
Recept från Ipiniums webinarium 14/5 2020

3 sorters basic veg.biffblandningar av Magnus Naess/ Vegolyftet.se

Enkel Husmansbiff på formbar färs                                                                                                                             
Enkel biff med fast ”köttig” struktur som passar alla, ung som gammal. Vegan och glutenfri. 
Obs! På förekommen anledning: Se till att vara säker på att sojafärsen är av typen ”formbar”, det kommer inte gå med ”vanlig” sojafärs. 
                                                                                                        4 pers      50 pers      100 pers

Formbar sojafärs                                                                              400g.         5 kg           10 kg
Gul lök, riven/ finhackad                                                                   1/4 st.        3 st.            6 st.                         
Morot finriven                                                                                    1/2 st.        5 st.           10 st.
Färsk vitlök, pressad                                                                        1 klyfta      12 klyftor     24 klyftor             
Dijonsenap                                                                                        3 tsk          12 tsk          24 tsk
Kantarellfond (alt. lökfond)                                                                2 msk       2 dl              4 dl                         
Svartpeppar Nymalen/ grovmalen                                                    2 krm        1 msk          2msk 
Gör så här:
Tina färsen. Blanda samman med resterande ingredienser. Forma och stek precis som med vanlig 
köttfärs. I varmluftsugn, torr luft, på Ipiniumbleck: 230/4minuter (temperatur kan behöva justeras 
beroende på er ugn)

Enkel morotsbiff                                                                                                                                                                                          
God och lätt basrecept med öppen smak som inbjuder till att tillsätta sin favoritkrydda tex taco, 
indiskt, bbq, vitlök etc. Den här kan bli vegan och glutenfri om du följer instr. inom parentes
                                                                                                        4 pers      50 pers      100 pers                                                                                                                                       
Morot, finriven                                                                                  2 st           3kg             6kg
Müsli (finns som glutenfri)                                                                25g           300g          600g                                                           
Ströbröd (alt. av majsgryn för glutenfritt)                                         0,4 dl        1/2 l            1 liter                                                           
Äggvita (alt. aquafaba*) för vegan)                                                  0,4 dl        1/2 l            1 liter                                                                
Tacospice eller annan blandkrydda                                                 ca 3tsk      2 dl              4dl            
Sambal oelek (halveras om du serverar till unga smaklökar)         1/2 tsk        2 msk         4msk
Riven smakrik ost (veganost tex)                                                      40g          500g           1kg
Örtsalt**                                                                                            1tsk          4 msk          8msk
Kikärter, mixade, obs! avrunnen vikt                                                500g          6kg             12kg
Rostad lök                                                                                         2msk         3dl              6dl
Gör så här:
Finriv moroten. Blanda samman alla ingredienser i en bunke/ kantin (-er) och låt svälla minst 30 
minuter och forma biffar. 
Ugnsstek I varmluftsugn, torr luft, på Ipiniumbleck: 230/8minuter eller tills gyllenbruna. (temperatur 
kan behöva justeras beroende på er ugn) Bör penslas med olja innan gräddning. 
*Aquafaba är kokvatten från bönor/ spad från burkbönor
**Obs! Saltet blandas i allra sist och strax innan tillverkning. Salt riskerar att driva ut vätska från moroten och göra blandningen lös.

Rosmarinbiff                                                                                                                                      
Perfekt biff att improvisera sig fram på när man tex har potatismos eller kokt potatis över. Den här 
biffen baserade sig på rester av sojaprotein-strips (Fry´s) och strimlad minutpotatis. Enkelt och 
gott. Vegan och glutenfri. 
Obs! Detta recept finns inte för 4pers
                                                                                                        4 pers      50 pers      100 pers  
Kokt potatis tex. minutpotatis, krossad/ strimlad                              x               6kg             12kg
Torkad rosmarin                                                                                x               2dl              4dl          
Italiensk salladskrydda                                                                     x               1,5 dl           3dl                          
Örtsalt                                                                                               x               8msk           2,4dl  



Kokta kikärtor eller annan böna, mixade släta                                 x                2 liter          4liter
Persilja, färsk/ fryst                                                                             x              250g.           500g                
Vitlök, pressad/ mixad                                                                        x              1 dl.               2dl
Veg. protein tex Fry´s sojastrips/ Oumph etc., upptinat                      x              2kg               4kg
Olivolja                                                                                                x              1 dl               2dl
Vitpeppar                                                                                            x               2 tsk             4tsk   
Gör så här:
Mixa ditt vegetariska protein i en mixer/ blender. Testa dig fram på pulsfunktionen, tills den blivit lite 
mindre färsliknande bitar. Du kan såklart ersätta detta med sojafärs men målet är att få lite större 
olika stora bitar och gärna större än sojafärs som upplevs väldigt smuligt.  
Mixa sedan bönorna likadant. Blanda samman allt med resterande ingredienser i en bunke (kantin 
vid större mängd). När du har en semi-slät massa är det klart. Stek i ugn som biffar 200g/ 15-20 
min eller tills de är gyllenbruna. 
För perfekt resultat: Du kan pensla biffarna med olivolja innan stekning, men det går så klart utan.
Obs. Dubbelkolla saltmängden med ett smaktest innan stekning, örtsalt och salladskryddor kan ha olika salthalter 
sinsemellan.


