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Recept från YogaKloster 
I Yogatraditionen är maten en viktig del i det andliga utövandet, maten ska hjälpa 
kroppen att renas från gifter och slagg och vara ett stöd för energisystemet. Maten 
skall därför vara vegetarisk och helst tillagad på ekologiska råvaror, all mat som 
innehåller stimuli så som koffein eller vitt socker undviks då man i yogatraditionen 
anser att sådan mat är skadlig för hälsan. För att fördjupa oss i meditation bör inte 
kroppen vara för full med mat därför är måltiderna lättare.  

Indisk linssoppa 

för 4-6 personer 
 
Ingredienser:  
3 dl torkade röda linser 
1 gul lök 
2 tsk curry 
1 msk garam masala (indisk krydda som finns att köpa på Ica) 
1 tsk gurkmeja 
1 dl grönsaksfond 
2 kanelstänger 
500 g krossade tomater 
ca 100 g fryst, tinad bladspenat 
½ dl färskpressad citronsaft 
 
1. skala och hacka löken. Fräs den mjuk i 2 msk olja. Tillsätt curry, garam masala 
och gurkmeja, låt fräsa med i 1 minut.  
2. Skölj linserna. Tillsätt 1 ½ liter vatten, grönsaksfond, linser och kanelstänger. 
Koka under lock tills linserna blivit mjuka, 10-15 minuter.  
3. Rör ner krossade tomater, spenat och citronjuice. Smaka av med Himalaya salt ca 
1 tsk (går att köpa på hälsokost) och ca 1 krm svartpeppar.  
 
Mimmis morotssoppa med ingefära och mald mandel 
 
För 4-6 personer 

Ingredienser: 
3-4 morötter 
1 bit rotingefära 
ca 1 msk rapsolja (bra omega 3 källa) 
ca ½ tsk kardemumma 
Himalaya salt 
Basmatiris (som du kokar innan) 
ca 1 dl mandelmjöl (som du köper färdigt eller mal själv) 
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1. Skala, hacka och koka morötterna (de ska inte bli för mjuka). Spar sedan 
morotsvatten.  
2. Mixa eller mal mandeln.  
3. Mixa morötter och finhackad ingefära med olja, salt och kardemumma.  
4. Prova dig fram och späd med morotsvattnet till lagom konsistens.  
5. Blanda ner den malda mandeln och det kokta riset.  
 
Receptet är på ett ungefär och du kan prova och ändra som du vill. Krydda efter 
behag.  
 
Ali Babas soppa 
 
för 4-6 personer 
 
Ingredienser: 
40 g Ghee (renat smör, det går att ha vanligt smör också) 
1 blomkålshuvud 
2 morötter 
2 palsternackor 
4 potatisar 
1 äpple 
1 l grönsaksbuljong 
1 msk curry 
Himalaya salt 
 
1. Skala och skiva grönsakerna.  
2. Fräs curryn i smöret en liten stund. Rör runt så kryddorna utvecklar smak.  
3. Tillsätt alla grönsaker och rör om medan de hettas upp.  
4. Skala och hacka äpplet och ha i det i grytan.  
5. Slå på vattnet och låt soppan sjuda i 10 minuter.  
6. Häll i buljongen och mixa soppan slät.  
7. Smaka av med havssalt och eventuellt citron.  
 
Bananbröd 
 
Ingredienser: 
100 g Ghee (eller vanligt smör) 
2 msk honung 
3 mogna ekologiska bananer 
4 dl dinkelmjöl (eller bovetemjöl) 
2 tsk kanel 
1 ½ dl russin 
1 dl solrosfrön 
1 msk bakpulver 
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2 dl sojayoghurt eller vanlig yoghurt 
1 ekologisk citron (endast skalet) 
Ghee och kokosflingor till formen 

1. Värm ugnen till 175° 
2. 2. Rör Ghee och honung fluffigt 
3. Blanda mjöl separat med citronskal, bakpulver, kanel och solrosfrön.  
4. Mosa banerna och vänd ner dem i smörblandningen. 
5. Rör växelvis ner russin, yoghurt och mjöl. 
6. Häll i en smord och kokosströdd form, grädda längst ner i ugnen i 1 timme.  

 
Ghee (det renade smöret) 
 
Värm ugnen till högst 80° (får inte vara varmare). Lägg ekologiskt smör (helst 
osaltat) i ett rostfritt litermått. Lått stå i ugnen under 90 minuter. När du sedan tar 
ut litermåttet kommer smöret att  vara skiktat, det kommer vara en gyllengul vätska 
samt en vit massa. Du ska nu sila bort den vita massan så du endast får den 
gyllengula vätskan kvar. Använd ett milittafilter (kaffefilter i plast) för att få vätskan 
fri från den vita massan (du kan behöva sila det flera gånger). Häll sedan i vätskan i 
en rengjord glasburk. Du kan ha Ghee i rumsvärme under ungefär två dagar, 
förvarat i kylskåp håller Ghee länge, dock blir den hårdare i kylskåp och svårare att 
breda.  
 
Ghee är en mejeriprodukt, men den är fri från kolhydrater, vatten och i princip 
även proteiner. Det enda som återstår är rent smörfett och de fettlösliga 
vitaminerna. Fettlösliga vitaminer sitter naturligt ihop med fettet och skänker också 
Ghee dess vackert gula färg. Ghee har traditionellt använts för matlagning i framför 
allt Sydostasien och en av orsakerna är att det, till skillnad från vanligt smör, är 
mycket hållbart även utan kylning. Inom Ayurveda och Ayurvedisk läkekonst sägs 
det bland annat vara bra mot magproblem. Allt mjölkprotein förbränns inte därför 
är det viktigt för intoleranta att testa sig fram om de kan äta Ghee eller inte.  
 
Mungbönsgrytan är en renande yogisk diet med fullvärdigt protein.  
 
8 portioner 
 
2,5 dl Mungbönor, sköljda 
2,5 dl Basmatiris, sköljt 
2 1/4 liter vatten 

Koka upp bönor och vatten och låt småkoka på låg värme tills bönorna börjar 
spricka, vilket tar 10-15 minuter ca.  
Lägg i riset, nu tar det ungefär 10-15 minuter innan själva grytan är klar. 
Under tiden som bönorna kokar, hackas i köksmaskin 
0,5 - 3/4  dl ingefära    ( ungefär 100 g) 
och steks på låg värme i några minuter innan man tillsätter 
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2 hackade gula lökar 
8 hackade vitlöksklyftor 
Efter några minuter, då löken börjar brynas, läggs följande kryddor i: 
1 rågad tesked gurkmeja 
0,5 tsk svartpeppar 
1 rågad tsk Garam Masala 
1 tsk kardemummakärnor, hela eller malda 
Ev 1 tsk röd chillipulver 
Rör om det hela och slå av plattan, låt det hela stå och "dra" några minuter 
Så att kryddornas smak hinner utvecklas. 
Rör därefter ned det hela i själva grytan, rör om ordentligt. 
 
Servera grytan med olika kokta (gärna ångkokade) grönsaker och naturell yoghurt.  
Smaksätt med Tamari. 
Grytan håller sig flera dagar i kylskåpet, du kan koka nya grönsaker till varje dag. 
 
Bovetefrallor - från boken ”Nytt Bröd” av Jessica Frej och Maria Blohm 
 
Luftiga frallor som håller sig färska i flera dagar (viktigt att alla mått är exakta, 
annars går det inte).  
 
10 frallor 
60 g pumpakärnor 
770g vatten 
20g jäst 
25g psylliumfröskal (observera att det är skalet och inte hela fröet, även kallat husk eller 
loppfrön) 
260g bovetemjöl 
1 tsk salt 
 
Bovete att strö över frallorna 
 

- Hacka pumpakärnorna grovt. Lös upp jästen i vatten i en bunke (använd visp 
eller degblndare) tillsätt psylliumfröskalen och rör om. Tillsätt sedan 
bovetemjöl, pumpakärnor och salt i degen. Låt degen vila i en bunke täckt 
med plast i 2 timmar.  

- Klicka sedan ut degen med hjälp av två skedar på plåt med bakplåtspapper. 
Strö bovetemjöl över frallorna.  Låt dem vila på plåten i 30 minuter.  

- Grädda under 25 minuter i 200g (mitten av ugnen). 
- Låt svalna innan du skär i dem.  
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Krämig linssoppa med knaprig majs - från boken ”grön spis, yogabok” av 
Camilla Mossberg.  
 
En enkel god linssoppa som får knaprighet av stunsiga majskorn.  
 
2-4 portioner 
 
1 gul lök 
1 morot 
1 potatis 
1 msk ghee (eller annat smör) 
2 dl röda linser 
1 tsk färsk ingefära (fint riven) 
8 dl ekologisk buljong 
cayennepeppar 
Eko äppeljuicekoncentrat 
havsalt eller himalayansalt  
citron 
majskorn 
 
Smält smöret i en kastrull och tillsätt riven ingefära, en doft av citron, Cayenne, 
hackad lök, skivad morot och potatis. Låt grönsakerna bli genomvarma. Tillsätt 
buljong, äppeljuice och pressad citron, låt sjuda sakta under 30 minuter. Mixa 
soppan slät och tillsätt majskornen.  
 
Rawfood chokladkaka 

Botten: 1 dl hasselnötter, 1 dl mandel, 1 dl kakao, 2 msk kokosolja. Blanda i 
matberedare och tryck ut i form.  

Fyllning: 500 gram dadlar, 2 tsk vanilj (inte vaniljsocker), saft från en apelsin, 2 dl 
kakao, 3 msk kokosolja. Blanda i matberedare, för att få krämigare konsistens häll i 
lite vatten. Fyll formen, låt står i frysen innan servering.  

 
 
 
 

Lycka till! 
/Frida 


