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Matlagning med bondböna/åkerböna/fababöna/favaböna       
 

Av samma art, Vicia Faba, finns olika sorter av bönor med varierande smak och storlek. Förutom 

sortvariation påverkas bönans kvalitet av bl a väder och när i utvecklingen den är skördad. Detta kan 

påverka smak, konsistens och tjockleken på bönans inre skinn samt bönans beska. Därför varierar 

också tillagningstider och matlagningsråden åt mellan olika sorter och mognadsgrad. Smaken och 

konsistensen får ofta avgöra hur den lagas. Bondbönan kan användas färsk och grön eller tillagas 

mogen och torr som hela bönor, skalade bönor eller mald till mjöl. Den torra bönan har en krämig, 

mjölig konsistens med en viss syra och lätt beska som främst sitter i skalet. Mjölet kan användas till 

exempelvis pannkakor, våfflor, i matlagning och bakning, i vissa fall blandat med t ex vetemjöl. 

   
Det vi traditionellt kallar bondböna har större (nästan majestätiska) baljor än de vi traditionellt kallar 

åkerböna. På bilden till vänster ses skillnaden. Bilden i mitten visar traditionella bondbönor och bönan 

med och utan skinn. Längst till höger det vi traditionellt kallar åkerböna av sorten Gloria som passar 

som mat. Tidigare har åkerbönor främst använts som foder, men nu finns nya sorter som passar för 

humankonsumtion. Både åker-och bondböna tillhör släktet Vicia Faba och kan ätas och tillagas på i 

princip samma sätt. Nya sorter kan ha mildare smak och tunnare skinn på själva bönan än äldre sorter 

av åkerbönor, skinn som med fördel kan ätas. I skinnet finns en viss beska.  

 

Färsk, grön bondböna/åkerböna 

Ta ut bönan från baljan och koka bönan för sig. Traditionellt kokas bara själva bönan 1–5 minuter 

beroende på sort och mognadsgrad. Smaka dig fram när det är klart.  Det lite gråvita skinnet som 

sitter på själva bönan kan med fördel ätas. Det har en liten beska som kan vara olika framträdande på 

olika sorter och vid olika mognadsgrad. Om skinnet är mycket tjockt och segt eller beskt kan det tas 

bort (det görs på ungefär samma sätt som att skålla mandel). Innanför skinnet finns en söt och 

ärtgrön kärna som är mycket god, lite söt och vacker att dekorera med. 

Bönan kan sedan serveras varm eller kall och användas på ungefär samma sätt som färska sojabönor 

eller gröna ärtor. Efter kokning kan den också stekas lätt i panna med t ex olja, lök och kryddor. 

För att hushålla kan även själva baljan tillagas. Koka bönorna och baljorna var för sig. Baljan kan vara 

grov och trådig. När baljan kokats behöver den vanligtvis passeras genom en sil för att få bort 

trådarna. Den passerade bondbönan passar då i en sås, soppa eller spread. Jag provade att koka 

baljan tunt strimlad för att slippa passera, men jag fick ändå ett (enligt mitt tycke) för trådigt resultat. 

Baljan lär även kunna köras i en råsaftcentrifug och vätskan kan användas i t ex en sås. 
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De färdigkokta, färska bönorna, som säljs djupfrysta är av sorter som har tunna och 

mildsmakande skal som kan ätas. Skalet kan tas bort för att lyfta fram den ärtgröna färgen 

vid t ex garnering (bilden till vänster). Vackert men också mycket pill och spill. På bilden i 

mitten är bönan blandad med vanliga, frysta hushållsärtor. Vackert, eller hur! De gröna 

ärtorna har en liten sötare smak som är god tillsammans med bondbönan. På bilden till 

höger blandas färska bondbönor med suger snaps, spenat och potatis i en matig 

potatissallad. Nordisk Råvara säljer färskfrysta, svenska bondbönor via storhushållsgrossist. 

Vi hoppas att de snart dyker upp på konsumentmarknaden också. 

Färskfryst  

Bönorna från Nordisk Råvara är blancherade (kokta) innan de frysts in. De kan ätas bara 

tinade eller kokas snabbt. Vill du ha en lite sälta på bönorna så tina dem i saltat vatten. 

Sorterna som används till detta (åtminstone de svenska) brukar ha tunna skal som kan ätas. 

Goda som grönsak, i sallader, soppa, biffar, wokade, i spread och mycket mer.  

 

Skalade, torkade åkerbönor (till vänster) delar sig vanligen mitt itu. Därefter fyra olika sorter 

med skal. Skalen kan upplevas som ganska sega och det är vanligast att använda mogna, 

torkade bondbönor utan skal. 

Torkade med skal 

Blötlägg bönorna i 8–24 timmar. Häll av blötläggningsvattnet och koka dem i nytt vatten tills 

de är mjuka. Det är svårt att ange exakt koktid. Koktiden beror på sort, odlingsförhållande, 

hur länge de är lagrade och om de är blötlagda eller inte. Var uppmärksam på koktiden. 

Smaka dig fram när du tycker de är lagom mjuka. De kokar ovanligt snabbt och kan ofta 

vara klara på runt 10–20 minuter. Kokar de för länge så kokar de lätt sönder och blir mycket 

mosiga. De används på samma sätt som andra matbönor. Kan med fördel frysas ner som 

kokta. Skalen kan upplevas som ganska ”tuffa och sega” och det vanligaste är att tillaga och 

äta dem skalade. 
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Skalade bondbönor kokar snabbt sönder. De är stärkelserika och reder en soppa eller blir en 

biff tillsammans med gryn. Kokas bondbönan i en syrlig sås, t ex tomatsås (bilden till höger), 

minskar risken för sönderkokning 

Torkade och skalade bondbönor/åkerbönor  

Blötläggning av torkade bondbönor är inte helt nödvändig, men kokningen blir jämnare och 

går snabbare om de är blötlagda. Häll av blötläggningsvattnet. Koka dem i nytt vatten eller 

direkt i t ex en tomatsås eller soppa. Var uppmärksam på koktiden och kontrollera oftare än 

du tror. De mosar lätt sönder om de kokas för länge. Blötlagda kan de koka klart på ca 5 

min. Bönorna är stärkelserika och har en redande effekt. Tillsätt en mindre mängd bönor tills 

du lärt dig hur de påverkar t ex konsistens. Om bönorna kokas direkt i en syrlig vätska (t ex 

citron- eller tomatsås) brukar de inte koka sönder.  

Bönorna används på ungefär samma sätt som linser och skalade mungbönor. Goda i böndip 

som hummus, i tomatsås, i soppor och biffar. Färdigkokade bönor kan frysas ner.  

Åkerböna – rik på stärkelse, fiber och protein 

Olika sorters åkerbönor innehåller olika mängder och storlek på stärkelsen. Det innebär att 

de beter sig olika vid förädling/processning/tillverkning av produkt. Samma koktid kan ge 

olika fasthet på samma sätt som t ex olika potatissorter. 

Näringsvärde i skalade, torkade bondbönor: Energi 282 kcal/1181 kJ, Protein 23 g, 

Kolhydrater 28 g, varav sockerarter 2 g Fiber 30 g, Fett 2 g varav mättat fett 0,4 g, Salt: 0 g 

(Källa: Nordisk Råvara Skalad Bondböna). 

Av fettet är ca 20% omättat, 40% fleromättat, 25% mättat och resten är glycerol. 

          

På bilden till vänster syns åkerböna/bondböna i blom. Bilden till höger visar de rotknölar som 

i symbios med jordens bakterier kan binda till sig kväve från luften och ”gödsla” jorden helt 

naturligt. 
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Bondbönsmjöl fungerar bra i t ex pannkakor, kladdkaka och i japansk grönsaksomelett (okonomiyaki). 

Det passar också bra i våfflor och att delvis bytas ut i en pajdeg. Mjölet har en lätt syrlig ton. 

Bondbönsmjöl 
Torkade mogna bondbönor kan malas till mjöl. Det kan med fördel användas till t ex pannkakor, 

våfflor, matlagning och vid viss bakning (helt eller delvis). Mjölet har en lätt syrlig ton som ger lite 

smak till neutrala rätter som t ex pannkakor och våfflor. Personligen tycker jag det smakar gott, men 

för den som vill ha en mer neutral smak behöver inte allt mjöl bytas ut i standardrecepten.  

Mjölet kan malas olika fint. Jag har använt bondbönsmjöl som malts i en liten kvarn och har lite bitar. 

Det ger en trevlig konsistens som påminner om mandelmjöl när det använts i bakning av t ex 

kladdkaka. Den som vill ha ett helt slätt mjöl kan sila mjölet innan användning. 

 

Bondbönsmjöl innehåller inget gluten så det ger ingen seghet eller elasticitet som t ex vetemjöl ger. 

Hur mycket av mjölet som kan bytas ut vid bakning av matbröd har vi inte provat. Enligt en källa 

fungerar det bra med 10–20 % utan att påverka smaken och konsistensens för mycket. Mjölet er 

fiberrikt och binder mer vatten är vetemjöl.  

I kladdkakeliknande recept fungerar bondbönsmjöl mycket bra. Jag har upplevt att chokladsmaken 

har blivit djupare än då jag använder vetemjöl.  

I pajdeg bör hälften vara vetemjöl och hälften bondbönsmjöl för att pajdegen inte ska bli allt för skör.  

Bondbönan har stor utvecklingspotential 
Bondbönor finns ofta i olika konserver, ofta under namnet Fababeans i ”orienutbudet”. De finns även i 

snacks och vegetariska färsprodukter och biffar, ofta i kombination med protein från andra baljväxter. 

Det går att göra dryck eller yoghurtliknande produkter på bondböna samt pastaprodukter. 

Sammanfattningsvis har bondbönor (som odlats länge både i Sverige och andra länder med stor 

framgång), en stor utvecklingspotential för att möta efterfrågan av närodlat, växtbaserat protein. Det 

finns utmaningar i odlingen, bl a en skadeinsekt som heter bönsmyg som blivit ett större problem de 

senaste åren. Sorter med tunnare skal och lite sötare smak eftersträvas om detta inte medför 

nackdelar för odling och näring. 

Favism 

Favabönor/bondbönor, och alla de olika sorterna, ska inte ätas av människor som har ett ovanligt, 

ärftligt tillstånd som heter favism. Favism drabbar främst män som har sitt ursprung runt Medelhavet. 

De kan bli illamående och få anemi mm efter intag av favaböna. 

Baljväxter innehåller olika typer av så kallade antinutrienter. Både bondbönor och sötlupiner innehåller låga 

mängder av dessa ämnen. Antinutrienter är olika ämnen som t ex kan försvåra näringsupptaget, orsaka 

gasbildning eller illamående. En del av dessa ämnen kan i vissa fall, åtminstone i små mängder, också vara 

hälsosamma. Många av dessa ämnen är koncentrerade till skalet. Utan att gå in på detaljer så är det ofta bra 

att blötlägga baljväxter, hälla bort blötläggningsvattnet och koka baljväxterna ordentligt innan de äts. De ska 

kokas mjuka, eller nästan mjuka, utan att falla sönder.  Genom groddning och fermentering kan näringsvärdet 

och näringstillgängligheten öka ytterligare. 
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Matlagning med sötlupin/matlupin 

Sötlupin är en förädlad variant av lupin som är ätlig. I Sötlupinen har de giftiga alkaloiderna förädlats 

bort. Sötlupinen, eller matlupin som den ibland kallas, ska inte förväxlas med den vilda, giftiga lupinen 

som växter i trädgårdar och dikeskanter i Sverige. De vilda ska inte ätas. Sötlupinen har en mild smak 

och matig (ganska fast) konsistens som inte faller sönder. Mycket god och användbar. Den påminner i 

mycket om sojabönor både i konsistens, egenskaper och näringsinnehåll. 

Sötlupinen kan ätas på många olika sätt. Den används idag i ganska stor omfattning i t ex Tyskland 

och Beneluxländerna. Idag är det främst de torkade lupinbönorna, med eller utan skal, vi kan hitta här 

och där i Sverige.  Eller så äter vi den förädlad till tempeh, i grynblandningar, som beståndsdel i 

yoghurt och i olika tillsatser i bl a bröd och glass. 

  

Torkad sötlupin med skal, tre olika sorter samt skalad sötlupin till höger. 

 

Tillagning torkade lupiner med och utan skal 

Lägg lupinerna i blöt 8–24 timmar (eller längre). Koka dem i nytt vatten i ca 20–30 minuter eller mer. 

De blir aldrig mjuka eller mosiga som andra bönor utan har en mer fast konsistens. Det gör inget om 

de inte är helt mjuka. Om lupinerna är skalade går kokningen lite snabbare. Kokade lupinbönor kan 

med fördel frysas ner.  

Den fasta konsistensen passar bra till ”burgare” av samma typ som falafel, i grytor, rostade och i 

spreads/röror. Den kan också läggas in i saltlag med lite syra och äts sedan som ett slags snacks. 

Skalade sötlupiner passar utmärkt att använda till tempeh. Tempeh kan köpas färdigt men går också 

bra att göra hemma med hjälp av ett speciellt svampmycel. Sötlupinen ska också vara god att grodda. 

    

Sötlupin passar utmärkt till tempeh (här tempeh med lupin och grön torr ärta). I mitten i 

falafelliknande burgare. Till höger en importerad variant av sötlupin som är inlagda i saltlag och äts 

som snacks. Längst till höger den rödskimrande oljan som ger maten en vacker gul färg. 
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Sötlupin med utvecklingspotential 

Sötlupin hittar du idag i växtbaserad yoghurt, glutenfri pasta, grynblandningar och i färsliknande 

produkter mm. Den har stor utvecklingspotential för att användas inom livsmedelsindustrin. Den har 

både egenskaper och näringsvärde som påminner om soja. Då sötlupinen innehåller en del fett kan 

den ge oss en nötsmakande, rödskimrande olja. Proteinet kan utvinnas i en speciell process och 

användas i majonnäsliknande produkter. Det finns potential och lovande utvecklingsförsök att 

använda sötlupinen i många andra produkter där det idag används soja som t ex färsliknande 

produkter, pasta, snacks och olika drycker. 

Sötlupin är rik på protein, fiber och fett 

Sötlupin innehåller mycket protein och fibrer men ytterst lite stärkelse. Det gör att den behåller sin 

fasthet och inte kokar sönder eller blir mjölig.  

Näringsvärde per 100 g skalad, torkad sötlupin: Energi: 329 kcal / 1375 kJ, 7,8 g fett varav mättat 

1,4 g och enkelomättat 2,5 g, Kolhydrater 9,4 g varav sockerarter 3,2 g, Fiber 29,5 g, Protein 40,5 g, 

Salt 0 g (Källa Nordisk Råvara Skalad Lupinböna Mirabor). 

Sötlupiner innehåller även karotenoider och diverse mineraler. Proteinet innehåller alla livsnödvändiga 

aminosyror. 

Känd allergen 
Lupin är en känd allergen och finns med på EU:s allergenlista. Det innebär att den alltid måste 

deklareras, även om den ingår med mycket små mängder. Det är ovanligt med allergi mot lupin men 

viktigt att känna till. 

 

 

Baljväxter har ett bra näringsvärde med mycket protein, mineraler, fiber, vitaminer och olika typer av 

antioxidanter och andra ämnen som skyddar oss. Mängden fett är blygsam men fettet som finns är till 

största del olika typer av omättade fetter. Lite mer fett finns i soja, sötlupin och kikärt (och jordnöt). Tänk 

på att mängden av t ex protein varierar mellan färsk, torkade samt torkade och kokade produkter av 

samma sort. När mer vatten finns i produkten minskar näringsinnehållet per 100 g men inte per kalori. 

Mängden näringsämnen varierar också om bönan är skalad eller inte. 
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Grön bondbönsspread med örter och vitlök 

Bondbönor har odlats länge i Sverige och åts förr mer allmänt, men har under många år mest odlats 

för att använda som foder och är då mer känd under namnet åkerböna. Men det håller på att ändra 

sig i samband med det proteinskifte som nu pågår.  

Bondbönor, i sin skida, kan köpas färska på sensommaren. I detta recept utgår vi från frusna och 

tinade åkerbönor/bondbönor som bl a kan köpas på storhushållsmarknaden. 

400 g frusna gröna bondbönor/åkerbönor, tinade (de är förvällda innan frysning och behöver inte 

kokas) 

½ dl rostade solroskärnor, valfritt 

½ knippe dill 

½ knippe persilja 

ev lite mynta, färsk eller torkad 

1–2 vitlöksklyftor 

2 msk rapsolja 

2 msk pressad citron 

salt och peppar efter smak 

Tina bondbönorna, t ex i saltat vatten. Mixa alla ingredienser tillsammans i en mixer tills du får en 

lagom konsistens. Den sega vita hinnan på bönorna behöver inte tas bort. Smaka av och häll upp i en 

skål. Förvaras kallt. 

Variation: Använd tahini (den släta, rinnande sorten som är gjord på skalade sesamfrön) istället för 

olja vilket ger en lite djupare och mer nötaktig smak. Det går också utmärkt att göra spread på bara 

torkade och kokta, skalade bondbönor. Eller hälften av varje, för den delen. 
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Halleburgare med kvarngryn och bondböna 

En burgare tillagad på svenska bönor och gryn från Västgötaslätten. Burgaren blir saftig och får 

trevligt tuggmotstånd av grynen. Kan serveras på många olika sätt. Burgaren innehåller både gryn 

och bönor så en stor, saftig sallad kan räcka att ha till. 

8 burgare 

2 dl skalade, torra bondbönor – Blötlägg gärna några timmar eller längre 

2 dl kvarngryn (Frebaco, vete, råg, korn, havre) 

1 röd eller gul lök 

ca 10 soltorkade tomater, marinerade i olja 

½ tsk salt 

1 krm svartpeppar 

½ tsk sambal oelek 

½ dl vetemjöl 

1–2 tsk timjan (eller annan valfri krydda) 

1. Koka bönorna tills de blir mjuka. Det går på ca 10 minuter, men beror bl a på hur länge de 

varit blötlagda. Bönorna måste inte blötläggas men det förkortar koktiden. Häll av vattnet och 

låt bönorna rinna av. 

2. Koka kvarngrynen enligt instruktionen på förpackningen (ca 12 min) så vattnet kokat in. 

3. Finhacka löken. 

4. Skär de soltorkade tomaterna i små bitar. 

5. Blanda samman alla ingredienser. Stek ett prov i en stekpanna. Smaka av. Är biffarna för lösa 

kan det behövas lite mer mjöl. 

6. Forma 8 biffar. Låt dem gärna ligga en stund innan de steks. 

7. Stek på medelvärme så de får fin färg. Servera med en saftig sallad på säsongens grönsaker. 

Gärna med lite sötma och syra i som passar väldigt bra till burgaren. Kan också serveras i 

hamburgerbröd med dressing, tomat och tunna lökskivor. 
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Falafel på sötlupin / matlupin 

Lupin har en fast konsistens och ett näringsvärde som påminner om soja med ett så kallat fullvärdigt 

protein. 

cirka 5 port 

2 dl torkade sötlupinbönor (blötläggs 1 dygn och kokas sedan ca 20-60 min) 

1 msk psylliumfrön blötlagd i ½ dl vatten i ca 5-10 min  

1-2 vitlöksklyftor 

1 gul lök 

½-1 tsk salt 

1 krm svartpeppar 

2 tsk spiskummin 

1 tsk koriander (mald, torkad) 

saften av 1 citron 

2 msk rapsolja 

½ dl kikärtsmjöl eller vetemjöl 

Rapsolja till stekning 

1. Blötlägg lupinerna i ½-1 dygn. Häll av blötläggningsvattnet och koka bönorna i vatten som 

täcker bönorna hela kokningen i ca 20–60 minuter. De blir inte helt mjuka. Hälla av dem. 

2. Blötlägg psylliumfrön i vatten (eller chia). Det bildas ett gel som ger saftighet och håller ihop 

”färsen”. 

3. Skala vitlök och lök. Dela i bitar och lägg i matberedarskål. Hacka lite grovt. Lägg i de kokta 

lupinbönorna och hacka. Tillsätt de andra ingredienser och gör ett prov så det går att forma 

till små biffar eller bollar. Gör gärna ett stekprov så kan du känna av både konsistens och 

smak och justera med kryddor, mer mjöl eller vätska. Det är svårt att ge ett exakt recept 

eftersom bönorna kan vara ganska olika. 

4. När du är nöjd med smak och konsistens så forma färsen till små biffar eller bollar.  

5. Stek i omgångar på medelvärme (eller strax under) i olja. Du behöver inte ha så mycket olja 

som om du friterar, men räkna ändå med att biffarna suger en del olja för att få den rätta 

konsistensen och färgen. 

6. Bollarna kan serveras med t ex en sallad, gräddfilssås och bröd eller med pasta och tomatsås. 

Eller på något annat sätt som du själv gillar!  
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Saffransgryta med sötlupin eller bondböna 
Saffran är en härlig krydda som gör vanlig enkel mat till festmat. Detta är en gryta där hel eller skalad (men 

blötlagd) sötlupin kokas direkt i grytans sås. Enkelt och rationellt. Sötlupinens bönor kokar inte sönder eller 

mosar. Sötlupinen kokar klart på ca 20 minuter efter blötläggning.  

Vill du använda skalade bondbönor i grytan? Dessa kokar lätt sönder, så tillsätt lite mer citron i såsen. Syran från 

citronen gör att bondbönorna inte kokar sönder lika mycket. Var uppmärksam under tillagningen så bondbönorna 

inte kokar sönder. Ibland kan de skalade bondbönorna vara klara på ca 10 minuter. 

Vill du utgå från färdiga kokta bönor (av valfritt slag) så läggs bönorna i på slutet. 

Kikärtor, vita bönor och andra bönor med lång koktid blir bäst om de kokas innan de läggs i grytan.  

1½ dl hela eller skalade bönor av sötlupin (torra, okokta) – kan bytas ut 1½ dl skalade bondbönor eller mot 3 - 4 

dl kokta ljusa bönor av valfritt slag. 

2 gula lökar 

2 klyftor vitlöksklyftor 

1 pkt saffran á 0,5 g 

2 morötter, 150 g 

2–3 msk tomatpuré 

1 röd paprika, ca 135 g 

1 fänkål 

1 msk rapsolja 

1 tärning grönsaksbuljong 

1 dl vatten (ev mer om du använder bönor som inte är blötlagda) 

2 dl fraiche (havrefraiche, crème fraiche el liknande kokbar produkt) 

svartpeppar, salt 

ev lite pressad citron 

1. Lägg sötlupiner i blöt 8–24 timmar, bondbönor gärna ett par timmar så blir koktiden kortare. 

2. Stöt saffran i en mortel med ½ tsk salt så det blir finfördelat som ett mjöl. Slå på lite vätska. Låt det 

gärna stå och dra en stund (om du hinner). 

3. Skala och hacka lök och vitlök. 

4. Skala ev morötterna och skär dem i bitar. 

5. Ansa och skär fänkål och paprika i bitar. 

6. Fräs lök, vitlök och morötter i olja i en gryta. Tillsätt tomatpuré, paprika och fänkål och fräs ytterligare 

en stund. 

7. Smula ner buljongtärningen, häll på vatten, fraiche och saffran och lite svartpeppar. Koka upp. 

8. Lägg i de blötlagda sötlupinerna. Koka ca 20 minuter. Lupinerna kommer inte bli särskilt ”mjuka”. De 

kommer ha kvar ett visst tuggmotstånd. Skalade bondbönor har kortare tillagningstid, ca 10 min, men 

vakta tiden noga. Smaka av med salt, peppar och ev citron. Lite sweet chilisås eller sambal oelek kan 

också vara gott. 

9. Servera rätten med potatis, gryn eller pasta. 
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Receptbild: Hummus gjord på kokt sötlupin 

Hummus med bondböna eller sötlupin 

Hummus finns av många olika typer och recept. Grunden är att använda någon typ av ljusa bönor 

som mixas med citron och vitlök. Både konsistensen och smaken påverkas förstås av vilken böna som 
används. Sötlupin och kikärtor har lite fastare och mindre mjölig konsistens. Vita bönor och skalade 

bondbönor har mer mjölig och stärkelserik konsistens. 

Hummus kan smaksättas och varieras på olika sätt. Ofta används tahini som smaksättning. Tahini ger 

fyllighet och en god smakbrytning men den kan uteslutas och ersättas med lite mer olja. Variera din 
hummus genom att blanda den med olika grönsaker, rosta vitlöken, riv ner lite citronskal eller variera 

kryddorna. 

Servera hummus som dip, pålägg eller tillbehör till en salladstallrik. Tillsammans med picklad rödlök 

eller skivade tomater blir det supergott! 

3 dl kokta sötlupin, skalade bondbönor eller andra ljusa bönor (ca 1 förp á 380 g) 
1(-2) vitlöksklyftor 

2 msk raps- eller olivolja 

2 msk tahini 
2-3 msk färskpressad citron 

1 krm svartpeppar 
½ tsk salt 

ca 1 tsk spiskummin  

ca 1 tsk mald, torkad koriander 

Skölj bönorna i kallt vatten och låt dem rinna av om de är konserverade. Mixa alla ingredienser med 

en stavmixer eller i en matberedare. Smaka av med salt. Tillsätt mer olja, citronsaft eller lite vatten 
om konsistensen är för tjock. Speciellt sötlupin kan kräva lite mer vätska. Sötlupinen har en ganska 

fast konsistens och den får lite mer konsistens än vad vi traditionellt är vana vid. Mixa länge om du vill 

ha den slätare och fluffigare samt späd med extra vätska.  

Vill du ha den mer traditionella smaken av hummus så använd tahini i din hummus. 

Servera som dip, pålägg eller som del i en måltid. 
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Svenska bondbönor i asiatisk sås 
Svenska torkade bondbönor möter asiatiska smaker. En mustig gryta med en fin balans mellan sälta 

och syra och lite hetta. Såsen till denna gryta är en av mina favoriter som jag använder till lite av 

varje. Den passar mycket bra till de torkade bondbönorna. Bondbönorna kokar direkt i såsen och 

syran i såsen gör att bondbönorna inte kokas sönder, som de annars lätt gör när de kokas i vatten.  

 

3–4 port 

2 dl skalade torkade bondbönor, 170 g torkade (blötlägg gärna i vatten så går kokningen snabbare) 

1 msk rapsolja  

1 msk färsk ingefära, riven  

1½ msk röd currypasta  

1 pressade vitlöksklyfta 

3 msk ljus soja (japansk) 

1 tsk rivet limeskal (det yttersta) 

2 msk nypressad lime/citron 

4 dl kokosmjölk, gärna lätt (en burk) 

ev 1 tsk socker  

ca ½ dl grovhackad thaibasilika eller koriander (fryst går bra) 

1 röd paprika 

50 g bladspenat (färsk eller frusen) 

1. Torkade och skalade bondbönor kan kokas direkt utan föregående blötläggning, men 

kokningen går snabbare om de ligger i blöt en stund (eller lägg de i blöt t ex över natten).  

Blötläggningsvattnet hälls bort. 

2. Fräs olja, currypasta, pressad vitlök och riven ingefära 1–2 minuter. Slå på soja, pressad 

lime/citron, rivet citrusskal, kokosmjölk och ev lite socker. Koka upp. 

3. Lägg i bondbönor. Koka cirka 20–30 minuter eller tills bönorna nästan mjuka. Exakt tid är svår 

att ange eftersom det beror på bl a blötläggningstid. Smaka helt enkelt.  

4. Ansa och skär paprikan i bitar. Strax innan bönorna är klara tillsätt paprika och bladspenat. 

Tillsätt koriander eller thaibasilika. Smaka av. Du ska få en fin balans mellan sälta, syra, lätt 

sötma och lite hetta.  

Servera med Servera med quinoa, bulgur eller nudlar (eller jasminris som på bilden) och grönsaker av 

valfritt slag. Välj valfria grönsaker till efter säsong och tillgång. Grytan är helt växtbaserad och 

innehåller inte gluten. 
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Bondbönor kokta i mustig tomatsås 

När bondbönorna koka i syrlig sås minskar risken för sönderkokning. Såsen passar bra att servera till t 

ex pasta eller gryn. Variera med olika örtkryddor och genom att koka med olika grönsaker, t ex 

morötter eller lägg i spenat på slutet. 

1 dl skalade, torkade bondbönor (50 g) – blötläggs gärna ca 3 timmar eller längre 

2 gula eller röda lökar 

1–2 vitlöksklyftor 

1 msk rapsolja 

2–3 msk tomatpuré 

ca 400 g krossade tomater 

2 krm svartpeppar 

1 tsk salt 

1 tsk socker eller något annat sött 

ca 2 dl vatten 

1 tsk timjan eller annan örtkrydda 

1. Blötlägg de skalade bondbönorna, det förkortar koktiden. 

2. Skala och hacka lök och vitlök. 

3. Fräs lök och tomatpuré i olja. 

4. Tillsätt krossade tomater, kryddor och det mesta av vattnet. Koka 20-30 minuter. Koktiden 

kan variera och även hur mycket vatten som behöver tillsättas. Om bönorna blötläggs längre 

blir koktiden kortare och de har då också hunnit dra åt sig mer vatten.  

5. Smaka av med kryddor. Späd till lagom konsistens. Vill du ha en krämig konsistens så tillsätt 

lite grädde av valfritt slag. 

6. Servera till t ex gryn, pasta eller använd såsen i en lasagne. Om du gör såsen mer fast passar 

den i pajskal, tacos eller pitabröd. 
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Morotssoppa med bondböna 

Vacker gulorange är denna soppa med svenska råvaror smaksatt med ingefära, lime och chili med 

inspiration från Asien. Den lagas snabbt med skalade bondbönor. Är bondbönorna blötlagda så kokar 

den ännu snabbar.  

Soppan kan smaksättas mer traditionellt med bara buljong, peppar och t ex timjan vilket också är 

fantastiskt gott. 

1 dl torkade, skalade bondbönor (ca 90 g) 

4 normalstora morötter (ca 400g) 

2 gula eller röda lökar (ca 150 g) 

1–2 vitlöksklyftor 

1 tärning grönsaksbuljong 

2–3 tsk riven, färsk ingefära 

1 msk rapsolja 

1 l vatten (vill du ha mer asiatisk smak byt ut 3–4 dl av vattnet mot kokosmjölk) 

ca 1 msk pressad citron eller lime 

1 tsk sambal oelek (eller annan chili) 

ev 1 dl kokosgrädde eller grädde av valfritt slag 

1. Blötlägg ev bondbönorna. Bara en liten stund kan minska koktiden. Men blötläggning är inte 

nödvändig. 

2. Ansa och skiva morötterna. 

3. Skala och hacka löken. 

4. Riv eller finhacka ingefära och vitlök. 

5. Fräs lök, morot, ingefära och lök i olja i en gryta. 

6. Häll av ev vatten från bönorna och häll i dem i grytan. 

7. Tillsätt buljongtärning och vatten så det täcker grönsakerna. Resten använder du att späda 

med när soppan är mixad. 

8. Koka soppan i ca 15 minuter eller tills bönorna är mjuka nog att mixa. 

9. Mixa soppan slät med en mixerstav. Späd med vatten och ev grädde till lagom konsistens. 

10. Smaka av med citrus, chili, grädde och salt.  

11. Servera gärna med hackad kryddgrönt och ev någon syrad mejeriprodukt. Koriander och 

gräslök passar bra. 
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Grönsakspannkaka på japanska – Okonomiyaki Med bondbönsmjöl utan ägg 

Okonomiyaki är street food i Japan. Det är en matig pannkaka med grönsaker, topping av grönsaker 

och någon sås. Den kan lagas traditionellt med ägg eller veganiseras med kikärts- eller bondbönsmjöl. 

Ca 3 port 

Pannkakan: 
2 dl kikärts- eller bondbönsmjöl 

1½ dl vetemjöl 
2 tsk bakpulver 

2 dl vatten 
2 msk japansk, ljus soja 

5 dl tunt strimlad vitkål 

1 liten purjolök, fint strimlad 
1 morot i tunna stavar 

1 msk riven ingefära 
½ dl kackad koriander (valfritt), frusen går bra 

ev svartpeppar 

olja till stekning 

Dressing: 

2 msk tahini, 2 msk vatten, 1 msk rapsolja (eller annan olja), 1 vitlöksklyfta, saften från ½ citron 

Alternativ dressing: Blanda 1 msk majonnäs, 1 tsk japansk soja, ev lite ingefära eller chili 

Servering: 
sallad eller färsk spenat, krasse eller ruccola 

dressingen och eventuellt någon stark sås 

Ev sesamfrön 

1. Pannkaka: 

Börja med dressingen: Skaka ihop ingredienserna i till exempel en glasburk. Späd med mer 
vatten eller pressad citronsaft om dressingen blir för tjock. 

2. Vispa ihop mjölsorterna med bakpulver. Häll i vattnet och soja. Vispa slätt. 

3. Strimla grönsakerna tunt. Riv ingefäran fint. Hacka koriandern. Vänd ner dessa i mjölsmeten 
och blanda ordentligt. 

4. Hetta upp en stekpanna på drygt medelvärme med olja. Häll i hälften av smeten och fördela 
den jämnt i pannan. Sänk värmen lite. Stek tills pannkakan fått stekyta. Vänd genom att 

vända upp pannkakan på en tallrik. Häll ev i lite mer fett i stekpannan. Stek sedan på andra 

sidan genom att låta pannkakan glida ner i stekpannan igen. Stek tills den fått lagom yta. 
5. Lägg upp pannkakan på en serveringstallrik. Lägg över sallad, dressing och ev någon stark 

sås. 
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Pannkakor med bondbönsmjöl  
Byt gärna ut vetemjölet i ditt vanliga pannkaksrecept, med ägg och mjölk, helt eller delvis mot 
bondbönsmjöl. Receptet nedan är väldigt enkelt, utan ägg och gjort på vatten, men det går bra att 

använda mjölk eller mjölkliknande drycker också. Pannkakorna passar bra med matiga tillbehör som 

grönsakscurry och matyoghurt men också traditionellt med frukt eller bär. 
Bondbönsmjöl kan du hitta i special- och gårdsbutiker och på nätet. Idag är det inte så vanligt att 

hitta detta mjöl, men med ökat intresse för svenskodlade bönor så kanske det ändrar sig framöver. 
 

2 dl bondbönsmjöl (eller kikärtsmjöl) 

2 krm salt 
1 msk potatismjöl 

4 dl vatten 

2 tsk flytande matfett eller olja + till stekning 

1. Blanda de torra ingredienserna. Vispa ner ungefär hälften av vattnet till en slät smet. Vispa ner resten 

av vattnet och lite fett. 

2. Stek pannkakor, ca 1 dl per pannkaka, på medelvärme. Låt smeten stelna ordentligt innan pannkakan 
vänds och steks på andra sidan. 

3. Servera gärna pannkakor tillsammans med fasta grönsaksgrytor, salsa, hummus eller spreads. 

Pannkakorna kan då fungera ungefär som en wrap. Men naturligtvis går det också bra att servera 
med frukt och bär. 

Våfflor med bondbönsmjöl 

Du kan använda ditt vanliga våffelrecept och byta ut vetemjölet 

helt eller delvis mot bondbönsmjöl. Våfflor i detta recept blir 
krispiga och frasiga, där bondbönsmjölet ger en lätt, lätt syrlighet 

till våfflorna. 
  

Välj dina egna favorittillbehör till! Som variation kan du prova att 

ha lite rivet citronskal eller annat citrusskal i våfflorna eller att byta 
ut en del av mjölet mot kakao. Andra kryddor som passar bra i 

våfflor är kardemumma och kanel. 

3 dl bondbönsmjöl 

1 msk socker 
1 msk vaniljsocker 

½ tsk bakpulver 

3 dl vatten 

1 dl smör- och rapsolja eller annat flytande matfett  

Blanda de torra ingredienserna. Rör ner en del av vattnet och vispa det klimpfritt. Tillsätt resten av 

vattnet och matfettet. Grädda våfflor på vanligt sätt. 
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Kladdkaka med bondbönsmjöl (vegansk, utan ägg) 

Detta är en kladdkaka med kraftig chokladsmak. Passa tiden noga. Tiden är svår att ange för det 

beror lite både på ugnen och hur stor form kakan bakas i. 

Det går utmärkt att göra kakan glutenfri eller vegansk. Med bondbönsmjöl i receptet påminde den i 

konsistens om en kaka som är bakad på mandelmjöl och chokladsmaken blev mycket fyllig, med en 

lätt syra. 

 

3 dl bondbönsmjöl (i ursprungsreceptet används vetemjöl, men bondbönsmjöl fungerar bra) 

2 dl strösocker 

1,5 dl kakao 

2 tsk vaniljsocker 

1 tsk bakpulver 

0,5 tsk salt 

50 g hackad mörk choklad (ev mjölkfri) 

2 msk ljus sirap 

2 dl Oatly iMat grädde (eller vanlig matlagningsgrädde) 

1,25 dl flytande matfett, ev mjölkfritt (eller 125 g fast som smälts) 

Kokos eller ströbröd (ev glutenfritt) och ev mjölkfritt matfett till formen 

1. Sätt på ugnen på 175°C. 

2. Smörj en form (ca 20 cm i diameter) med margarin och strö den med kokos eller ströbröd 

3. Mät upp alla torra ingredienser i en bunke. 

4. Hacka chokladen och blanda detta med de torra ingredienserna 

5. Blanda ner margarinet (smält först om det är fast), grädden och sirapen. Rör om till en slät 

smet. 

6. Häll smeten i formen. 

7. Grädda mitt i ugnen på 175° i 15–20 minuter. Observera att detta endast är en riktlinje, hur 

pass länge den ska stå inne skiljer sig från en ugn till en annan. 

8. Låt kakan svalna och toppa med färska bär och pudra över lite florsocker 
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Kladdkaka med bondbönsmjöl, med ägg 

 

Klassisk kladdkaka men med bondsbönsmjöl. Gräddningstiden varierar med formens storlek och 

mellan olika ugnar. 

 

2 ägg 

3 dl strösocker 

1 dl matolja eller flytande matfett (eller 100 g smält smör/margarin) 

2,5 dl bondbönsmjöl 

4 msk mörk kakao 

2 tsk bakpulver 

1 tsk vaniljsocker 

1 nypa salt 

50 g mörk choklad 70 % 

matfett och ströbröd till formen 

1. Sätt ugnen på 175 grader. 

2. Smörj och bröa en form med löstagbar botten. 

3. Vispa ägg och socker lätt, det ska bli bara lite poröst. 

4. Rör ner olja eller flytande matfett i äggsmeten. 

5. Hacka chokladen i ganska små bitar och lägg ner den i äggsmeten. 

6. Blanda mjöl, kakao, bakpulver, vaniljsocker, salt och sikta i över äggsmeten, vänd ner. 

7. Häll smeten i formen. 

8. Grädda kakan i cirka 20–25 minuter. Kakan ska fortfarande vara lite lätt lös när den tas ut 

(beroende på hur du vill ha den).  

9. Låt kallna. Pudra florsocker över och servera gärna med bär och lättvispad grädde. 

 

 

I detta projekt har vi inte använt bönor eller bönmjöl i bakning av mjukt matbröd. Vid jämförelse med 

recept och produkter som förekommer på marknaden och i receptböcker fungerar det bra att använda 

mindre mängder i bröd tillsammans med vetemjöl. En källa anger att 10–20% fungerar bra utan att 

smaken och konsistensen påverkas negativt. 

Bönmjöl och bönor kan tillföra saftighet och öka mängden fiber, protein och mineraler.  

Eftersom bönmjöl innehåller mycket fiber kan mängden vätska behöva ökas. 
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Fröknäcke med bondbönsmjöl 

Fröknäcke med bondbönsmjöl blir krispigt och gott. Får du inte tag i bondbönsmjöl kan du använda t 
ex majsmjöl istället. I detta recept är det lite salt i degen, men du kan strö på lite flingsalt eller vanligt 

salt ovanpå brödet innan det gräddas istället. 

Gräddningstiden är svår att ange och beror bl a på ugnen. Jag har gjort fröknäcke många gånger och 
gräddningstiden kan variera ganska mycket, både när jag ändrar lite på ingredienser och när jag 

bakar i olika ugnar. Ibland är det klart på ca 30 minuter, ibland kan det ta nästan en timme. 

2 dl bondbönsmjöl 

1 dl solroskärnor 

1 dl sesamfrön 
½ dl linfrön 

2 krm salt 
ev valfri krydda ex kummin, anis, fänkål 

½ dl rapsolja (eller annan olja) 

2 dl vatten 

1. Ugn 125–150°C ((den lägre temperaturen för varmluftsugn). 

2. Koka upp 2 dl vatten. 

3. Blanda i en skål bondbönsmjöl, solroskärnor, sesamfrön, linfrön, salt, ev krydda. Häll över olja och 
vatten. Blanda. 

4. Lägg ett bakplåtspapper på en ugnsplåt. Lägg på degen och lägg på ytterligare ett bakplåtspapper. 

Platta ut degen så den täcker hela plåten. Försök att göra den så jämntjock som möjligt. Du kan också 
kavla ut degen mellan två bakplåtspapper. 

5. Sporra ut lagom stora bitar. Grädda i mitten av ugnen ca 35–45 minuter. Tiden är mycket ungefärlig 
och varierar mycket mellan olika ugnar. Knäcket ska vara torrt och få lite färg. 
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Var kan jag handla sötlupiner och bondbönor 

 

Nordisk Råvara – säljer produkter via några olika grossister och butiker och ett urval produkter i 

webbshop, se aktuell info på hemsidan (www.noriskravara.se ) 

Svensk-fava säljer skalade bondbönor och mjöl i butiken FRAM i Göteborg respektive Tant Gurka i 

Lund samt levererar i vissa fall direkt till kund i främst Bohuslän (www.svansk-fava.se ) 

Så Fungy i Uddebo (Södra Älvsborg) tillverkar tempeh baserad på bla sötlupin och levererar i mindre 

skala till butiker och restauranger i närområdet samt Göteborg (www.sofungy.se ) 

Du Kan även hitta produkter genom att handla på nätet, men i de flesta fall handlar det då om 

importerade produkter.  

Bilderna nedan:  
Övre bilden till vänster mogen sötlupin i fält, åkerböna till höger. 
Nedre bilden till vänster mogen sötlupin i sin skida, åkerböna till höger. 

               

   

 

http://www.noriskravara.se/
http://www.svansk-fava.se/
http://www.sofungy.se/


 

Fakta och recept sammanställt och utarbetat inom projektet Mega Legumes av Cecilia Sassa Corin, matkonsult, 

Hushållningssällskapet Väst, tel 0521-72 55 61, cecilia.corin@hushallningssallskapet.se 

 

 

 

Potatissallad med bl a spenat, färskfrysta bondbönor/åkerbönor och örtdressing. Flera av recepten i 

detta häfte och några fler finns även digitalt på www.hungrig.nu.  

 

Hushållningssällskapet Väst arbetar tillsammans med RISE 

Jordbruk och Livsmedel i projektet MegaLegumes – Svenska 

proteingrödor som industriråvara. Projektet ligger inom ramen 

för EU-programmet ”European Innovation Partnership 

‘Agricultural Productivity and Sustainability‘ (EIP-Agri)”. 

Dessutom deltar Nordisk Råvara AB, Lantmännen Cerealia AB, 

Veggi AB och Så Fungy Ekonomisk förening i projektet. 

Projektet startade våren 2017 och avslutas i dec 2019. 

 

Målet är att möjliggöra för svenskt jordbruk att långsiktigt och storskaligt producera 

växtbaserad proteinråvara baserad på fababönor, så som åker- och bondbönor, samt 

sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri. 

Inom projektets ram kommer demonstrationsodlingar av lupin och bondböna för 

humankonsumtion läggas ut på fyra olika orter i Sverige. Samtidigt arbetar projektet 

med råvaruberedning, produktutveckling och slutligen kommersialisering av färdiga 

produkter. 

 

Läs mer om projektet: http://hushallningssallskapet.se/?projekten=megalegumes-

svenska-proteingrodor-som-industriravara 
 

                      
   

 
 

 

                                                            
 

 

 

http://hushallningssallskapet.se/?projekten=megalegumes-svenska-proteingrodor-som-industriravara
http://hushallningssallskapet.se/?projekten=megalegumes-svenska-proteingrodor-som-industriravara

