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Goda sidan

Recept på

Inspirerande tips
för våra nya
vegoprodukter!
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VEGOfavoriter

City Gross, matkedjan som gjort skillnad sedan 1993!
Sedan starten 1993 har vi på City Gross gått vår egen väg, med
ambitionen att göra matsverige både godare och bättre. Att vi
har lyckats väl beror till stor del på att vi är en svensk, familjeägd
matkedja som vill göra gott och smaka gott!
2015 var vi först med att lansera varumärket Oumph! Och året
därefter 2016, var vi först ut med att erbjuda goda veganska produkter
av sojaprotein – genom det svenska familjeföretaget Vegme. Nu tar
vi ytterligare ett grönt steg och utökar vårt vego-sortiment! Och
fortsätter dagligen att jobba med att minska miljöpåverkan och bidra
till medvetna val, med bra varor till schyssta priser!
Vi växer så det knakar och vårt vego-utbud med oss, nu kan vi
tillsammans med vårt eget City Gross-märke Favorit och våra vänner
på Food for progress lansera ett helt nytt märke som heter Vegott!
Visste du förresten att vi är den enda dagligvarukedjan i Sverige
som är helt Svanenmärkt? Det innebär inte bara att våra matbutiker
är Svanenmärkta, utan även vårt lager och våra transporter. Dessutom
erbjuder vi Sveriges bredaste utbud av matkassar som du kan få
hemlevererade, en anledning så god som någon att handla hos oss!
Välkommen till den goda sidan.
Följ oss på sociala medier!
#ätgärnaklimatsmart #vegotips #välkommentilldengodasidan

VEGOTT

För oss är vego inte en trend. Vi tänker på framtiden! I Vegotts sortiment
hittar du ansvarsfullt tillverkade produkter som bidrar till ett hållbart
klimat, och samtidigt är en naturlig del av en hälsosam och balanserad
kost. Vårt sortiment är ansvarsfullt tillverkat utan onödiga tillsatser, för
vi är måna om samarbetet med moder jord. Varorna hittar du till riktigt
schyssta priser i alla City Gross-butiker.

Tomat- och basilikabollar
med valnötspesto och bönpasta
Ingredienser 4 port.
1 paket bönpasta
200 g valnötter
1 kruka bladpersilja
1 dl olivolja
1 vitlöksklyfta
50 g parmesan (t.ex. vegansk)
Salt och svartpeppar
1 paket tomat- och basilikabollar

Gör så här
Koka pastan enligt anvisningarna

Till det här
behöver du

TIPS!

För ytterligare
smak toppa
med ruccola.

och rosta sedan nötterna i en torr
stekpanna tills de fått lite färg.
Hacka bladpersiljan med blad och
kvistar och mixa den sedan med valnötterna. Blanda i olja i en tunn stråle
till önskad konsistens. Pressa vitlöken
och riv parmesan och rör i blandningen.
Smaka av med salt och svartpeppar.
Stek sedan tomat- och basilikabollarna i olja och servera allt med pasta.

Ingredienser 4 port.
Ca 800 g potatis
2 msk olja
1 tsk flingsalt
4 Chili bean burgers
1 paket hamburgerbröd
Chilipicklad lök
1 dl strösocker
1 dl vitvinsvinäger

2 rödlökar
½ röd chili
Lingon- och ingefärsslaw
400g vitkål
1 vitlöksklyfta
2 msk rårörda lingon
2 msk färsk ingefära
4 msk majonnäs (t.ex. vegansk)
Salt och svartpeppar

Gör så här
Sätt ugnen på 225 grader. Tvätta och klyfta potatisen och lägg den
på en plåt. Ringla över olja och salta. Ugnsbaka i 30 minuter.
Värm socker och vinäger i en kastrull tills sockret löst upp sig.
Skala och strimla löken, skiva chilin och lägg ned i kastrullen. Ta av
från värmen. För slawen strimlas kålen fint. Blanda med pressad
vitlök och rör i lingon, majonnäs och ingefära.
Smaka av med salt och peppar. Stek burgarna i en stekpanna
och servera din rätt.

Till det här
behöver du

TIPS!

Servera med aioli
eller majonnäs
(t.ex. vegansk)

TIPS!
Toppa med
rostade
pinjenötter.

Ingredienser 4 port.
4 dl couscous
200 g strimlad grönkål
½ dl rostade solrosfrön
1 granatäpple
1 äpple
1 paket falafel

Vinägrett
Saften från 1 apelsin
Saften från 1 citron
1 msk vit balsamvinäger
2 msk olivolja
2 msk flytande honung (eller Agave)
3-4 nypor flingsalt
2 krm svartpeppar

Gör så här
Koka couscousen enligt anvisningarna. Koka upp vatten till grönkålen, förväll den i ungefär en minut. Lägg sedan kålen i ett durkslag
och skölj med kallt vatten. Låt rinna av. Vispa samman ingredienserna
till vinägretten. Dela och banka ut kärnorna ur granatäpplet.
Stek sedan falafeln i olja. Strax innan servering blandas grönkål
med couscous på ett fat. Strö över granatäpple, tärnat äpple och
häll över vinägretten. Lägg på falafeln och servera.

Till det här
behöver du

Ingredienser 4 port.
4 tortillabörd
1 rödlök
2 röda paprikor
1 dl inlagd peperoni
150 g sugar snaps
100 g babyspenat

2 avokados
1 msk majonnäs (t.ex.vegansk)
½ röd chili
1 vitlöksklyfta
1 lime
1 paket Chipotlebitar
Salt och svartpeppar

Gör så här
Rulla ihop tortillabröden och skär dem i tunna strimlor. Hetta upp lite olja i
en panna och stek brödet i omgångar. Lägg på ett fat med hushållspapper.
Strimla löken och paprikan. Skiva peperonin fint. Stek alla grönsakerna
snabbt i en upphettad panna med olja.
Smaka av med salt och peppar, ta av från plattan och rör i spenaten.
Mixa sedan avokadon och rör i majonnäs, hackad chili och pressad
vitlök. Smaka av med limesaft, salt och peppar. Stek chipotlebitarna och
servera salladen!

TIPS!

För mildare smak,
blanda en dressing
av cremè fraîche
och färska örter.

Till det här
behöver du

Grönkålspuckar
Rostad sötpotatis, blomkålsströssel

med citron och en klick vegansk aioli.
Ingredienser 4 port.
2 sötpotatisar
2 msk olja
1 tsk flingsalt
1 blomkålshuvud
Saften från en halv citron
2 msk kapris
2 msk olivolja

1 tsk honung (eller agave)
1 dl oliver
1 dl färska basilikablad
100 g valnötter
Flingsalt och svartpeppar
1 paket Blomkåls- och
grönkålspuckar
Aioli (t.ex. vegansk)

Gör så här
Sätt ugnen på 225 grader. Skala och klyfta sötpotatisen, lägg den på en
plåt och ringa över olja och salt. Ugnsbaka i 25-30 minuter.
Hacka blomkålen och blanda i en skål tillsammans med citronsaft,
kapris, olivolja, honung, hackade oliver, hackad basilika och krossade valnötter. Smaka av med salt och peppar. Stek puckarna i olja och servera
allt tillsammans med en klick aioli.

Till det här
behöver du

TIPS!

För lite mer hetta,
blanda hackad
chili i aiolin.

Vegme

Vi vill bidra med ett unikt koncept, som ett läckert och spännande inslag
i den snabbväxande vego-kulturen. Så nu presenterar vi Vegme – ett
riktigt gourmetsortiment i fina konsumentförpackningar!
Genom ett exklusivt samarbete med kockarna och matentreprenörerna
Schönemyr i familjeföretaget AB Gastronova, kan vi på City Gross nu stoltsera
med att ha Vegme och Äkta rök i alla våra butiker och vegetariska matkassar.
I Vegme- och Äkta Rök-sortimentet hittar du klimatsmarta vegoprodukter
av sojaprotein odlat i Europa och världsunika kallrökta flytande livsmedel.

TIPS!

Gör en god
sojamajonnäs.
Recept på
nästa sida.

Pulled Vegme
med glasnudlar
Ingredienser 4 port.
400 g Pulled Vegme
1 paket glasnudlar
1,5 msk riven ingefära
1-2 vitlöksklyftor
2 lime
1 citron
1 tsk sesamolja

2 msk soja (t.ex. Äkta Rök)
½ gurka
4 rädisor
Rödkål
1 kruka koriander
2 msk rapsolja
1 dl hackade salta jordnötter
Vita sesamfrön

Gör så här
Värm Pulled Vegme i kastrull med olja tills det är genomvarmt.
Blanda en vinägrett med riven ingefära, pressad vitlök, pressad lime,
pressad citron, sesamolja, kallrökt soja och finhackad koriander.
Ta av kastrullen med Pulled Vegme och slå över vinägretten.
Koka upp rikligt med vatten och koka nudlarna enligt anvisning.
Låt nudlarna rinna av i durkslag.
Lägg upp allt på ett fat och dekorera med sesamfrön, strimlad
rödkål, skivade rädisor, jordnötter och andra grönsaker. Finriv skalet
av limen över salladen och servera.
Gott tillbehör
Gör en god sojamajonnäs som tillbehör. Blanda 1 dl Vegme äggfri
majonnäs med Äkta Rök kallrökt soja. Rör om och servera i en skål.
Prova också Vegme Sweet Chili Sauce som tillbehör.

Till det här
behöver du

Bolognese
Ingredienser 4 port.
400 g Vegme chilifärs
1 gul lök
2-3 vitlöksklyftor
1 morot
100 g rotselleri
1 burk krossade tomater
1 paket körsbärstomater
1 lagerblad

1 dl rött vin (valfritt)
1-2 tsk socker
2 msk finhackad rosmarin
½ dl finhackad färsk oregano
400 g pasta (t.ex. papardelle)
2 msk olivolja
1,5 tsk salt
Svartpeppar efter smak
Färsk basilika eller andra färska örter

Gör så här
Finhacka lök och vitlök. Skala och tärna morot och rotselleri fint.
Värm oljan i en kastrull och fräs lök, vitlök och slutligen färsen.
Tillsätt morötter och selleri och fräs några minuter. Rör sedan ned
krossade tomater, lagerblad, ev. vin, socker, rosmarin och oregano.
Låt småkoka under lock i 15 minuter. Smaka av med salt och svartpeppar. Koka pastan enligt anvisning och vänd ihop med såsen innan
servering. Dekorera med körsbärstomater och färska basilikablad.
Gott tillbehör

Gör en god och fräsch salladsdressing. Blanda 1 dl Vegme äggfri
aioli, ½ dl färsk finhackad basilika, saften av ½ pressad lime och
finrivet limeskal efter smak.

TIPS!

Toppa med
riven parmesan
(t.ex. vegansk).

Till det här
behöver du

Indisk/
marockansk gryta
Ingredienser 4 port.
400 g Vegme färs
1 gul lök
1 röd paprika
½ spansk röd peppar
1 msk finriven ingefära
4 kardemummakärnor
1 tsk spiskummin

1 tsk Garam masalapulver
1 burk krossade tomater
0,5 dl vatten
8 torkade aprikoser
3 dl ris
2 msk olivolja eller rapsolja
1-2 tsk salt
Svartpeppar efter smak

Gör så här
Finhacka löken, spanska pepparkorn och tärna paprikan. Värm olja
i en gryta och fräs lök, paprika, chili, ingefära, spiskummin och garam
masala. Tillsätt färsen och rör runt tills allt är varmt. Tillsätt krossade
tomater och vatten. Låt småkoka under lock cirka 10 minuter.
Tillaga under tiden riset enligt anvisning på förpackningen. Grovhacka aprikoserna och blanda i grytan. Låt småkoka ytterligare
10 minuter. Smaka av med salt och peppar.
Gott tillbehör
För gott tillbehör till grytan blandas 1,5 dl Vegme äggfri Chili Aioli
med 1 dl hackad färsk mynta. Rör om och servera i skål.

TIPS!

Toppa med avocado,
babyspelat, groddar,
råa finskurna morötter,
koriander eller
andra örter.

Till det här
behöver du

TIPS!

Servera Vegme
mango- och chilisås
som fräscht tillbehör
i en skål.

Ingredienser 4 port.
400 g Vegme tacofärs
1-2 vitlöksklyftor
2 msk olivolja eller rapsolja
1 dl vatten
Bladpersilja
Tacoskal eller burritos

Tacosås
Gräddfil (Eller iMat Fraîche)
Guacamole
Riven ost (t.ex. vegansk)
Grovahackade tomater
Strimlad paprika och andra
grönsaker

Gör så här
Stek Vegme tacofärs i lite olja. Tillsätt pressad vitlök.
Servera färsen med tillbehören ovan.

Till det här
behöver du

TIPS!

Krossa salta
jordnötter och
servera i en
skål bredvid.

Thaigryta

Ingredienser 4 port.

400 g Vegme bites
1 gul lök
1 citrongräs
1 dl färsk koriander
1 msk riven ingefära
1 tsk sambal oelek
1 msk rapsolja
2 vitlöksklyftor
½ msk curry
2 tsk tomatpuré

5 dl grönsaksbuljong
1 burk kokosmjölk
1 stor röd paprika
200 g färsk svamp
300 g broccoli
2 strimlade vårlökar
1 paket körsbärstomater
1 lime
1 dl Vegme Sweet Chilisås
Salt och peppar

Gör så här
Hacka den gula löken och skala och riv ingefäran. Fräs löken tillsammans med finhackat citrongräs, svamp och sambal oelek i en
stor kastrull. Tillsätt övriga grönsaker skurna i lagom stora bitar
tillsammans med färsk koriander. Pressa ned vitlök och rör i
ingefära, curry och tomatpuré.
Tillsätt buljong, kokosmjölk, Vegme bites och Vegme Sweet
Chili Sauce. Koka upp under omrörning och sjud 10 minuter under
lock. Vänd sedan ner spenaten och tillsätt tomater. Smaka av med
salt och peppar. Servera med limeklyftor.

Till det här
behöver du

Vegmebollar med
italiensk pastasås
Ingredienser 4 port.
1 paket Vegmebollar
1 burk krossade tomater
1 dl vatten
½ täring grönsaksbuljong
2 schalottenlökar
½ aubergine
2 vitlöksklyftor

TIPS!

Gör en god
och fräsch salladsdressing. Recept finns
på nästa sida.

2-3 msk olivolja
2-3 msk tomatpuré
Salt och svartpeppar
1-2 tsk socker
½ dl strimlad färsk basilika
½ dl strimlad färsk oregano
Ev. rosmarin efter smak

Gör så här
Finhacka lök och vitlök och fräs i olja i en kastrull tills löken är blank.
Häll i krossade tomater, rör ner tomatpurén, grönsaksbuljongen och
vatten. Koka såsen på svag värme under lock i ungefär 15 minuter.
Smaka av med salt och peppar samt socker.
Vänd ner skivad aubergine, basilika och oregano och låta koka
ungefär 5 minuter innan servering. Stek sedan Vegmebollarna
i olja och servera med såsen. Servera gärna med valfri pasta samt
en fräsch sallad. Vill ni, så toppa med parmesanost (t.ex. vegansk)
och dekorera med färska örter.
Gott tillbehör
Gör en god och fräsch salladsdressing. Blanda 1 dl Vegme äggfria
aioli, ½ dl färsk finhackad basilika, saften av ½ pressad lime och finrivet limeskal efter smak.

Till det här
behöver du

TIPS!

Servera med
sötpotatispommes
frites och en god
dipsås.

Pulled Vegmeburger
Ingredienser 4 port.
400 g Pulled marinerad Vegme
4 hamburgerbröd
Picklad rödlök (se recept nedan)
Coleslaw (se recept nedan)
1 grön paprika
Nysköljd sallad
1 dl ättika
2 dl socker
3 dl vatten (2 delar vanligt
vatten och 1 del Äkta rök
kallrökt vatten)

2 st rödlökar
300 g vitkål
200 g morötter
½ rivet äpple
1-2 tsk salt
Svartpeppar efter smak
1,5 dl majonnäs
(t.ex. Vegme äggfri)

Gör så här
Blanda ättika, vatten och socker och rör om tills sockret är upplöst.
Skiva rödlöken tunt och lägg i lagen. Låt stå någon timme i kylen.
För coleslawen strimlas vitkål och morötter tunt. Blanda med saltet
och låt stå cirka 30 minuter. Krama ur vätskan och lägg i en skål. Riv
ett halvt äpple grovt och lägg i skålen. Tilsätt majonnäsen och smaka
av med salt och svartpeppar.
Lägg Pulled marinerad Vegme i en kastrull med olja och värm under
omrärning. Värm bröden i ugnen och lägg därefter sallad och coleslaw på den understa halvan. Fyll på med Pulled Vegme och skivad
paprika. Toppa sedan med picklad lök, lägg på locket och servera.

Till det här
behöver du

Ingredienser 4 port.
4 vegmeburgare
4 hamburgerbröd
2-3 msk olja
Salt och svartpeppar
1 dl Aioli/chiliaioli

(t.ex. Vegme äggfri)
2 stora tomater
1 rödlök
2 saltgurkor skurna på längden
1 skivad ananas
Nysköljd sallad

Gör så här
Stek Vegmeburgarna i olja eller grilla dem 2-3 minuter på
varje sida. Stek ananasskivorna tills de får en vacker färg på
ytan. Värm bröden i ugn eller på grillen. Skiva tomater, rödlök,
saltgurka och skölj salladen.
Dressa sedan bröden med aioli, montera sallad, tomater,
ananas, skivad saltgurka och slutligen Vegmeburgarna.
Dra några varv med pepparkvarnen innan locken läggs på.

TIPS!

Servera Vegme
äggfria majonnäs
eller aioli som
tillbehör.

Till det här
behöver du

Appat och klart
Med vår nya app handlar du
billigare, roligare och snabbare och
blir automatiskt förmånskund hos
oss. Du får alla erbjudanden, recept,
smarta inköpslistor, förmåns-och
stämpelkort direkt i din hand.
Funktioner som gör livspusslet lite
enklare, helt enkelt.

Följ oss på sociala medier
I våra sociala kanaler lägger vi upp nya
smarta tips för fantastiska festligheter
och för ett godare vardagsliv. Vi delar
recept och idéer och berättar om det
senaste inom matvärlden. På YouTube
kan du titta på vår egen kock från Matkassen som gärna visar hur enkelt det
är att laga något riktigt, riktigt gott!

Sveriges bredaste sortiment av
matkassar. Spara tid i vardagen!
Vi har en rad olika
matkassar som alla
innehåller färska
kvalitetsråvaror
samt inspirerande,
goda och enkla
recept för hela
familjen. Vilken väljer du?
citygross.se/matkasse

CSR – vi tar vårt ansvar
Vi vet att ett aktivt ansvarstagande
för en hållbar utveckling är en
förutsättning för jordens fortlevnad.
I hela kedjan från producent till
kund vill vi vara en aktiv
part i detta viktiga
arbete – nu och i
framtiden. Därför kan
vi stolt berätta att alla
våra butiker är Svanenmärkta!

Bergendahl Food AB | tel 0771-23 24 25 | dialog@bergendahls.se | www.citygross.se

