
RECEPT
VEGANSKA

I SAMARBETE MED 

easy



Den veganska trenden  
är här för att stanna. 
 
För varje år som går blir det vanligare 
och vanligare att se veganska 
produkter i både affärer och på 
caféer, bagerier och restauranger. 

Att kunna erbjuda plantbaserade 
alternativ är idag nästan ett måste 
då även konsumenter som inte är 
veganer väljer veganska produkter 
- både av hälsoskäl men även för 
omtanke om världen omkring oss.

Vegan 
trend is  

on the rise! 

250%
ökning av antalet sökningar 
efter ”vegan”på Google under 
de senaste fem åren.

Konsumenter har 
en alltmer större 
efterfrågan på
hållbara och

hälsosamma  
produkter.

2008

UK search interest ranking

Google searches for Veganism

2010 2012 2014 2016 2018

Worldwide search interest ranking

Vegetarian och Vegan...  
Vad är skillnaden? 

Ordet ‘Vega’ kommer från vegetariskt.  
I grund och botten äter vegetarianer inte 
djur men kan äta produkter från djur.

Veganer konsumerar inte några animaliska 
produkter och utelämnar även mejerier, 
ägg, ost och honung.

Att äta veganskt:

• Inget kött

Q&A

Veganize it
Här är din möjlighet att

sälja mer & bredda  
din kundbas

• Ingen fisk



Ökande efterfrågan 

efter hälsosammare  
och mer hållbara 

produkter

som ger samma mat- 
upplevelser som

traditionella icke-veganska
maträtter och bakverk

on the rise! 
En åldrande befolkning 

och klimatförändringarna 
ökar efterfrågan på veganska produkter 

10%
är vegetarianer

eller veganer

av millennials

Den nya generationen 
konsumenter vet att de 

kommer att bli gamla och 
vill åldras i ett gott skick 
och i en hälsosam miljö.

Antalet veganer,  
flexitarianer och  

personer som 
minskar sitt intag 

av kött växer starkt.

Framgången av 
globala ‘Veganuary’ 
varje år fler och fler deltagare 

Varje år anammar fler och fler den 
veganska livsstilen i minst en månad 
under den så kallade Veganuary. 
Januari är den ultimata månaden 
att delta eftersom många har 
som nyårslöfte att börja leva mer 
hälsosamt och behöver en nystart.

Att äta veganskt:

• Inga ägg • Inga mejeriprodukter • Ingen ost • Ingen honung



2 | Tips & Tricks
Det fanns en tid då att en vegansk kost innebär att man 
fick stå över alla smaskiga bakverk. Men inte nu längre!

Alternativ till ägg
Ägg används i bakning för att addera fukt, 

volym, struktur och för att hjälpa ingredi- 

enserna att binda ihop. När du använder 

Dawns veganska mixer behöver du dock inte 

addera några ägg och problemet är löst.  

Men om du behöver ett alternativ till ägg 

finns det en handfull ingredienser som kan 

användas som ersättning: exempelvis linfrön 

blandade med vatten eller en mosad banan. 

TIPS#1

Många plantbaserade mjölkprodukter sötas eller smaksätts 

och för att få kontroll över din bakning rekommenderar  

vi att du istället använder osötade mjölkprodukter.  

Var även uppmärksam på konsistensen på de produkter 

du använder. Sojamjölk är till exempel mest lik komjölk 

i konsistensen, medan mandelmjölk är tunnare och 

kokosmjölk tjockare. 

TIPS#4

Om du bakar till någon som är vegan får du inte glömma att du måste byta ut honungen.

Bra alternativ till honung är lönnsirap eller agave som båda ger fin sötma!.

TIPs#5

Aquafaba, kikärtsspad, är en mirakelprodukt eftersom 

den kan ersätta äggvita. Du behöver inte oroa dig för  

att någon bönsmak kommer att finnas kvar i din slut- 

produkt eftersom det oftast räcker med att addera 

några droppar av exempelvis vanilj för att dölja kvar- 

varande böndoft eller smak. Se vårt fantastiska recept 

på Vegan Lemon Meringue Pie som innehåller just 

Aquafaba istället för äggvita (s. 11).

TIPs#2

Fett ger färg och smak till bakverk och 

fungerar ibland även som emulgeringsmedel. 

Margarin har länge varit det traditionella 

substitutet för smör men var uppmärksam så 

att varumärket du använder verkligen endast 

innehåller plantbaserade ingredienser – vilket 

många inte gör. 

Du kan även använda kokosolja eller olivolja 

som alternativ till smör.

TIPs#3

Var inte rädd för att göra 

om dina recept så att de blir 

veganska. det är enklare än  

vad du kanske tror att 

“veganize”! 

ERSÄTT
SMÖRET MED
MARGARIN

Det finns några veganska produkter som du kan använda för att ersätta de 
traditionella icke-veganska ingredienserna som ofta används vid bakning,  
så som mjölkprodukter, ägg och smör. En av de viktigaste ingredienserna när  
du bakar veganskt är även att vara orädd. Att skapa goda veganska bakverk  
är nämligen enklare än du kanske tror! 

Alternativ 
till smör

Alternativ till 
mjölkprodukter

Alternativ till äggvita

Alternativ till honung
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Artikelnr Produktnamn Förpackning
273725 Dawn Browniemix UTZ Vegan Säck 10 kg

MONTERING

1.  Brownie
Blanda alla ingredienser i 4 min på låg hastighet

Fyll Brownie-smeten i en smord form (30x40 cm) .
Strö över toppingen och och baka av. 
Bakning: Däckugn 190ºC / Varmluft 160°C.
Baktid: 35-40 minuter 

ARBETSMETOD

Brownie 
Topping

1.  Brownie (cirka 28 brownies á 82 g)

 1000 g Dawn Browniemix UTZ Vegan 

 300 g  Vegetabilisk olja

 400 g  Vatten

 1700 g Totalt

2.  Nöt- och fruktmix 
 80 g  Nötter, hackade 

 80 g  Torkade tranbär, hackade

 80 g  Pumpafrö

 80 g  Solrosfrö

 320 g  Totalt

SAMMANSÄTTNING

GRUNDRECEPT

Vegan Nut & Seed Brownie



Artikelnr. Produktnamn Förpackning
273727 Dawn Cookiemix Vegan Säck 10 kg

272309 Dawn Classic Fruktfyllning Björnbär 60% Burk 2,7 kg 

1. Cookie deg
Blanda Cookie-mixen med margarinet, med vinge, i 3-5 minuter tills  
margarinet har blandats med mixen. Tillsätt sedan vattnet och blanda  
tills degen är jämn.. Gör sedan en rulle, cirka 4-5 cm i diameter, och rulla  
i papper eller plastfilm. Kyl.   

2.  Cookie smulor
Blanda Cookie-mixen med margarinet, med vinge, i 3-5 minuter till  
smulor har bildats. Blanda ej för länge!  
 

Kubba upp i cirka i 2 cm och tryck till lite. Spritsa på fruktfyllning samt  
sprinkla över smulorna. Baka av. 

Bakning: Däckugn 200ºC / Varmluft 170°C.    
Baktid: 11-13 minuter

Cookie deg
Cookie smulor 
Dawn Classic Fruktfyllning Björnbär

1.  Cookie-deg (cirka 28 cookies á 85 g)
 1000 g  Dawn Cookiemix Vegan

 200 g  Margarin 

 120 g  Vatten

1350 g  Totalt

2.  Cookie smulor
1000 g  Dawn Cookiemix Vegan

 300 g  Margarin

1300 g  Totalt

MONTERING

SAMMANSÄTTNING ARBETSMETOD

GRUNDRECEPT

4 |

Vegan Very 
Berry Cookie

variera
efter

säsong!
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Cookie classic

1. Cookie deg
Blanda Cookie-mixen med margarinet, med vinge, i 3-5 minuter tills  
margarinet har blandats med mixen. Tillsätt sedan vattnet och blanda. 

Tillsätt chunks. Gör sedan en rulle, cirka 4-5 cm i diameter, och rulla i  
papper eller plastfilm. Kyl. 

Kubba upp i cirka 2 cm, tryck till lite och baka av. 
Bakning Däckugn 200ºC / Varmluft  170°C.
Baktid: 11-13 minuter

Cookie deg

1. Cookie deg (cirka 22 cookies á 65 g)
 1000 g Dawn Cookiemix Vegan

 200 g Margarin

 120 g Vatten

  150 g     Chokladchunks

1430 g Totalt

ARBETSMETODSAMMANSÄTTNING

GRUNDRECEPT

MONTERING

Artikelnr. Produktnamn Förpackning
273727 Dawn Cookiemix Vegan Säck 10 kg

279005 Dawn Chokladchunks Mörk Hink 3,75 kg 



 | 7

Cookie chocolate

1. Cookie deg
Blanda Cookie-mixen med margarinet, med vinge, i 3-5 minuter tills  
margarinet har blandats med mixen. Tillsätt sedan vattnet och blanda. 

Tillsätt chunks. Gör sedan en rulle, cirka 4-5 cm i diameter, och rulla i  
papper eller plastfilm. Kyl. 

Kubba upp i cirka 2 cm, tryck till lite och baka av. 
Bakning Däckugn 200ºC / Varmluft  170°C.
Baktid: 11-13 minuter

Cookie deg

1. Cookie deg (cirka 22 cookies á 65 g)
 1000 g Dawn Cookiemix Choklad Vegan UTZ 

 200 g Margarin

 120 g Vatten

  150 g     Chokladchunks

1430 g Totalt

ARBETSMETODSAMMANSÄTTNING

GRUNDRECEPT

MONTERING

Artikelnr. Produktnamn Förpackning
273726 Dawn Cookiemix Choklad Vegan UTZ Säck 10 kg

279005 Dawn Chokladchunks Mörk Hink 3,75 kg 
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Vegan Inverted  
Banana Caramel Cake

1. Smet till botten
Blanda alla ingredienser på mellanhastighet  i 2-3 minuter.

2.  Seg karamell 
Koka upp vatten och socker till karamell. Rör i margarinet. 
Töm upp karamellen i smorda formar och låt svalna.

 

Dela bananer (cirka 500 gram per kaka) som du önskar och  
lägg på den svalnade karamellen med snittytan nedåt. 
Fyll upp med smeten. Baka av. 
Bakning: Däckugn 180ºC / Varmluft 150°C.
Baktid: 35-40 minuter 

Låt svalna i 10 minuter och vänd sedan ur formen.

Smet till botten
Seg karamell
Banan

1.  Smet till botten (ger 6 kakor á 492 g)
 1000 g Dawn Muffinsmix Vegan

 300 g  Vegetabilisk olja

 450 g  Vatten

 70 g Dawn Smakpasta Banan

 1820 g  Totalt

2.  Seg karamell
 400 g Socker

 200 g  Vatten

 30 g  Margarin

 630 g  Totalt

ARBETSMETODSAMMANSÄTTNING

GRUNDRECEPT

Artikelnr. Produktnamn Förpackning
273730 Dawn Muffinsmix Vegan Säck 10 kg

272012 Dawn Smakpasta Banan Burk 1 kg

MONTERING
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Artikelnr. Produktnamn Förpackning
273725 Dawn Browniemix UTZ Vegan Säck 10 kg

1. Brownie
Blanda alla ingredienser i 4 min på låg hastighet.
Fyll Brownie-smeten i en smord form (60x20 cm)  
och baka av. Låt svalna.
Bakning: Däckugn 190ºC / Varmluft 160°C.
Baktid: 35-40 minuter

2.  Chocolate Rice crisps
Smält chokladen och blanda med olja och sedan rice crisps.

Låt brownien svalna och bred sedan på rice crips-blandningen. 
Låt stelna.

Brownie
Chocolate Rice crisps

1. Brownie  (cirka 30 brownies á 80 g)
 1000 g Dawn Browniemix UTZ Vegan 

 300 g  Vegetabilisk olja

 400 g  Vatten

1700 g  Totalt

2.  Chocolate Rice crisps
 250 g  Rice crisps

 400 g  Choklad, vegansk

 100 g  Vegetabilisk olja

 750 g  Totalt

MONTERING

SAMMANSÄTTNING ARBETSMETOD

GRUNDRECEPT

Vegan Crispy
Chocolate Brownie
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1. Brownie smet
Blanda alla ingredienser i 4 min på låg hastighet.
Fyll Brownie smeten i en smord form (60x20 cm) och baka av.
Bakning: Däckugn 190ºC / Varmluft 160°C.
Baktid: 35-40 minuter

2. Maräng av Aquafaba
Blanda Aquafaba av pulver enligt instruktion på förpackningen. 
Använd sedan kyld Aquafaba, tillsätt salt och vispa på högsta i 10 minuter.
Sikta i florsocker samt vinsten och blanda sedan till en stabil maräng.

När brownien svalnat, spritsa eller stryk på marängen.

Brownie 
Maräng av Aquafaba 

1.  Brownie smet (cirka 28 brownies á 72 g)
1000 g Dawn Browniemix UTZ Vegan

 300 g  Vegetabilisk olja

400 g   Vatten

1700 g Totalt

2. Maräng av Aquafaba
 160 g Aquafaba (blandat från pulver)

 150 g  Florsocker

 5 g Cream of tartar / Vinsten

 5 g Salt

 320 g  Totalt

MONTERING

SAMMANSÄTTNING ARBETSMETOD

GRUNDRECEPT

Vegan Brownie Marshmallow

Artikelnr. Produktnamn Förpackning
273725 Dawn Browniemix UTZ Vegan Säck 10 kg
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Vegan Lemon Meringue Pie

1. Mördegsbotten
 Blanda alla ingredienser till en del och kyl i >1 timme.
Kavla ut till 3-3,5 mm i pajformar. Fyll med torra ärtor eller bönor och baka. 
 Bakning: Däckugn 190ºC / Varmluft 160°C.
 Baktid: 18-20 minuter

2. Maräng av  Aquafaba 
Blanda Aquafaba av pulver enligt instruktion på förpackningen. 
Använd sedan kyld Aquafaba, tillsätt salt och vispa på högsta i 10 minuter.
Sikta i florsocker samt vinsten och blanda sedan till en stabil maräng.

Värm upp Delicreme Citron till cirka 35-40 grader i mikrovägsugn.
Fyll krämen (200 g per paj) i pajskalet och låt svalna.
Toppa med marängen, flamma av och riv över lite citon- och/eller limeskal.

ARBETSMETODSAMMANSÄTTNING

MONTERING

Artikelnr. Produktnamn Förpackning
273727 Dawn Cookiemix Vegan Säck 10 kg
272749 Dawn Citronkräm Delicream Hink 6 kg

Mördeg
Maräng av Aquafaba
Citronkräm

1. Mördegsbotten (ger 6 pajer á 553 g)
 700 g Dawn Cookiemix Vegan

 300 g  Speltmjöl

 400 g  Margarin

 100 g  Vatten

1500 g Totalt

2. Maräng
 150 g Aquafaba

 150 g  Florsocker

 5 g Cream of tartar / Vinsten

 5 g Salt

 305 g  Totalt

GRUNDRECEPT



Vegan Cookie Pizza 

1. Cookiedeg
Blanda Cookie-mixen med margarinet, med vinge, i 3-5 minuter  
tills margarinet har blandats med mixen. Tillsätt sedan vattnet.

Tryck ut i tårtringar (cirka 20 cm) och baka av utan ring. 
Bakning: Däckugn 200ºC / Varmluft  170°C.
Baktid: 11-13 minuter.

Dekorera den färdiga pizzan med exempelvis Dawns glasyrer och 
fruktfyllningar, Dulce de leche, smält vegansk choklad, nötter, frukt,  
eller bär - låt fantasin sätta gränser!

Cookiedeg
Toppings

1. Cookiedeg (ger 3 pizzor)
1000 g Dawn Cookiemix Vegan 

 200 g  Margarin

 120 g  Vatten

 1270 g  Totalt

Toppings
Nötter, rostade

Choklad, vegansk

Dulce de Leche

Torkad frukt

Dawn Fruktfyllningar

Dawn Toppings

MONTERING

SAMMANSÄTTNING ARBETSMETOD

GRUNDRECEPT
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Artikelnr. Produktnamn Förpackning
273727 Dawn Cookiemix Vegan Säck 10 kg

100 %

variera
toppings

efter säsong!
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it’sYES!

Femtorp är specialister på söta livsmedel och desserter i premiumsegmentet med över 25 års erfarenhet i branschen. 

Läs mer om oss och vad vi kan erbjuda på WWW.FEMTORP.SE

info@femtorp.se       040-94 90 00       www.femtorp.se


