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(16 st)
1 pkt filodeg
Ekologisk rapsolja
250 g färsk eller fryst grönkål
200 g västerbottenost
1 st ägg (+ ytterligare ett ägg 
till pensling)
Salt och peppar

gör så här:

1. tina den frysta grönkålen, alternativt 
grovhacka den färska och blanchera 
den i kokande lättsaltat vatten under 
några minuter. riv osten och blanda 
med uppvispat ägg, salt, peppar och 
grönkål.  

2. Bred ut ett filodegsark. pensla med lite 
olja. täck med ett ark filodeg. dela i 4 
långa remsor. lägg en klick, drygt 1 msk 
fyllning i änden av varje remsa. vik över 
ett av de nedre hörnen över fyllningen 
så att det bildas en triangel. fortsätt 
därefter att vika/rulla remsan så att det 
blir ständigt nya trianglar och till slut 

ett paket. lägg varje paket=pirog med 
sista skarven ned på en plåt. fortsätt på 
samma sätt med resten av arken och 
fyllningen. det ska bli 16 piroger.

3. värm ugnen till 225 grader.

4. grädda i mitten av ugnen i ca 10 min, 
tills de har fått fin färg.

400 g kokta bruna bönor
ca 50 g soltorkade tomater
1 st vitlökslyfta
Saft från en citron
3 msk rapsolja
Salt och peppar

gör så här:

mixa alla ingredienser och smaka av 
med salt och peppar. späd eventuellt 
med lite vatten om röran blir för tjock.

(4 port)
1 kg rödbetor
2 ekologiska apelsiner
1 st rödlök
50 g valnötskärnor
Olja
Flingsalt och svartpeppar

gör så här:

Koka rödbetorna i sparsamt med vatten, 
under ca 1 timme.

skala rödbetorna för hand och skär dem 
i stora bitar. skala apelsinen och skär i 
bitar. skiva löken. Blanda de skurna ingre
dienserna medan rödbetorna fortfarande 
är ljumna. ringla över olja och smaka av 
med salt och peppar. Krossa valnötterna i 
handen och strö över dem på slutet. 

Filodegspiroger med grönkål  
och västerbottenost

Recept på klimatsmart julmat

Svensk medelhavsröra på bruna bönor

Rödbetssallad med apelsin och valnötter


