1 tomat
½ liten rödlök, ca 35 g
ev 2 msk hackad färsk koriander (kan ersättas av ½ msk torkad eller ca 2 msk färsk mynta)
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet.
Skala vitlöksklyftorna.
Pressa citron/lime.
Mixa åkerbönorna slätt med mixerstav eller i en mixer med riktigt vassa knivar. Tillsätt gärna
ca 1½ msk av den pressade citronjuicen och olja så skalen på bönorna slås sönder. Här kan
du behöva mixa en stund för att verkligen få det slätt.
Pressa i vitlök, tillsätt sambal oelek, salt, peppar och eventuellt majonnäs. Mixa tills det blir
riktigt slätt och gärna lite luftigt. (Är knivarna mkt slöa kan det bli sega skaldelar kvar från de
gröna åkerbönorna, då kanske skalen behöva passeras bort med hjälp av en trådsil).
Skär tomaten i små tärningar, sila bort det mesta av det blöta inkråmet/fröerna. Finhacka
rödlök. Rör ner tomat- och lökbitarna i åkerbönsröran (dvs mixa inte).
Smaka av och smaksätt ytterligare med kryddor, citronjuice och hackad koriander eller mynta.
Eventuellt kan lite matyoghurt eller liknande tillsättas
Servera Fabamole till tacos, som pålägg eller dipp med grönsaker eller chips och till
salladstallrikar.

Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet

11

Saftig grynsallad med gröna åkerbönor ca 4 port
En färgglad, lätt syrlig och saftig sallad som kan varieras på allehanda sätt. Salladen kan ätas som en
ensamrätt eller tillbehör till t ex falafel, korv, grillat eller ost. En gräddfilssås smaksatt med t ex vitlök
är gott att servera till. Salladen kan också läggas i en wrap tillsammans med t ex keso eller liknande.
2 dl valfria gryn, t ex quinoa, mathavre, matvete eller liknande (okokt)
150 g gröna åkerbönor (ca 3 dl)
1 liten rödlök
3 tomater i bitar
½ gurka
1 dl hackad persilja
2-3 msk färskpressad citron- eller limejuice
1 msk rapsolja
2 krm salt
1 krm svartpeppar
½ tsk torkad mynta (eller annan örtkrydda)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tillaga grynen enligt anvisningar på förpackningen. Låt dem kallna.
Tina åkerbönorna i saltat, kallt vatten. Sila ifrån vattnet då de tinat.
Skala och finhacka rödlök.
Skär tomater i tärningar. Låt dem gärna rinna av i en sil för att sila av överflödig vätska.
Skär gurka i tärningar.
Finhacka persilja.
Pressad citron så det blir ca 1 msk juice.
Spara ca 10 åkerbönor till garnering. Ta bort hinnan på åkerbönorna så du får knallgröna
åkerbönor som är extra fina till garnering.
9. Blanda gryn, åkerbönor, lök, tomater, gurka, persilja, citron, rapsolja, salt, svartpeppar och
mynta. Smaka av med salt, peppar, citron och mynta.
10. Lägg upp på ett serveringsfat och garnera med de skalade, knallgröna åkerbönorna.
Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet

13

Grön åkerböna i asiatisk marinad 4 port
Lime, koriander, olja, chili och soja är en härlig smakkombination i marinaden som dessa gröna
åkerbönor gosar sig i. Genom att variera mellan olika oljor kan smaken varieras. Sesamolja ger en
särskilt, nötig karaktär som kan passa till vissa rätter.
200 g frysta gröna åkerbönor
½ röd lök
2 msk hackad koriander + blad till garnering
1 lime, ca 1½ msk pressad färsk limejuice
ca 2 krm sambal oelek
1 msk japansk soja (ljus soja)
3 msk rapsolja eller annan olja
1.
2.
3.
4.
5.

Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet.
Skala och finhacka löken.
Grovhacka koriander (eller använd fryst). Spara gärna några blad till garnering.
Pressa limen.
Blanda hackad lök och koriander med limejuice, sambal oelek, soja och olja. Vänd ner de
tinade åkerbönorna.
6. Smaka av!
Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet
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Nuntorp Bistro & Skafferi presenterar:

Nuntorps bönspread
En grön och smakrik bönspread med lokala förtecken från Nuntorpsskolan i Dalsland.
400 g grön åkerböna
100 g ärtor Toppfrys
4 msk rapsolja från Mariannes biodling
1-2st vitlök solo (efter smak)
1 dl riven Dalsspira grillost
2 dl riven västerbottenost
50 g persilja
10 g basilika
salt
nymalen peppar
1.
2.
3.
4.

Lägg bönorna i kokande vatten ca 2 min.
Sila av bönorna.
Lägg bönorna och övriga ingredienser i en grönsaksmixer.
Mixa blandningen slät och smaka av med salt och nymalen svartpeppar.
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Nuntorp Bistro & Skafferi presenterar:

Tareks gröna åkerbönor med tahinidressing
Receptidén kommer från Nuntorp Bistro & Skafferi där kocken Tarek skapat rätten. Jag gissar att han
haft den välkända rätten Foul medames som inspiration. Den kan varieras på många olika sätt med
olika tillbehör och smaksättning. Här serveras de vitlöksfrästa bönorna med tahinidressing och citron.
600 g gröna, frysta åkerbönor
6 finhackade vitlöksklyftor
1 tsk socker
1 dl olivolja
2 dl vatten
6 vitlöksklyftor
100 g färskhackad koriander
salt
peppar
Tahinidressing:
2 dl Dalsspira yoghurt naturell
3 dl tahini (tunn, rinnande sort)
½ dl pressad citronjuice
salt
vitpeppar
Till servering:
extra hackade örtkryddor, t ex koriander eller persilja
citronklyfto
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet.
Fräs den hackade vitlöken i oljan.
Tillsätt bönorna och socker. Blanda om.
Häll i vatten och låt koka under lock tills bönorna mjuknat.
Tillsätt koriandern och den pressade vitlöken. Smaka av med salt och peppar.
Gör dressingen: Blanda ihop yoghurt, tahini och pressad citron. Smaka av med salt och
peppar.
7. Servera bönorna med dressingen och citronklyftor. Garnera gärna med extra färska kryddor.
Tips från Cecilia Sassa Corin: Jag tror att det också är gott och vackert att servera rätten med t ex
hackade tomater, paprika, hackade örtkryddor upplagda på ett fat i grupper eller i små skålar. Samt
med bröd som t ex pitabröd eller tunt bröd av libanesisk typ. Det passar då som förrätt, som en rätt
av mezetyp eller på salladsbord. Jag har sett att liknande rätter serverats på detta sätt.

Lerums kommun presenterar:

Fyllda paprikor med gröna åkerbönor och vitlökssås 4 port
200 g grön åkerböna, tinad
1 tsk rapsolja
lite salt
4 paprikor, valfri färg
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
100 g champinjoner
80 g bladspenat, fryst och tinad
1 msk rapsolja
3-4 dl krossade tomater (100 g)
ca 2 tsk svampfond
salt
svartpeppar
1-2 dl smulad fetaost, ca 80 g
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ugn 175 °C.
Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet.
Stek åkerbönorna med salt och olja i ugn ca 20 min.
Skär varje paprika mitt itu, så det blir två skalhalvor av varje paprika att fylla. Ta bort kärnor
och stjälk.
Hacka lök och vitlök.
Dela champinjonerna i bitar.
Fräs champinjoner, lök och vitlök i olja. Tillsätt bladspenat. Låt fräsa ytterligare någon minut.
Tillsätt krossad tomater och stekta åkerbönor.
Smaka av med svampfond, salt och peppar. Tänk på att fetaost är ganska salt så var försiktig
med saltet.
Fyll paprikahalvorna med grönsaksröran. Smula över fetaost.
Gratinera i ugn 175 °C, 30-40 min.
Servera med t ex kall vitlökssås och kokta gryn.
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Gnocchi med gröna åkerbönor och citron 3 port
En krämig grön rätt med mild smak av vitlök och citron. Grönskördade åkerbönorna steks lätt och
fräses sedan med bladspenat. Krämigheten kommer från färskost och grädde. Smaksätt sedan med
citron och kryddor. Rostade nötter till ger knaprighet och balanserar rättens smaker fint.
400 g färsk gnocchi (kylvara)
40-50 g pekannötter, hasselnötter eller frön
2 små vitlöksklyftor
1 msk rapsolja
150 g frysta gröna åkerbönor (ca 3 dl)
200 g fryst bladspenat
150 g naturell färskost (kan bytas mot t ex Oatly på mackan)
1½ dl havregrädde iMat (eller matlagningsgrädde)
½-1 citron, ca 1-1½ msk citronsaft och lite rivet skal
ca 1 tsk buljongpulver
1 krm svartpeppar
ev chiliflakes
Till servering: Tomatsallad
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1. Grovhacka och rosta pekannötterna eller andra valfria nötter eller frön i en torr stekpanna.
2. Koka upp vatten och salt i en kastrull så du snabbt kan koka gnocchi (eller pasta) när såsen
börjar bli klar. Läs instruktion på förpackningen och påbörja kokningen så såsen och gnocchin
är klara samtidigt. Gnocchi brukar koka på ca 2-3 min.
3. Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet.
4. Tina spenaten så den mesta kylan är borta.
5. Tvätta citronen, riv skalet och pressa ur saften.
6. Skala och finhacka vitlöksklyftor.
7. Fräs vitlöken i oljan så den ger en härlig doft. Ta upp den ur oljan och lägg den på ett fat.
8. Stek åkerbönorna i samma olja. Skalet ska få lite ljusbrun färg. Salta lätt.
9. Tillsätt spenaten och fräs med den en stund.
10. Lägg i den frästa vitlöken, färskost och grädde. Koka upp och rör så osten löser sig.
11. Tillsätt citronskal och saft tills du får en lätt syrlighet och citrussmak.
12. Smaka av med lite buljongpulver (eller bara salt), svartpeppar och citron.
13. Den som vill ha lite hetta och sting kan tillsätta lite sambal oelek eller lite, lite chiliflakes.
14. Blanda gnocchi med såsen. Späd med lite mer grädde, mjölk eller vatten om såsen känns för
tjock.
15. Servera i djupa tallrikar med de rostade nötterna och gärna en tomatsallad eller årstiden
grönsaker.
Variation: Gnocchi kan bytas mot pasta. Gnocchi är en form av italiensk klimp som oftast lagas av
potatis. Gnocchi kan lagas hemma från grunden eller köpas färdig i kyldisken.
Åkerbönor kan ersättas med gröna sojabönor. Rätten är också god att smaksätta med timjan eller
gräslök.
I receptet används färskost och havregrädde i kombination, men det går bra att använda bara
komjölksbaserade produkter och enbart växtbaserade.
Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet
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Nudelsoppa med ostronskivling och gröna åkerbönor 4 port
Åkerbönor, ostronskivling och nudlar ger soppan en matig konsistens tillsammans med de
grönsakerna. Asiatisk smaksättning kombineras med lätt krämighet och rundhet från grädden. En
matig soppa med fin karaktär. Soppan kan lätt anpassas för att passa fler specialkost genom ett
anpassa val av nudlar och grädde.
ca 180 g valfria nudlar (eller pasta)
150 g ostronskivling
1 krm salt
2 msk rapsolja
1 msk röd currypasta
½ msk riven ingefära
2 vitlöksklyftor
2½ havregrädde (eller kokosmjölk)
7–9 dl vatten
1 tärning grönsaksbuljong
2 msk japansk soja (ljus)
150 g gröna åkerbönor (frysta)
150 g sockerärter eller haricots verts (frysta)
65 g bladspenat (fryst)
ev koriander och chili som extra smaksättning.
Till servering: 2 salladslökar
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1. Koka nudlarna enligt instruktionerna på förpackningen. Skölj dem så de blir kalla. De
färdigkokta nudlarna ska läggas kalla i botten av en sopptallrik (gärna en skål med höga
kanter) och den heta soppan hälls över vid servering.
2. Skär ostronskivling i rejäla bitar. Skär gärna ”stammen” (som är lite hårdare) i lite mindre
bitar.
3. Skrapa bort skalet på ingefäran och riv den så det blir ½-1 msk. Skala och finhacka vitlöken.
Skär salladslökarna i tunna skivor.
4. Mät upp gröna åkerbönor, sockerärter och spenat och låt dem börja tina. Skär eventuellt
sockerärterna i halvor.
5. Fräs svamp i 1 msk olja i en gryta. Salta lätt. Ta upp svampen och lägg den på en tallrik.
6. Fräs currypasta, hackad vitlök och riven ingefära i 1 msk olja 1–2 min i samma gryta. Rör hela
tiden så det inte bränner.
7. Häll på havregrädde och kokande vatten. Tillsätt soja och buljongtärning.
8. Tillsätt den frästa svampen, sockerärter och bladspenat. Koka upp.
9. Smaka av om du vill ha mer kryddor. Det kan också vara gott med lite chili, koriander eller
citron/lime.
10. Vid serveringen läggs nudlar i botten av tallriken och soppan hälls över. Eftersom nudlarna är
kalla är det viktigt att soppan är riktigt varm. Strö över lite salladslök. Servera gärna med
bröd.
Variation: Ersätt röd currypasta med grön currypasta. Havregrädde kan ersättas med kokosmjölk eller
annat gräddalternativ. Variera grönsakerna i soppan med t ex frysta broccolibuketter eller ärter. Bitar
av tofu, kyckling eller ägghalvor passar också i soppan.
Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet
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Grön Currysoppa med åkerböna och broccoli 4 port
Soppan har en asiatisk karaktär, särskilt om kokosmjölk används i soppan. Även havregrädde ger god
smak, om den serveras med lättrostade kokosflingor förstärks kokossmaken. Havregrädde är en mer
närproducerad vara med mer hälsosam fettsyrasammansättning än kokos.
1 gul lök
1 klyfta vitlök
2-3 tsk grön currypasta
1 msk rapsolja
1 tärning grönsaksbuljong
6 dl vatten
450 g frysta grönskördade åkerbönor
300 g fryst broccoli
ca 3 dl havregrädde (alt matlagningsgrädde eller kokosmjölk)
saft från ca 1 lime
½ tsk salt
½-1 krm peppar
Till servering: hackade nötter, färsk koriander, bröd och pålägg
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1. Rosta valfria nötter eller solroskärnor i torr stekpanna. När de nästan är klara tillsätt
kokosflingor (de får snabbt färg). Salta lätt och smaksätt om så önskas med ytterligare någon
krydda, t ex paprikapulver, malen koriander eller garam masala. Låt kallna.
2. Skala och hacka löken. Skala och finhacka vitlöken.
3. Fräs lök och vitlök i olja. Tillsätt grön currypasta och låt den fräsa med någon minut. Smula
ner buljongtärningen.
4. Häll i vatten och låt koka upp. Tillsätt åkerbönor och broccoli. Låt koka ett par min. Mixa
soppan slät.
5. Tillsätt havregrädde, saft av 1 lime, salt och peppar. Späd med mer vatten eller grädde till rätt
konsistens. Smaka av med salt, lime, peppar och currypasta.
6. Strö över de rostade nötterna/fröerna och kokosflingorna. Garnera om så önskas med färsk
koriander. Bröd och pålägg till.
Nötter eller solrosfrön kan ersättas med Nötströ:
½ dl valfria, hackade nötter eller solroskärnor
½ dl kokosflingor
½-1 krm salt
kryddor, t ex paprikapulver, malen koriander eller garam masala
Rosta valfria nötter eller solroskärnor i torr stekpanna. När de nästan är klara tillsätt kokosflingor (de
får snabbt färg). Salta lätt och smaksätt om så önskas med någon av kryddorna. Låt kallna.

Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet
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Stöpenskolan, Skövde kommun presenterar:

Åkerbönsbollar chili-cheese (ca 300 bollar)
Dessa bollar passar utmärkt med valfria grönsaker i ett pitabröd och en vitlökssås. Bollarna kan stekas
men gör sig bäst friterade till gyllenbrunt, då blir de mjuka och krämiga inuti och frasiga utanpå.
2000 g grön åkerböna
1000 g durumvete
800 g riven ost
200 g picklad vitlök
2 msk spiskummin
5 tsk salt
12 ägg
200 g picklad chili
pankoströbröd
olja till fritering
1. Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet. Koka durumvetet och kyl.
2. Mixa nerkylt durumvete tillsammans med åkerböna, riven ost, picklad vitlök, spiskummin och
salt till en jämn och fin smet. När önskad textur uppnåtts tillsätts uppvispade ägg. Mixa
tillsammans med de övriga ingredienserna.
3. Finhacka den picklade chilin och rör ner i smeten.
4. Mixa gärna pankoströbrödet för att få det mer finkornigt då det fastnar bättre på bollarna.
5. Forma smeten till bollar av önskad storlek och rulla dem därefter i ströbröd.
6. Värm oljan till 180 °C och lägg försiktigt ner bollarna en och en. Efter någon minut har
bollarna blivit gyllenbruna på utsidan, då är det dags att ta upp dom och låta oljan rinna av på
en bit papper eller handduk.
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Stöpenskolan, Skövde kommun presenterar:

Grön fabamajo med dill och citron
En krämig, tjock sås med grön åkerböna som sätter både färg och smak på din tallrik. Med sina
smaker från dill och citron får den munnen att vattnas.
500 g grön åkerböna
3 dl svensk rapsolja
citronzest och juice från 2 citroner
1 ägg
50 g färsk dill
dillfrö
havssalt
vitpeppar
2 tsk senap
1. Värm oljan till 65 °C. Tillsätt åkerböna samt dill och låt stå tills oljan har fått en fin grön färg.
Sila och spara båda komponenterna.
2. Mixa bönor och dill. Tillsätt citronzest, citronjuice, salt och vitpeppar.
3. Rosta dillfrö i en stekpanna med lite havssalt och tillsätt det i blandningen. Mixa till en slät
smet.
4. Vispa ihop ägg och senap. Häll den gröna oljan sakta i äggblandningen och vispa samtidigt
tills majonnäsen har bundit ihop. Mixa sedan ihop majonnäsen med åkerbönssmeten tills den
blir slät. Smaka av med salt, peppar, dill samt citron.
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Quesadillas med potatis- och ostfyllning 2 port
Matiga varma mackor som steks direkt i stekpannan. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur
många smakvarianter som finns av dessa matiga små mackor. Passar bra både som tillbehör och
huvudrätt med en matig bönsallad till. Perfekt när det finns lite restpotatis i kylen.
100 g kokt potatis (kall eller varm fungerar, med eller utan skal)
75 g gröna åkerbönor, frysta
1 ägg
1 msk potatismjöl
1 dl riven, lagrad ost
½ dl persilja eller dill, finhackad (fryst går bra)
½ liten röd lök, finhackad
1 liten vitlöksklyfta, pressad eller finhackad
1 krm sambal oelek
2 krm salt
1 krm svartpeppar
Valfri smaksättning valfritt: soltorkade tomater, rökt kött, fräst svamp, örtkrydda
flytande matfett till stekning
4 tortillabröd, gärna fullkorn, ca 20 cm i diameter
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet.
Hacka dem grovt med en vass kniv.
Skala och finhacka röd lök och persilja eller dill.
Mosa potatisen lite slarvigt. Det gör inget om det är lite skal och bitar kvar. Blanda den med
åkerbönorna, ägg, potatismjöl, ost, persilja, hackad lök, salt, sambal oelek, pressad vitlök och
svartpeppar.
Smaksätt om så önskas ytterligare genom att tillsätta små bitar av något av förslagen på valfri
fyllning.
Fördela fyllningen på två av bröden och bred ut den. Lägg det andra brödet på och tryck till.
Hetta upp en panna till medelvärme och stek tortillan i matfett på båda sidor så det får lite
gyllene yta. Sänk eventuellt värmen, tortillabröden brukar få färg snabbt.
Det är enklast att klippa dem i lagom, ätvänliga bitar med en sax.
Servera dem till valfri soppa eller som ensamrätt med en tomat-, bön- eller linssallad.

Det går att göra dessa helt växtbaserade. Byt osten och yoghurten mot växtbaserade alternativ och
uteslut ägget. Stek i olja eller mjölkfritt flytande matfett.
Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet
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Munkedals kommun presenterar:

Empanadas med böna och ärta
Empanadas med kryddig fyllning av ärtfärs och grön åkerböna. De har smak och doft av spiskummin
och bröd.
Fyllning:
200 g grön åkerböna
200 g anamma ärtfärs
50 g purjolök
50 g gul lök
2 msk rapsolja
1½ dl chilisås
salt, peppar
3 msk kebabkrydda

Pirogdeg:
5 dl mjölk
50 g jäst
½ dl rapsolja
600 g vetemjöl
1 msk socker
½ tsk salt
1 ägg till pensling

1. Mixa åkerbönor grovt i mixer (robot-coupe).
2. Strimla lök och purjolök fint.
3. Fräs åkerböna, färs, purjolök och lök i rapsolja. Tillsätt chilisås, kebabkrydda och smaka av
med salt och peppar.
4. Gör en deg på vanligt sätt i degblandare, knåda degen ca 10 min. Jäs ca 30 min. .
5. Baka ut till små empanadas (ca 5 cm). Kavla ut degen till rundlar. Lägg färssmet på mitten,
pensla kanten med ägg. Vik ihop och tryck till kanten.
6. Låt jäsa ca 20 min på plåt. Pensla med ägg innan gräddning.
7. Baka i varmluftsugn, 180 °C ca 5 min.
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Munkedals kommun presenterar:

Grovt bröd med åkerbönor 2 bröd i 1,5 liters form
Ett lättbakat bröd med åkerbönor. Saftigt, ganska sött med tydlig sälta.
300 g gröna åkerbönor
200 g vetekross
150 g helt linfrö
2 dl ljus sirap
250 g solroskärnor
½ dl bikarbonat
2 msk salt
600 g grahamsmjöl
500 g vetemjöl
1 l naturell yoghurt
1. Tina åkerbönorna och mixa dem gryniga.
2. Blanda alla torra ingredienser. Tillsätt åkerbönor och yoghurt. Rör ihop alla ingredienser för
hand till en trög smet.
3. Lägg smeten i smorda brödformar.
4. Grädda i varmluftsugn 150 °C i ca 90 min.
Så här gjorde jag i hemmiljö: I min ugn utan varmluft bakade jag brödet i 175 °C i 3 formar á ca 1,5
liter. Jag bakade dem då i ca 80 min till 95 °C kärntemperatur. Jag minskade på salt till 1 msk och
bikarbonat till 1 msk. Cecilia Sassa Corin.
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Munkedals kommun presenterar:

Åkerböns- och fruktparfait blir ca 2 liter
En frisk, söt och syrlig dessert med smak av mango och banan. Den blir ljust grön och lätt, lätt grynig.
Den håller formen bra även då den tinar.
500 g bananer utan skal, frysta i bitar
3 dl gröna åkerbönor
500 g mangotärningar, frysta
3 msk honung
1 dl florsocker
7 dl naturell, mild yoghurt
3 dl kokosgrädde
Till servering: Torrostad kokos eller bär

1. Frys in skalade bananer i bitar.
2. Tina bönorna, men de ska fortfarande vara kalla. Mixa dem med lite av yoghurten till en slät
3.
4.
5.
6.

puré i en mixer.
Tillsätt övriga ingredienser och mixa till en slät smet.
Frys i minst 4-5 tim.
Ta ut ca 30-60 min före servering.
Kula eller skär parfait i bitar. Strö över torrostad kokos vid servering.

Så här gjorde jag i hemmiljö: För normalstor matberedare för hemhushåll kan satsen behöva delas.
Sötman och syran i frukt och yoghurt kan variera så smaka gärna av smeten med lite citron, lime eller
extra florsocker för att få till rätt smak. Frys in den i flera mindre formar om du inte kommer använda
allt på en gång. Cecilia Sassa Corin
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Pannkaka med grönskördad åkerböna ca 6 pannkakor
Pannkakor med åkerbönor blir ljust, ljust gröna och passar att servera både med salta och söta
tillbehör.
2 dl gröna, frysta åkerbönor (200 g)
2 + 2 dl mjölk
1 dl vetemjöl
2 krm salt
2 ägg
ev ½ tsk torkad mynta
flytande matfett till stekning
1.
2.
3.
4.
5.

Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet.
Mixa 2 dl mjölk och de tinade åkerbönorna slätt i en effektiv mixer.
Häll det mixade i en vispskål. Vispa ner mjöl och salt tills smeten är slät.
Häll i ytterligare 2 dl mjölk, ägg och smaksätt om du vill med ½ tsk torkad mynta.
Stek tunna pannkakor i matfett på vanligt sätt. Låt smeten stelna ordentligt i stekpannan
innan du vänder pannkakan. Har pannkakorna tendens att spricka vid vändningen kan ca ½
msk potatismjöl tillsättas i smeten.
6. Servera pannkakorna med t ex matyoghurt, frukt och/eller sylt. De är också goda att servera
med t ex minitomater, sallad och eventuellt lite feta eller annan ost med lite sälta.
Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet
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Dalboskolan, Vänersborgs kommun presenterar:

Åkerbönsbiffar med kornris och franska örter
Kornriset ger konsistens och gör att biffarna håller ihop och håller sig saftiga.
1 l åkerböna
1,5 l kornris (kokt)
4 dl solroskärnor
vitlök
franska örter
salt
peppar
1. Tina åkerbönorna.
2. Koka kornriset enligt anvisning på förpackningen.
3. Mixa bönor, solroskärnor och kornris i en matberedare tills det blir en tjock smet. Tillsätt
vatten vid behov.
4. Tillsätt vitlök, franska örter, salt och peppar efter smak i en bunke och blanda ihop alla
ingredienser.
5. Låt smeten vila i ca 15 min eller längre i kylen.
6. Forma till biffar och stek i stekpanna.
Variation: Byt ut vitlök, franska örter och paprikapulver mot senap och timjan.
Hemmiljö: Det är en stor sats. För 4 portioner använd: 2½ dl åkerbönor, 3,5 dl okokt kornris, 1 dl
solroskärnor, 1 vitlöksklyfta, 2 msk frysta franska örter, ½ tsk salt och 1 krm svartpeppar. Cecilia
Sassa Corin
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Dalboskolan, Vänersborgs kommun presenterar

Krämig åkerbönspuré 8 port
En mjuk, krämig och söt puré med fin smak av åkerböna och det brynta smöret. Purén är god varm
eller ljummen som sås till t ex fisk, burgare eller kött.
300 g grön åkerböna
50 g smör
½ dl mjölk
½ dl crème fraiche eller grädde
salt
peppar

1. Koka åkerbönorna i vatten tills de blivit mjuka ca 10-15 min.
2. Bryn smöret i en kastrull så det luktar nötigt.
3. Lägg där efter i de kokta åkerbönorna, crème fraiche/grädde och mjölk. Mixa allt samman
med en stavmixer eller liknande så att det blir ordentligt slätt.
4. Smaka av med salt och peppar.
5. Serveras varmt.

33

Dalboburgare med åkerböna och havre 4 port
På Dalboslätten odlas ofta både havre och grönskördade åkerbönor. I Brålanda förädlas åkerbönorna
och havren odlas och förädlas i och runt Lidköping.
Här har vi förenat dessa råvaror i en bra smakkombination som också kompletterar varandra
näringsmässigt till ett fullvärdigt protein.
200 g gröna åkerbönor (ca 4 dl)
3 dl mathavre (Frebaco)
6 dl vatten
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 gul lök
1 msk rapsolja
1-2 vitlöksklyftor
ev ½ msk psylliumfrö
Valfri smaksättning:
1
1
1
2
2

tsk spiskummin + 1 krm rökt paprikapulver + 1 msk pressad citron
dl riven ost, lagrad
tsk timjan
krm kryddpeppar + 2 krm ingefära
msk hackad persilja + 2 msk hackad gräslök
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1. Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet.
2. Koka upp vatten och tillsätt mathavre, salt och svartpeppar. Koka det lite längre än vad som
anges på förpackningen. Tillsätt lite mer vatten om det kokar torrt. Det ska bli lite mjukare än
när det serveras som ”ris”. Rör i grynen tills det blir kladdigt och färsliknande.
3. Skala och finhacka lök. Fräs den i rapsolja och tillsätt finhackad eller pressad vitlök.
4. Mixa åkerbönorna ganska slätt med t ex mixerstav.
5. Blanda havre- och lökblandningen med åkerbönorna. Gör ett stekprov och smaka av. Tillsätt
om så önskas något av kryddförslagen ovan.
6. Om färsen känns för lös och kladdig kan du tillsätta ½ msk psylliumfrö (eller chiafrö) som
suger upp en del vätska och gör färsen fastare. Känns ”färsen” för grov kan du mixa den lätt
med en mixerstav för att den ska hålla ihop lite bättre.
7. Forma burgare med blöta händer. Låt gärna burgarna ligga i 30 min eller över natten i kyla
innan de steks.
8. Stek på medelvärme i ganska rikligt med rapsolja eller flytande matfett. Kan även stekas i ugn
på oljade plåtar. Pensla också biffarna med olja på ovansidan.
Variation: Rosta havren i en torr panna innan den kokas.
Servera invirade i tortillabröd med t ex skivade tomater, sallad, skivad röd lök och en dressing av
matyoghurt som blandas med lite majonnäs, vitlök, salt och peppar.
Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet
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Gröna åkerbönsbiffar med ingefära och chili 4 port (8 st)
Dessa biffar blir riktigt ärtgröna och saftiga. De kan varieras genom tillsats av riven ost som
t ex eldost/grillost/halloumi, smakrik hårdost eller feta. Minska i så fall på saltet tills du smakat av.
Biffarna kan också paneras med ströbröd eller panko.
Tänk på att hinnan runt själva åkerbönan är ganska seg, så det behövs en vass kniv i mixer eller en
mixerstav för att slå sönder dem till ätvänlig konsistens.
600 g gröna åkerbönor frysta och tinade
1 gul lök finhackad (ca 120 g)
2 vitlöksklyftor finhackad (ca 6 g)
3 cm ingefära färsk finhackad (6 g)
1 msk rapsolja
3 msk potatismjöl
1 tsk sambal oelek
1 st citron eko rivet skal
3 krm salt
1 krm svartpeppar
½ dl solroskärnor (gärna rostade)
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1. Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet.
2. Finhacka lök, vitlök och ingefära. Fräs detta och chili i rapsolja tills löken är mjuk och glansig
(5-10 min). Låt gärna svalna.
3. Åkerbönor har sega skal så för att de ska slås sönder behöver du ha en vass kniv i
matberedaren, använda mixerstav eller mala. Mixa ärtor tills ärtskalen slagits sönder, det
behöver inte vara en helt slät massa men de sega skalen bör ha slagits sönder. Tillsätt
lökblandningen och blanda eller mixa beroende hur slät du vill ha biffen.
4. Tvätta och riv det yttersta av citronskalet.
5. Blanda ner potatismjöl, rivet citronskal, salt och peppar.
6. Rör ner solroskärnor.
7. Gör ett stekprov och smaka av med kryddor. De brukar hålla ihop, men gör de inte det så
blanda ner lite mer potatismjöl.
8. Forma biffar (8 st till 4 port).
9. Låt dem gärna vila i kylen 30 min eller längre.
10. Stek biffarna i flytande matfett eller olja på medelvärme. Ca 4 min på varje sida eller tills de
har fått fin färg.
11. Biffarna kan serveras på många olika sätt men det är gott tillsammans med något som ger lite
extra tugg som t ex matvete och salsa, rostade rotfrukter och vitlökssås eller i ett grovt bröd
med dressing, lök och tomat.
12. Variation: Blanda i grovriven grillost, feta eller annan ost (minska på saltet). Smaksätt med t
ex mynta eller annan örtkrydda.
Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet
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Åkerburgare med ärtfärs 4 port
Formbar färs av ärta blandas här med mixad grön åkerböna. Färsen håller ihop bra och det är enkelt
att forma biffar. Mixa eller hacka gärna åkerbönorna lite grovt om du vill ha lite extra tugg och
konsistens på burgarna.
200 g gröna åkerbönor (ca 4 dl)
300 g formbar färs (av t ex ärta)
1 gul lök
1-2 vitlöksklyftor
1 tsk paprikapulver
1 msk rapsolja
1 msk tomatpuré
½ msk osötad senap
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
Valfri smaksättning: 1 tsk spiskummin + 1 msk pressad citron eller 1 dl riven fetaost + 2 msk
persilja eller 1 tsk timjan
1. Tina färsen enligt instruktion på påsen. Tina åkerbönorna i kallt vatten. Sila av vattnet.
2. Mixa eller hacka bönorna mer eller mindre, beroende på om du vill ha synliga och tuggiga
bitar i den färdiga biffen eller inte.
3. Skala och finhacka lök och vitlök. Fräs löken i rapsolja och tillsätt finhackad vitlök samt
paprikapulver och låt det fräsa med kort.
4. Blanda alla ingredienser. Gör ett stekprov och smaka av.
5. Forma burgare med blöta händer. Låt gärna burgarna ligga i 30 min innan de steks.
6. Stek på medelvärme i rapsolja eller flytande matfett.
Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet
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Grön åkerbönspesto 4 port
Pesto av olika varianter är gott till pasta, fisk eller fågel. Passar också som pålägg.
3 dl frysta gröna åkerbönor
1 dl solroskärnor
½-1 dl raps- eller olivolja
1 citron, saft och ev rivet skal
1 kruka basilika
1 dl riven, lagrad ost
ca 2 krm salt
svartpeppar
1. Tina åkerbönorna i vatten. Häll av vattnet.
2. Riv citronskal från citronen och pressa ut juicen.
3. Lägg åkerbönor, solroskärnor, olja, basilika (stjälken skuren i mindre bitar), riven ost, salt och
peppar i skålen till en minihacker (eller använd mixerstav). Matberedare kan fungera till en
större mängd.
4. Mixa allt lagom slätt och smaka av med citronskal och juice, salt och peppar.
5. Vill du ha en lösare pesto tillsätt mer olja.
6. Servera till t ex kokt pasta tillsammans med tomatsallad eller säsongens grönsaker.
Recept: Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet
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Samverkansprojektet om grönskördade åkerbönor
”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor” genomförs 2020-2023.
Samverkansprojektet genomförs i närområdet kring Toppfrys produktionsanläggning i Brålanda.
Projektet ska fylla behovet av mer kunskap om odling och beredning för att kunna garantera kvalitet
och leveransprecision och lansering av nya produkter på marknaden.
Ett flertal aktiviteter genomförs för att lägga grunden för en långsiktig och lönsam produktion samt
förädling:
•
•
•
•
•

Sortförsök – vilken sort och skördestadium ger bäst kvalitet, och hur påverkas råvaran i
processen skörd – transport – förbehandling – infrysning?
Odlingsförsök – hur påverkas skörden av olika odlingstekniker såsom radavstånd,
utsädesmängd och ogräsbekämpning?
Processteknik – vilken tekniklösning för skörd – transport – förbehandling – infrysning är mest
lämplig för en fullskalig produktion av grönskördade frysta bönor?
Produkttillämpning – vilka möjligheter finns det för förädling av 2:a sortering samt
restprodukter från bönorna?
Kvalitet – hur säkerställer man näringsinnehåll, krav och förutsättningar för god
livsmedelskvalitet?

Projektpartners

Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna
näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både
nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget
driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka
lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU
Campus i Skara. Agroväst är projektägare och ansvarar för övergripande
projektledning och kommunikation.

Toppfrys är Sveriges största producent av ärtor med lång och gedigen
erfarenhet ifrån odling, skörd och industriell hantering av primärt ärtor,
men även andra baljväxter. Företaget är lokaliserat i Brålanda, i Dalsland.
RISE är ett oberoende och statligt forskningsinstitut med 2800 medarbetare. I detta
projekt medverkar ett flertal personer från divisionen Bioekonomi och hälsa med
kompetens inom agroteknik, odling, sensorik, processteknik, hygien och
livsmedelssäkerhet.

Gröna klustret Nuntorp är en ekonomisk förening som driver naturbruksutbildning och
verkar för att skapa en klustermiljö och regional mötesplats för de gröna näringarna i
Fyrbodal.

Västra Sveriges konservväxtodlarförening ca 200 odlare i nordvästra Västra Götaland som odlar
ärtor för leverans till primärt Toppfrys, och har därmed stor erfarenhet av och intresse för odling av
baljväxter. Föreningen bevakar odlingsfrågor kring konservväxter samt prisförhandlar åt odlarna.

Columella Innovation är ett nystartat företag med ändamålet att bidra till utveckling av nya
produkter och tjänster inom livsmedels- och bioenergiproduktion.
Finansiärer:
Projektet har erhållit stöd genom Landsbygdsprogrammet, Sparbanken Skaraborg,
Sparbanken Lidköping och Länsstyrelsen Västra Götaland.
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