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Vårsallad  
med Vegan Schnitzel
– sparris, grillad avokado och saltad citronvinägrett

10 Enkel

tips
• Servera med stekt ägg. 

• Du kan även använda fryst avokado.

Ingredienser
Sallad: 
10 st  Hälsans Kök® Vegan Schnitzel
10  romansalladshuvuden
2 buntar  grön sparris 
2  schalottenlökar

Vinägrett: 
40 g  OSCAR® Premium Citron Pasta
30 g  OSCAR® Rostad Smak krydda
50 ml  vatten
50 ml  olivolja 
2  avokador, halverade och grillade
200 g  körsbärstomater
50 g  svarta oliver

Gör så här
•  Blanda OSCAR® Premium Citron Pasta,  

OSCAR® Rostad Smak krydda och olivolja.
•  Tillsätt tärningar av grillad avokado, körsbärs

tomater och oliver till vinägretten. 
•  Värm upp fritösen till 170 °C och fritera Hälsans 

Kök® Vegan Schnitzel i 34 minuter à la minute.
•  Skär 2/3 av sparrisen i halvor och grilla i en  

grillpanna.
•  Skär resten av sparrisen i tunna skivor på en 

mandolin och lägg dem i isvatten så att de  
håller sig spröda tills de ska användas.  

•  Skär schalottenlökarna i tunna ringar.  
Skölj och skär salladen. 

•  Blanda salladen med övriga ingredienser. 

Vår

Veganska



10 Medium

tips
•  Byt ut Hälsans Kök® Sensational™ Sausage 

mot fisk och OSCAR® Vegansk Kyllingesmag 
krydderi mot OSCAR® Fiskefond koncentrat 
för en mer klassisk paella. 

•  Samma tillvägagångssätt kan även användas 
vid tillagning av risotto.

Ingredienser
4 st  Hälsans Kök® Sensational™ Sausage
400 g   Hälsans Kök® Sensational™  

Fillet Pieces
4 st  finhackade lökar
2  finhackade vitlöksklyftor
5 dl  Bomba paellaris
2 knippen  salladslök
1 bunt  grön sparris 
2 dl  persiljepuré
50 g  OSCAR® Premium Vitvinsreduktion
2 l  vatten
80 ml   OSCAR® Veganska Kycklingsmak 

krydda
1 dl  ärtor
 färsk spenat 
 körvel
 ärtskott
 citronskal 

Gör så här
•  Skär tinad Hälsans Kök® Sensational™ Sausage 

i tärningar och stek i en paellapanna. Lägg 
vegokorven åt sidan.

•  Lägg i Hälsans Kök® Sensational™ Fillet Pieces, 
lök och vitlök i pannan och sautera tills allt är 
gyllenbrunt.

•  Tillsätt ris, OSCAR® Premium Vitvinsreduktion, 
vatten och OSCAR® Veganska Kycklingsmak krydda. 
Låt sjuda under lock i 25 minuter på medelvärme.  

•  Skär salladslök och sparris i 2 cm skivor. 
•  Lägg persiljepuré, salladslök och sparris i paella

pannan. Låt koka på låg värme i 5 minuter. 
•  Lägg tärnad Hälsans Kök® Sensational™ Sausage 

och ärtor i pannan och skaka  lätt så att korven 
och ärtorna sjunker något. Låt koka i ytterligare 
5 minuter. 

•  Blanda i färsk spenat, örter och citronskal strax 
före servering.

“Grön” paella med  
Sensational™ Fillet Pieces  
– Sensational™ Sausage, sparris och citron  

Vår

Veganska
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TIPS
•  Rätten kan även lagas med kokt 

kyckling.

•  Tillsätt friterad kapris för att få  
ett krispigt inslag i rätten.

Ingredienser
Sallad:
600 g   Hälsans Kök® Sensational™  

Fillet Pieces
800 g  färskpotatis
2 buntar  sparris
1 dl  vatten 
30 ml   OSCAR® Veganska Kycklingsmak 

krydda
10  pocherade ägg 
0,5 huvud  frisésallad
5 stjälkar  körvel

Sås:
5 tsk  honung
1,5 dl  äppelcidervinäger
1 l   OSCAR® Signature Grönsaks  

Demi Glace
3 lagerblad
150 g  brynt smör
2 msk  kapris
 salt

Gör så här
•  Tvätta potatisen och koka i lättsaltat vatten.
•  Skär sparrisen i 2 cm stora bitar och blanchera  

i vatten. 
•  Stek Hälsans Kök® Sensational™ Fillet Pieces  

i olja tills de är gyllenbruna. Tillsätt vatten,  
OSCAR® Veganska Kycklingsmak krydda och  
låt vätskan absorberas av Hälsans Kök®  
Sensational™ Fillet Pieces. 

•  Lägg i potatis och sparris i stekpannan. 
•  Karamellisera honungen och tillsätt äppelcider

vinäger. Tilsätt OSCAR® Signature Grönsaks Demi 
Glace, kapris och lagerblad och låt såsen sjuda. 
Vispa ner det brynta smöret precis före servering 
och smaka av med salt. 

•  Blanda salladen med Hälsans Kök® Sensational™ 
Fillet Pieces, potatis, sparris, pocherade ägg,  
körvel och frisésallad. Häll såsen över. 

“Varm” sallad med  
Sensational™ Fillet Pieces  
– färskpotatis, pocherat ägg och brynt smörsås

Medium

Vår

Vegetariska
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Ingredienser
800 g  Hälsans Kök® Vegan Mince
1 huvud  savoykål
200 g  edamamebönor (utan skal)
100 g  körsbärstomater 
30 ml  OSCAR® Rostad Smak krydda
30 g  OSCAR® Premium Fermenterad Vitlök
5  snacksgurkor 
 krasseblommor
 styvmorsvioler
 salt och peppar

Gör så här
•  Dela bladen från savoykålen och använd en rund 

utstickare för att ta ut former (spara resten av 
kålen). Blanchera bladen i lättsaltat vatten.

•  Finhacka resten av kålen och skär körsbärs
tomaterna i kvartar. 

•  Fräs finhackad kål, tomater och edamamebönor 
i olja. 

•  Tilsätt Hälsans Kök® Vegan Mince, OSCAR®  
Rostad Smak krydda, OSCAR® Premium  
Fermenterad Vitlök och fräs i ytterligare 23 min. 

•  Skär gurkorna i halvor och grilla dem i en  
grillpanna. Pensla dem med olivolja och krydda 
med salt och peppar. 

•  Servera hastigt stekt Hälsans Kök® Vegan Mince 
på förvälld kål tillsammans med grillad gurka, 
krasseblommor och styvmorsvioler. 

TIPS
•  Byt ut Vegan Mince mot Hälsans 

Kök® Sensational™ Fillet Pieces.

Servera med en söt chutney.

Vårkålswrap

Vår

Enkel Veganska



Kan ocksao  serveras med  Ha..sans Ko..k® Vegan Bal ls. 

10

Ingredienser
10 st  Hälsans Kök® Vegan Schnitzel
800 g färskpotatis, förkokta
1 bunt  sparris
1 knippe  rädisor
2  gurkor
20 g olivolja
20 g OSCAR® Grönsaksfond koncentrat

Rökt ramslökscreme cheese: 
200 g  rökt ost 
1 dl  grädde 
1 msk  ramslökspuré
 salt och peppar   
 ärtskott

Gör så här
•  Vispa ihop rökt ost, grädde och ramslökspuré till 

en mjuk gräddost och krydda med salt och peppar. 
•  Skär rädisor i crudité och lägg i isvatten tills de 

ska användas.
•  Skär sparrisen och blanchera den i lättsaltat vatten.
•  Hacka gurkorna grovt och blanda med potatis, 

sparris, olivolja och OSCAR® Grönsaksfond  
koncentrat. 

•  Garnera potatissalladen med den rökta ramslökss 
cream cheesen, rädiscrudité och ärtskott. 

•  Fritera Hälsans Kök® Vegan Schnitzel på 170 °C i 
34 minuter à la minute och servera tillsammans 
med potatissalladen.

TIPS
•  Servera med rågbrödscrumble för 

att tillföra rätten extra krisp.

•  Byt ut Vegan Schnitzel mot Hälsans 
Kök® Vegan Balls. 

Vegan Schnitzel med  
färskpotatis  
– rökt ost med ramslök, rädisor, gurka och sparris

Vår

Enkel Vegetariska
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Ingredienser
600 g   Hälsans Kök® Sensational™  

Fillet Pieces
90 g   OSCAR® Veganska Kycklingsmak  

krydda 
1,5 l  vatten
812  färska morötter, med blast
1 bunt  grön sparris
1 bunt  vit sparris
250 g  ärtor
2 dl  crème fraîche 38 % 
60 g  modifierad stärkelse
 salt och peppar 
 ärtskott

Gör så här
•  Skär sparris och morötter i 2 cm stora bitar. 

Blanchera i lättsaltat vatten tillsammans med 
ärtorna. 

•  Blanchera Hälsans Kök® Sensational™ Fillet  
Pieces i vatten kokt med OSCAR® Veganska  
Kycklingsmak krydda. 

•  Lyft upp Hälsans Kök® Sensational™ Fillet Pieces 
ur vattnet, tillsätt modifierad stärkelse och koka 
upp. Sänk värmen och tillsätt crème fraîche. 

•  Tillsätt Hälsans Kök® Sensational™ Fillet Pieces 
och grön sakerna i såsen och krydda med salt och 
peppar. 

•  Garnera frikassén med ärtskott. 

TIPS
•  Servera med färskpotatis blandad med 

smör och persilja. 

•  Byt ut Sensational™ Fillet Pieces mot  
kokt kyckling.

Vårfrikassé med  
Sensational™ Fillet Pieces  
– färska morötter, ärtor och sparris

Vår

Enkel Vegetariska



Kan ocksao  serveras med lamm.  Byt ut 50 % OSCAR® Veganska Oxsmak  
krydda med OSCAR® Lammfond koncentrat.

10

10 st  Hälsans Kök® Sensational™ Burger
50 g   OSCAR® Premium Fermenterad 

Peppar Pasta
2 buntar  grön sparris
1 bunt  färska rabarber
 ärtskott 
 dragon
 krasseblommor

Kall dragonsås: 
80 g  OSCAR® Veganska Oxsmak krydda
40 g   OSCAR® Premium Fermenterad 

Peppar Pasta
40 g   OSCAR® Premium Fermenterad 

Vitlök
1 dl  dragonolja  
80 g  sherryvinäger  

Gör så här
•  Förvärm ugnen till 250 °C. 
•  Pensla Hälsans Kök® Sensational™ Burger med 

OSCAR® Premium Fermenterad Peppar Pasta 
och grilla i ugnen i 79 minuter tills de har en 
innertemperatur på 74 °C.

•  Skölj och trimma sparrisen och grilla den i en 
grillpanna. 

•  Skala rabarberstängerna och skär dem i tärningar.
•  Blanda ihop OSCAR® Veganska Oxsmak krydda, 

OSCAR® Premium Fermenteret Peber Pasta, 
OSCAR® Premium Fermenterad Vitlök och sherry
vinäger. Tillsätt dragonoljan långsamt. Blanda i 
rabarber och färsk hackad dragon.

•  Servera Hälsans Kök® Sensational™ Burger med 
grillad sparris, rabarber och dragonsås, ärtskott 
och krasseblommor.

TIPS
•  Byt ut Hälsans Kök® Sensational™  

Burger mot lammstek. 

•  Ersätt den kalla såsen med en  
vegansk demiglace. 

Sensational™ Burger med  
grillad sparris  
– marinerad rabarber och kall dragonsås

Vår

Enkel Vegetariska
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Ingredienser
Sallad: 
600 g   Hälsans Kök® Sensational™  

Fillet Pieces
1 l  vatten
40 g   OSCAR® Veganska Kycklingsmak  

krydda
8  gröna och gula squash 

Dressing:
1 bunt  mejram, med stälk
100 g   solrosfrön, rostade (eller andra  

frön eller nötter) 
100 g  parmesan
3 dl  olivolja
20 g  OSCAR® Premium Citron Pasta
 salt och peppar

Gör så här
•  Blanchera Hälsans Kök® Sensational™ Fillet  

Pieces i vatten kokt med OSCAR® Veganska  
Kycklingsmak krydda. 

•  Skär squashen i tunna skivor med en mandolin. 
•  Hacka mejram, solrosfrö och parmesan grovt och 

blanda med olivolja och OSCAR® Premium Citron 
Pasta. Smaka av med salt och peppar. Om du vill 
ha en slätare dressing kan du mixa blandningen 
istället. 

•  Blanda de förvällda Hälsans Kök® Sensational™ 
Fillet Pieces med squashskivorna och dressingen. 

TIPS
•  Tillsätt fullkornspasta till receptet.

•  Byt ut Sensational™ Fillet Pieces  
mot Hälsans Kök® Vegan Mince.  

Marinerad squash crudité med 
spröda Sensational™ Fillet Pieces  
–mejram, citron och parmesan

Vår

Enkel Veganska



Kan ocksao  serveras med gril lad  f ä..rsk tonfisk marinerad i  OSCAR® Fiskefond koncentrat.

10

Ingredienser
Sallad: 
10 st  Hälsans Kök® Sensational™ Sausage 
5 st  mjukkokta ägg
40 ml  OSCAR® Grönsaksfond koncentrat
1 l  vatten
600 g  färskpotatis, förkokt
200 g  broccolini 
200 g  haricots verts
200 g  små champinjoner 
20 ml  OSCAR® Svampfond koncentrat
100 g  svarta oliver
50 g  syltad rödlök
1 huvud  frisésallad

Vinägrett:
10 g  OSCAR® Premium Rödvin &  

Portvinsreduktion
30 g  gastrique
10 ml  vegetabilisk olja 
 salt och peppar

Gör så här
•  Koka upp vatten och OSCAR® Grönsaksfond koncentrat 

och blanchera broccolini och haricots verts. 
•  Fräs champinjonerna i pannan och glasera med 

OSCAR® Svampfond koncentrat.
•  Stek Hälsans Kök® Sensational™ Sausage i en  

nonstick stekpanna tills de blir krispiga och har  
en innertemperatur på 74 °C .

•  Blanda OSCAR® Premium Rödvin & Portvinsreduktion 
med gastrique. Tillsätt oljan långsamt och krydda 
med salt och peppar. 

•  Blanda potatis, haricots verts, broccolini, oliver  
och syltad rödlök till en sallad. Skiva Hälsans Kök® 
Sensational™ Sausage och strö över salladen  
tillsammans med de mjukkokta äggen.  
Häll slutligen över vinägretten. 

TIPS
•  Byt ut Hälsans Kök® Sensational™  

Sausage mot grillad färsk tonfisk marinerad i  
OSCAR® Fiskefond koncentrat för att få en mer 
klassisk sallad nicoise.

•  Tillsätt avrunna svarta oliver och salladslök  
för att tillföra extra umami och konsistens. 

“Sallad nicoise” med  
Sensational™ Sausage  
– färskpotatis, broccolini, haricots verts och mjukkokta ägg

Vår

Enkel Vegetariska



Kan ocksao  serveras med gril lad  Iberico Presa glaserad med OSCAR® Premium Fermenterad V itlo..k Pasta.

10

Ingredienser
10 st  Hälsans Kök® Sensational™ Burger
50 g  OSCAR® Premium Fermenterad 

Peppar Pasta
1 l  färdig hollandaisesås 
20 ml  OSCAR® Grönsaksfond koncentrat
1 dl  ramslöksolja
600 g  färskpotatis, förkokt
400 g  broccolini 
1 bunt  sparris
2 knippen  salladslök 
1 huvud  radicchiosallad
50 g  smör
 ramslökskapris

Gör så här
•  Förvärm ugnen till 250 °C med en bakplåt. 
•  Pensla Hälsans Kök® Sensational™ Burger med 

OSCAR® Premium Fermenterad Peppar Pasta  
och grilla i ugnen i 79 minuter tills de har en  
innertemperatur på 74 °C.

•  Blanchera broccolini och sparris i lättsaltat vatten. 
•  Sautera broccolini och sparris i smör och blanda  

i skalad potatis, salladslök och radicchio. Smaka  
av med salt och peppar. 

•  Värm hollandaisesås smaksatt med OSCAR® 
Grönsaksfond koncentrat och tillsätt långsamt 
ramslöksolja i såsen. 

•  Servera Hälsans Kök® Sensational™ Burger  
med grönsakerna, ramslökskaprisen och  
ramslökshollandaisen vid sidan om.

TIPS
•  Byt ut Hälsans Kök® Sensational™  

Burger mot grillad Iberico Presa.

•  Använd en annan örtolja i hollandaise
såsen, t.ex. dillolja till fiskrätter. 

Sensational™ Burger  
med färskpotatis 
– broccolini och ramslökshollandaise

Vår

Enkel Vegetariska



Kan ocksao  serveras med ra.. kor blandade  

med OSCAR® Fiskefond koncentrat.

10

Ingredienser
10 st Hälsans Kök® Vegan Schnitzel
10 skivor grillat surdegsbröd
6 st morötter, blandade färger
500 g ärtor (frysta)
1 gul lök, finhackad
2 finhackade vitlöksklyftor
40 ml OSCAR® Grönsaksfond koncentrat
30 g OSCAR® Premium Citron Pasta
60 ml olivolja 
 peppar
 ärtskott
    friséesallad

Gör så här
•  Skala morötterna, skär dem i tunna skivor på en 

mandolin och lägg dem i isvatten så att de håller 
sig spröda. 

•  Fräs lök och vitlök på låg värme i hälften av  
olivoljan. Tillsätt ärtor och sautera 12 min. 

•  Blanda allt med OSCAR® Grönsaksfond koncentrat, 
OSCAR® Premium Citron Pasta och resten av 
olivoljan. Smaka av med peppar. 

•  Skölj salladen och blanda med morotscrudité  
och ärtskott.

•  Fritera Hälsans Kök® Vegan Schnitzel på 170 °C  
i 34 minuter à la minute.

•  Bred ärtpuré på det grillade surdegsbrödet  
och lägg sedan på friterad Hälsans Kök®  
Vegan Schnitzel och sallad.

TIPS
•  Bränn en näve ärtor med en gasbrännare och 

använd dem som fyllning för att ge smörgåsen 
en lättare “grillad” smak.

•  Använd fyllningen i en wrap.

•  Byt ut Hälsans Kök® Vegan Schnitzel mot räkor 
blandade med OSCAR® Fiskefond koncentrat.

Grillat surdegsbröd med  
Vegan Schnitzel    
–  krossade ärtor och sallad 

Vår

Enkel Veganska



Kan ocksao  serveras med vit f isk och  anva..nd OSCAR® Fiskefond koncentrat  som krydda.

10

Ingredienser
800 g   Hälsans Kök® Sensational™  

Fillet Pieces
30 ml   OSCAR® Veganska Kycklingsmak  

krydda
1200 g  ärtor (frysta kan användas)
2 st  hjärtsallad
20  pärllökar
120 g  smör i tärningar 
3 tsk  socker
50 g  OSCAR® Grönsaksfond koncentrat
2 dl  vatten
1 knippe  körvel, hackad

Gör så här
•  Blanchera Hälsans Kök® Sensational™ Fillet 

Pieces i vatten kokt med OSCAR® Veganska  
Kycklingsmak krydda. Ta upp dem ur vattnet  
och stek dem spröda i olja i en stekpanna.

•  Skölj och skär salladen, skala pärllöken och 
ärtorna.

•  Koka upp vatten, socker, 100 g smör och OSCAR® 
Grönsaksfond koncentrat. Tillsätt pärllök, ärtor 
och sallad och låt sjuda i 68 minuter.

•  Tillsätt resten av smöret, hackad körvel och 
knaperstekta Hälsans Kök® Sensational™ Fillet 
Pieces precis före servering. 

TIPS
•  Byt ut Hälsans Kök® Sensational™ Fillet Pieces 

mot vit fisk och använd OSCAR® Fiskefond 
koncentrat istället för OSCAR® Kyllingesmag 
krydderi.

•  Du kan tillsätta bacon ventrèche i receptet 

Ärtor  
à la francaise

Vår

Enkel Vegetariska
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Ingredienser
Sallad:
700 g  Hälsans Kök® Vegan Balls 
6 st  auberginer 
4 st  rödlök 
400 g  körsbärstomater  
100 g  svarta oliver, urkärnade 
 färsk basilika 

Vinägrett: 
2 dl  persiljeolja
120 g  OSCAR® Veganska Oxsmak krydda
1 st  kapris, finhackad
1 st  schalottenlök, finhackad
1  skal och juice av citron 

Gör så här
•  Hacka auberginen grovt, skölj körsbärstomaterna, 

skala rödlöken och skär dem i kvartar. Rosta alla 
grönsakerna i ugnen på 200 °C i 20 minuter. 

•  Blanda ihop alla ingredienserna till vinägretten.
•  Blanda Hälsans Kök® Vegan Balls med de  

ugnsrostade grönsakerna, häll över vinägrett  
och servera med färsk basilika och svarta oliver. 

TIPS
•  Servera med färsk burrataost.

Bakad auberginesallad med  
Vegan Balls
– körsbärstomater och vinägrett  

Sommar

Enkel Veganska



Kan ocksao  serveras med spansk skinka.
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Ingredienser
5 st  Hälsans Kök® Sensational™ Sausage
15 st  ägg
2 st  lök
800 g  förkokt potatis
200 g   grillad röd paprika (alternativt  

2 hela paprikor) 
100 g  svarta oliver, urkärnade  
50 g   OSCAR® Premium Fermenterad Peppar 

Pasta
 olivolja 
 salt 

Gör så här
•  Hacka lök, skär potatis och oliver i skivor och den 

grillade paprikan i strimlor. Fräs allt gyllenbrunt 
i olivolja. 

•  Häll blandningen i välsmorda små koketter eller  
i en tjockbottnad gjutjärnspanna.

•  Vispa ihop äggen med OSCAR® Premium  
Fermenterad Peppar Pasta, krydda med salt  
och häll över potatisblandningen.

•  Tillaga tortillan i ugnen på 200 °C i 1520 minuter.
•  Låt svalna, skär upp och servera med pannstekt 

Hälsans Kök® Sensational™ Sausage och tomat
sallad.

TIPS
•  Byt ut Hälsans Kök® Sensational™ Sausage  

mot spansk skinka (jamón serrano eller 
Iberico) för en mer klassisk version.  

•  Servera antingen kall eller varm.

Spansk tortilla med   
Sensational™ Sausage   
– oCH paprika

Sommar

Enkel Vegetariska
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Ingredienser
Sallad:
10 st   kronärtskocksbottnar (frysta kan 

användas)
600 g   Hälsans Kök® Sensational™  

Fillet Pieces 
1 l  vatten
40 ml   OSCAR® Veganska Kycklingsmak 

krydda
4 st  fänkålshuvud
1 huvud  frisésallad
 bronsfänkål

Kronärtskockskräm:
200 g   kronärtskockshjärtan,  

avrunna från burk 
1  vitlöksklyfta
20 g  OSCAR® Premium Citron Pasta
20 g   OSCAR® Veganska Kycklingsmak 

krydda
10 ml  vegetabilisk olja

Gör så här
•  Blanchera Hälsans Kök® Sensational™ Fillet  

Pieces och kronärtskocksbottnarna i vatten  
kokt med OSCAR® Vegansk Kyllingesmag krydderi 
i 45 min. 

•  Skär fänkålen i tunna skivor med en mandolin 
och lägg ¾ av dem i isvatten tills de ska användas. 
Fritera ¼ av fänkålen i olja på 160 °C.

•  Tvätta och plocka frisésallad och bronsfänkål.
•  Blanda alla ingredienser till kronärtskocks

krämen och krydda med salt och peppar. 
•  Lägg kronärtskockskrämen på kronärtskocksbott  

narna. Tillsätt Hälsans Kök® Sensational™ Fillet 
Pieces, fänkålscrudité, frisésallad, brons fänkål 
och slutligen den sprödfriterade fänkålen.

TIPS
•  Alla typer av såser kan användas till  

marinering av Hälsans Kök® Sensational™ 
Fillet Pieces.

Kronärtskockssallad

Sommar

Enkel Veganska
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Ingredienser
Soppa: 
10 skivor  surdegsbröd, utan kant 
2 kg  rostade tomater
12  rostade röda paprikor
2 st rödlök
5  vitlöksklyftor
4 dl  olivolja 
80 ml  OSCAR® Grönsaksfond koncentrat
0,5 dl  sherryvinäger
 salt och peppar

Tillbehör:
600 g  Hälsans Kök® Vegan Mince
10 st  pimientos de padrón
30 ml  OSCAR® Veganska Oxsmak krydda
10 skivor  grillat surdegsbröd

Gör så här
•  Blötlägg surdegsbrödet i vatten. 
•  Ta bort så mycket som möjligt av skinnet 

från de rostade tomaterna och paprikorna. 
•  Skala rödlöken och skär den i kvartar. 
•  Mixa paprika, tomater, rödlök och vitlök med  

OSCAR® Grönsaksfond koncentrat.
•  Tillsätt olivoljan långsamt och mixa till en  

slät soppa.
•  Smaka av med vinäger, salt och peppar och  

låt soppan svalna helt.
•  Skär pimientos de padrón i tunna skivor och  

sautera tillsammans med Hälsans Kök® Vegan 
Mince och OSCAR® Veganska Oxsmak krydda  
i 23 min. 

•  Servera soppan tillsammans med stekt Hälsans 
Kök® Vegan Mince, pimientos de padrón och  
grillat surdegsbröd.

TIPS
•  Byt ut Vegan Schnitzel mot Hälsans Kök®  

Sensational™ Sausage.

•  Använd gazpacho som en sås för  
andra rätter.

Gazpacho med hastigt fräst 
Vegan Mince  
– och pimientos de padrón

Sommar

Enkel Veganska



Kan ocksao  serveras med lammkebab  och anva..nd OSCAR® Lammfond  koncentrat som krydda.

10

Ingredienser
10 st  Hälsans Kök® Burger Deluxe
10  pitabröd

Grekisk sallad: 
2  gurkor, grovhackade
400 g  körsbärstomater, halverade
2 st ök, hackade
200 g  fetaost 
100 g  svarta oliver, urkärnade
50 g kapris
1 msk  oregano, torkad 
30 ml  olivolja 
10 ml  vinäger 

Rostad auberginesås: 
100 ml  OSCAR® Demi Glace koncentrat
1 l  vatten
30 g  OSCAR® Stegt Smag krydderi
20 g   OSCAR® Premium Fermenteret 

Hvidløg Pasta
2  rostade auberginer
4  rostade röda paprikor
1/2 knippe persilja, hackad

TIPS
•  Byt ut Hälsans Kök® Burger Deluxe 

mot lammkebab.

•  Skålen är perfekt att ta med på språng. 

Burger Deluxe med  
pitabröd 
– grekisk sallad och rostad auberginesås

Sommar

Gör så här
•  Blanda ihop alla ingredienser till salladen, föru

tom fetaosten. Smaka av med salt och peppar och 
fördela fetaosten ovanpå. 

•  Ta bort så mycket som möjligt av skinnet på de 
rostade paprikorna och auberginen och skär dem 
i små tärningar.

•  Koka upp vatten, OSCAR® Demi Glace koncentrat, 
OSCAR® Stegt Smag krydderi och OSCAR® Premi
um Fermenteret Hvidløg Pasta i kog. Tillsätt ros
tad paprika och aubergine i såsen samt hackad 
persilja strax före servering. 

•  Värm Hälsans Kök® Burger Deluxe i ugnen på 180 
°C i 912 min. 

•  Servera med grillat pitabröd. 

Enkel Vegetariska



Kan ocksao serveras med  kycklingbro..st kryddat med OSCAR® Kyl lingefond koncentrat.

10

Ingredienser
10 st  Hälsans Kök® Burger Deluxe
40 ml  OSCAR® Veganska Oxsmak krydda
400 g  grillad paprika
400 g  vattenmelon, tärnad 
200 g  getost  
1 dl  grädde
25 g   OSCAR® Premium Fermenterad 

Peppar Pasta
50 ml  olivolja  
0,5 knippe  citronverbena
 grillat tunnbröd

Gör så här
•  Mixa getosten och tillsätt långsamt grädden  

tills krämen blir homogen.
•  Hacka citronverbena (spara 12 stjälkar till  

garnering). Blanda med olivolja och OSCAR®  
Premium Fermenterad Peppar Pasta. 

•  Skär vattenmelonen i tärningar och de grillade 
paprikorna i skivor. Marinera med dressingen. 

•  Grädda Hälsans Kök® Burger Deluxe i ugnen på 
180 °C i 912 minuter och pensla med OSCAR® 
Veganska Oxsmak krydda precis före servering. 

•  Servera Hälsans Kök® Burger Deluxe med  
vattenmelonsallad, getost, grillat tunnbröd  
och resten av citronverbenan. 

TIPS
•  Byt ut Hälsans Kök® Burger Deluxe och OSCAR®  

Vegansk Oksesmag krydderi mot kycklingbröst  
och OSCAR® Kyllingefond koncentrat. 

•  Servera rätten med stekt potatis och kikärtor.

Pepparglaserad Burger Deluxe, 
grillad paprika  
– och vattenmelonsallad med getost och citronverbena

Sommar

Enkel Vegetariska
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Ingredienser
5  burrataostar
2  färska lasagneplattor (53 × 32,5 cm)
500 ml  krossade tomater
50 ml  OSCAR® Stegt Smag krydderi
200 g  grillad aubergine 
200 g  grillad squash
200 g  grillad paprika 
50 ml  olivolja  
30 g  färsk basilika 
 salt och peppar 

Gör så här
•  Hacka den grillade auberginen, squashen och 

paprikan och fräs allt i olivolja. 
•  Tillsätt hackad tomat och OSCAR® Stegt Smag 

krydderi och låt koka i 3 min. Krydda med färsk 
basilika, salt och peppar och låt svalna.

•  Skär de färska lasagneplattorna och blanchera 
dem i lättsaltat vatten. 

•  Montera lasagnen med lager av ratatouille  
och lasagneplattor och toppa med ett lager  
burrataost, olivolja och peppar. 

•  Servera ljummen eller kall som lunch.

TIPS
•  Blanda i Hälsans Kök® Vegan Mince i  

ratatouilen för att tillföra extra protein.

•  Rätten kan serveras både varm och kall.
Lasagne med ratatouille och 
färsk burrata

Sommar

Enkel Vegetariska
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Ingredienser
“Sallad”
1 kg  bläckfisk (10 armar, 1 per portion)
50 ml  OSCAR® Fiskfond koncentrat
2 l  vatten
6  squash
4  auberginer 
2 st fänkålshuvud
2  grillade citroner 
50 ml  olivolja 
 salt

BBQsås:
100 ml  OSCAR® Rostad Smak krydda
40 g  OSCAR® Premium Fermenterad Vitlök
5 dl  äppeljuice
1 dl  äppelcidervinäger 
100 g  honung
50 g tomatpuré
1 msk  rökt paprikapulver 
55 g  modifierad stärkelse 

Gör så här
•  Koka upp alla ingredienser till BBQsåsen förutom 

den modifierade stärkelsen, och reducera med 
10%. Tillsätt modifierad stärkelse tills konsist
ensen är som “ketchup”. 

•  Koka bläckfisken i vatten och OSCAR® Fiskfond 
koncentrat i 4560 min. 

•  Ta bort från värmen och låt bläckfisken svalna  
i vattnet i ca 30 min. 

•  Skölj armarna, skär upp dem, grilla dem i en 
varm grillpanna och pensla med BBQsås.

•  Skär squash och aubergine i halvor. Salta och  
låt dem rinna av i 30 minuter. 

•  Grilla squash och aubergine i en varm grillpanna i 
34 minuter på varje sida och pensla med BBQsås. 

•  Skär fänkålen i crudité och lägg i isvatten för att 
göra den krispig.

•  Servera den grillade auberginen och squashen 
med bläckfisk, fänkålscrudité, grillad citron och 
olivolja. 

TIPS
•  Servera samma rätt i tomatsås. 

•  Byt ut bläckfisken mot Hälsans 
Kök® Vegan Balls.Grillad bläckfisksallad  

med BBQ-sås
Medium

Sommar

Pescetariska
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Ingredienser
1 kg   musslor, t.ex. blåmusslor eller  

hjärtmusslor 
750 g   pasta bucatini, förkokt  

(eller spaghetti)
40 g  OSCAR® Premium Hvidvin Reduktion
30 g  OSCAR® Muslingefond koncentrat
125 g  schalottenlök, finhackad
1 klyfta vitlök, finhackad
2,5 dl  vatten
2,5 dl  grädde
 olja till stekning
 chili
 färska örter, t.ex. körvel och dill

Gör så här
•  Fräs schalottenlök och vitlök i olja. 
•  Tillsätt vatten, OSCAR® Premium Hvidvin  

Reduktion och  OSCAR® Muslingefond  
koncentrat och koka upp.

•  Tillsätt musslorna, låt dem ånga och tillsätt  
sedan grädden. 

•  Blanda i den förkokta pastan och örterna. 
•  Smaka av med peppar och ytterligare OSCAR® 

Muslingefond koncentrat.

TIPS
•  Servera med rostade tomater och 

fermenterad vitlök.

•  Du kan använda alla slags musslor.

Pasta  
Vongole

Sommar
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Kan ocksao  serveras  med Iberico Presa.
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Ingredienser
50 st  Hälsans Kök® Vegan Balls
800 g  gnocchi
5  squash
0,5 l   OSCAR® Signature Grönsaks  

Demi Glace
15 g  OSCAR® Stegt Smag krydderi
10 g   OSCAR® Premium Fermenteret  

Peber Pasta
4  rostade röda paprikor, hackade
 olivolja 
 färsk basilika

Gör så här
•  Skär squashen i halvor, salta och låt rinna av  

i 30 minuter. 
•  Grilla squashen i en grillpanna, 34 minuter  

per sida sida, och hacka dem sedan grovt. 
•  Koka upp OSCAR® Signature Grönsaks Demi 

Glace, OSCAR® Stegt Smag krydderi och OSCAR® 
Premium Fermenteret Peber Pasta. 

•  Blanchera gnocchi i lättsaltat vatten och stek  
i olivolja i stekpanna tills de är gyllenbruna.  
Tillsätt de hackade ugnsrostade röda paprikorna 
och stek i 12 minuter. 

•  Tillsätt demiglacesåsen och glasera gnocchin.
•  Lägg i Hälsans Kök® Vegan Balls i stekpannan. 
•  Servera rätten med färsk basilika och grillad 

squash. 

TIPS
•  Byt ut Hälsans Kök® Vegan Balls 

mot Iberico Presa.

•  Alla typer av kokta sädesslag och 
baljväxter kan användas som bas.

Vegan Balls med  
glaserad gnocchi 
– och grillad squash

Sommar

Enkel Vegetariska



Alla recept är  

lämpliga för hämtmat


