
Lavendelskorpor  

50-60 små  

ugn 200 grader 

 

75 g rumsvarmt smör 

0,5 dl socker 

0,5dl honung 

3 dl vetemjöl 

1 tsk bakpulver 

1 tsk vaniljpulver 

0,5 dl mandel 

0,5 dl hasselnötter 

1 msk lavendelblommor tills med 1 msk socker 

1 ägg 

 

Rör smör, socker och honung till en porös smet. 

Blanda vetemjöl, bakpulver, vaniljsocker i en bunke. 

Grovhacka mandel och nötter. Blanda med vetemjölsblandningen. 

Mortla lavendel och socker. Blanda ner i vetemjölsblandningen. 

Blanda mjölblandningen med smörsmeten och rör ner ägget. 

Forma degen till 3 längder i plåtlängd. 

Lägg längderna på bakplåtspapper, grädda mitt i ugnen ca 12 min. 

Låt svalna lite. Skär längderna i ca 1 cm snedskurna bitar. Torka på 

eftervärmen långt ner i ugnen med luckan på glänt ca 10 min. 

Jävligt goda men bit inte av dig plomberna! 



Champagnekakor  

ca 30 små  

ugn 175 grader 

 

100 g rumsvarmt smör 

1 msk socker 

1,5dl riven parmesanost 

2,5 dl vetemjöl 

1 msk ”herbes de provence” 

(a nä - ta nåt eget i örtagården) 

 

Rör smör och socker till en porös smet. 

Tillsätt ost och vetemjöl och rör ihop till en smulig deg. 

Häll upp degen på bakbordet och tryck ihop den. 

Rulla en rulle av degen tjock som ett kvastskaft. 

Rulla rullen i örterna. 

Lägg rullen i kylen ca 2 tim - eller frysen i 20 min. 

Skär rullen i en halv cm tjocka skivor, lägg på bakplåtspapper och 

grädda mitt i ugnen ca 10 min. Låt svalna på plåten. 

 

På bilden är champagnekakorna rullade i paprika, det kan du ju 

också prova om man inte råkar ha en massa grönt godis hemma. 

Champagnen kan du skippa om du vill - fast det gjorde inte jag! 

 

 



Grissini med ost och  

oregano  

ca 30 st 

ugn 175 grader 

 

1/2 pkt jäst 

1,5 dl ljummet vatten (37 gr) 

25 g rumstempererat smör 

1 tsk socker 

1 tsk salt 

1 tsk torkad oregano 

1 ägg 

2 dl riven ost 

ca 4 dl vetemjöl 

Rör ut jästen i 

vattnet. 

Tillsätt övriga  

ingredienser och 

arbeta ihop till  

en deg. 

Arbeta degen 

med träsleven i 

några minuter. 

Jäs 30 min. 

Knåda och dela 

degen i 30 bitar och forma till långa stänger. Lägg dem på  

bakplåtspapper på en plåt och jäs ytterligare 15 minuter. 

Pensla med vatten och grädda i 15-20 min. Låt svalna på galler. 

Gris 

ini??? 



Lavendelknäcke  

ca 25 st 

ugn 225 grader 

 

15 g jäst 

3 dl ljummet vatten (37 gr) 

1 msk honung 

0,5 tsk salt 

2 krm hjorthornssalt 

2 msk finhackade hasselnötter eller solroskärnor 

1 msk finhackad färsk rosmarin eller 1 tsk torkad 

0,5 dl färsk lavendel eller 1 msk torkad 

3 dl rågmjöl 

3-4 dl rågsikt (hellre 3 än 4) 

Rör ut jästen i vattnet. 

Häll i salt och honung och blanda. Tillsätt resten av ingredienserna. 

Arbeta degen i bunken ca 5 min. Jäs i en halvtimme. Knåda ige-

nom degen på ett bakbord och dela den i 25 delar. Rulla dem till 

bollar och kavla ur runda små kakor - mycket mjöl!! Kavla platt 

som fan och vänd ofta. Borsta bort överflödigt mjöl och lägg kakan 

på en varm plåt och grädda ca 5 minuter - vänd kakan och grädda 

5 minuter till. 

(jag är inte bra på att kavla runt så jag gjorde  

en kvadrat och skar brödet i trekanter - och 

 inte vände jag kakorna heller - det gick så 

 bra ändå - men passa dem noga så de inte 

 blir brända.) 



Mandelflarn a la Carin Fransson 

ca 25 st 

ugn 200 grader 

 

2,75 dl socker 

0,5 dl pressad apelsinsaft 

saft från en halv citron 

125g smält smör 

1,25 dl vetemjöl 

0,5 tsk mycket finhackad rosmarin 

125g mandelspån 

 

Koka ihop socker, apelsinsaft, citronsaft och smör tills det fått si-

rapskonsistens. Tag kastrullen från plattan och rör ner mjöl, ros-

marin och mandelspån. Rulla små kulor med blöta händer och lägg 

på en plåt (bakplåtspapper!) Grädda mitt i ugnen tills de fått färg. 

Passa noga de blir fort brända. 



Te-recept  2 msk örter/4 dl vatten 

Dubbelt upp om örterna är färska är tumregeln. 

Vinter-te 

1 l vatten 

1 citron 

1 msk ingefära 

koka vatten och ingefäran och pressa saften ur citronen. 

söta ev med honung 

 

Morgon-te 

Mynta både blad och blommor, isop, nypon, 

äppelskal. 

Eftermiddags-te 

Citronmeliss, mynta, timjan, ringblommor, 

svartvinbärsblad. 

Gokvälls-te 

Ljungblommor, citronmeliss, kamomill,  

timjan, lavendel, mynta. 

Grovhacka örterna, koka upp vattnet och lägg i örterna. Ta av 

kastrullen och lägg på locka. Låt teet dra 5-10 minuter. 

Grova blad som vinbär, äppelskal mm kan koka med från början. 

 

Ört-te för vinterdeppiga 

40g johannesört, 15g brännässla, 15g hallonblad, 5g lavendel-

blomma, 25g passionsblomma, 25g citronmeliss.  

Jag bytte ut passionsblomman mot blåklocka. 

 

Nässel-te - 1 tsk torkad ört och 2,5 dl vatten  



Persiljepesto 

100g nötter eller mandel 

2,5 dl persilja - packa den i måttet 

2 pressade vitlöksklyftor 

1/2 tsk salt och lite svartpeppar 

1 dl olja - hemgjord örtolja eller 

oliv/rapsolja 

1 dl riven parmesanost 

Mixa först nötterna, häll sedan i persiljan, vitlöken, salt och  

peppar. Tillsätt oljan i en tunn stråle under mixningen.  

Sist - i med osten! 

 

Nässelpesto 

Den godaste peston gjorde vi faktiskt på nässlorna! 

5 dl brännässlor 

1 dl olivolja 

0,5 dl pinjenötter eller hasselnötter 

några nypor havssalt 

1 skalad vitlöksklyfta 

Mixa rubbet! 

 

Pesto till kyckling - den är god att ha på mackan också 

0,5 dl nötter 

en halv kruka basilika och en halv med persilja 

1 dl riven parmesanost - lite salt och peppar 

1 pressad vitlöksklyfta 

0,5 dl olja 

Mixa 

 



Örtsalt 

Ta allt du har i kryddträdgården och lite till av ätliga blad och örter. 

Mixa rubbet tillsammans med havssalt efter behag. Smeta ut det i 

en eldfast form,  sätt ugnen på 50 grader med luckan på glänt tills 

alltsammans har torkat. Rör om då och då. 

 

Örtvinäger 

2 msk honung 

2 krm salt 

3 dl vit vinäger 

2 kvistar timjan 

1 liten kvist rosmarin 

1 liten kvist citronmeliss 

Vispa ihop honung, salt och vinäger. Häll upp i en flaska med vid 

öppning och stick ner örterna. Ställ flaskan i ett soligt fönster eller 

på en varm plats i en vecka. Sila bort örterna - klart!   

 

Grönt salt 

Grovt havssalt - lite citronskal - örter - mixa 

 

Grönt socker 

Rörsocker - citronmeliss - lite citronskal - mixa 

 

 



Örtost 

1 l 3% mild yoghurt 

1 tsk hemgjort örtsalt 

1 pressad vitlöksklyfta 

0,5 dl hackad gräslök 

1 msk färsk timjan/1 tsk torkad 

1 msk färsk oregano/1 tsk torkad 

Lite svartpeppar 

Låt yoghurten rinna av i en handduk placerad i ett durkslag över 

en bunke. Låt stå i kylen minst 8 timmar. Häll den avrunna yog-

hurten i en skål och blanda i de övriga ingredienserna. Låt osten 

står och ”dra” en stund i kylen innan serveringen.  

 

Basilikaglass 

1 liter 3% mild yoghurt 

Bladen från en kruka basilika 

1 dl socker 

Låt yoghurten rinna av som med 

örtosten. Lägg basilikablad och 

socker i en matberedare och kör 

tills du får ett grönt socker, häll 

sedan i yoghurten. Häll i glass-

maskinen. Har du ingen så ställ i 

frysen i minst 3 timmar men rör 

om var 20:e minut så det inte 

bildas iskristaller i glassen. 

 

 



Smoothie med ingefära och mynta 

1 honungsmelon eller 1/2 vattenmelon 

1 bit ingefära som två sockerbitar 

3 apelsiner 

1 msk flytande honung 

 

Bladen från en kvist mynta/1 tsk torkad 

mynta 

Skala melonen och skär den i grova  

bitar. Skala ingefäran. Pressa apelsinerna. 

Lägg alla ingredienser i en skål  

och mixa med stavmixern till en  

skummig dryck. 

 

Äppelkompott med  

honung och myntakryddad yoghurt 

4-5 äpplen 

0,5 dl farinsocker 

0,5 dl russin 

2 kanelstänger 

Rivet skal av 1 citron 

 

Topping: Blanda ihop 2 dl matyoghurt, honung och färsk mynta (el 

nåt annat!) 

Dela äpplena i jämna bitar och lägg i wokpanna tillsammans med 

övriga ingredienser. Låt sjuda på svag värme till äppelbitarna har 

mjuknat. Häll upp i glas och toppa.  



Örtskorpa 

Dessa tunna skivor lägger man på en bit fisk och ställer in i ugnen. 

Vi valde lax 200 grader i 15-20 minuter. Örtskorpan passar också 

till fisk eller fläskfilé. Har man en örtskorpa liggandes i frysen går 

det snabbt att tillaga riktigt god mat. 

 

ca 8 dl hackade örter, t ex persilja, 

purjo, basilika, rucolasallad, vad du har 

fint rivet skal från en citron eller lime 

100g rumsvarmt smör 

ca 100g (4 skivor) kantskuret tärnat ljust bröd 

0,5 dl finriven, lagrad ost 

 

Lägg alla ingredienser i en matberedare och mixa  tills allt blivit en 

grön smet. Lägg i en avlång form klädd med plastfolie och ställ in i 

frysen. När den ska användas är det bara att hyvla av så mycket 

man ska ha med osthyveln. 

 

 

Nässelsalt 

Nässlor och havssalt 

mixas och torkas i ugnen. 

Det går lika bra med torkade 

nässlor som med färska. 

 

 

 



Örtmarinerade  

vitlöksklyftor 

 

1 dl vitt vin - matlagningsvin går bra 

1 dl vatten 

1 dl vitvinsvinäger 

1 chilifrukt ( jag tog lite röd paprika, 

funkar lika bra) 

1,5 tsk salt 

några svartpepparkorn 

1 msk socker 

1 lagerblad 

1 liten kvist timjan 

2 kvistar oregano 

2 kvistar  rosmarin 

250 g skalad vitlök 

0,5 dl olja 

 

Blanda alla ingredienser utom olja och vitlök i en kastrull och sjud i 

2 minuter. Lägg i vitlöksklyftorna och sjud ytterligare 2 minuter. 

Låt blandningen kallna och häll sedan över allt i en snygg burk. 

Skeda över oljan som lock. Låt dra i kylen i en vecka. 

 

 

 

 

 

 



Tabulleh 

 

2 dl bulgur 

4 dl buljong 

2-3 dl hackad bladpersilja 

3 msk hackad mynta 

3 tomater, skållade o hackade 

1/2 finhackad rödlök 

saft och finrivet skal av en lime 

saft och finrivet skal av 1/2 citron 

2 fint rivna vitlöksklyftor 

salt och peppar 

3-4 msk olivolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koka upp buljongen och tillsätt bulgur. Låt sjuda under lock i 20 

minuter. Stäng av plattan och låt stå tills bulgurgrynen har sugit 

upp all vätska. 

Rör ner persilja, mynta, tomater, rödlök och lime/citronsaften. 

Smaka av med vitlök, salt och peppar.  

Blanda sist ner olivoljan.  

 

 



Carin Franssons soppa (nästan) 

 

4-6 portioner 

1/1 kg potatis 

2 morötter 

1/2 purjolök 

1 liten klyfta rotselleri 

smör, rapsolja 

1,5 liter vatten  

3 buljongtärningar 

2 lagerblad 

en 1 dl grädde 

1 msk färsk mejram 

salt och peppar 

 

 

Skär potatis och rotfrukter i små tärningar och strimla purjon. Fräs 

i smöret/rapsoljan. Tillsätt vatten buljongtärningar och lagerblad 

och koka i 20 minuter. Ta upp lagerbladen. Mixa soppan. Tillsätt 

grädde och mejram och koka upp soppan på nytt. Smaka av med 

salt och peppar och ev mera mejram. Ringla över lite örtolja innan 

serveringen. ( Örtoljan har du på nästa sida!) 

 

 

 

 

 

 

.  

 



Carin Franssons supergröna olja 

 

3/4 dl rapsolja som ska värmas 

1 kruka basilika 

1 liten bunt persilja 

1/2 ask rucolasallad 

1/2 msk pressad citron 

1/2 msk rivet citronskal 

1/2 tsk salt - hemgjort örtsalt kanske… 

1 pressad vitlöksklyfta 

3/4 dl rapsolja som ska vara kall 

0,5 - 1 dl olivolja 

 

Värm den första mängden olja 

till 65 grader. Lägg allt det  

gröna, vitlök citronsaft och  

skalen i en mixer. Häll över den 

varma oljan och mixa tills allt är 

finfördelat och alldeles grönt.  

Full sula på mixern!  

Häll i den kalla rapsoljan och kör 

lite till. Sila oljan långsamt  

genom en silduk. Tillsätt  

olivoljan när oljan svalnat helt. Häll på en tjusig flaska. Ringla över  

soppan på föregående sidan eller så ringlar du över nåt annat gott.  

Du gör precis som du själv vill! Fint va´! 

 

 

 

 



Kyckling i ugn med grönt täcke 

 

Gör först en pesto: 
 
Den är god att ha på mackan också! 
 

1/2 dl nötter (val eller hassel) 
Färsk basilika - en halv kruka ungefär 
Persilja - en halv kruka ungefär 
1 dl riven parmesanost 
1 pressad vitlöksklyfta 
1/2 dl olivolja 
Salt och peppar 
 
Mixa peston med stavmixer eller matberedare 
_________________________________________ 
 

1 dl sesamfrön 
4 kycklingfiléer (om du pallar att häva i dig den lille goe här ovan…) 
Rivet skal av en citron 
2 msk olivolja 
Salt o peppar 

 
Sätt ugnen på 175 grader. 
Rosta 1 dl sesamfrön i ugnen  - passa noga de bränns lätt!!! 
Banka ut kycklingfiléerna , salta och peppra. 
Blanda oljan med citronskalet till pensling lite senare. 
Bred peston över kycklingfiléerna och rulla ihop i fast rullar. 
Pensla med citronoljan och strö över sesamfröna runt om. 
Placera  rullarna i folie och vrid runt ändarna som en smällkaramell. 
Lägg dem i bakplåtpappersklädd form och ugnsstek i ca 40 min. 
Låt rullarna kallna lite inuti i folien - skär dem sedan i 1 1/2 cm tjocka 
skivor 
Om du vill vara tjusig: 
Täck ett fat med sallad, lägg upp rullarna, strö över solrosfrön eller mer 
av sesamfröna, stick ner några citronklyftor runt kanterna och ringla 
över lite olivolja. 

 

 

 

 

 



Gnocchi på potatis 

 

1 kg potatis 
3,5 dl vetemjöl 
1 stort ägg 
salt 

50g smör 
2 msk torkade salviablad 
1 dl riven parmesanost 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala och pressa potatisen och lägg moset på ett bakbord. Tillsätt 
mjölet och forma en hög med en fördjupning i mitten där ägget 
knäcks. Salta lite. Knåda samman massan till en fast deg. Rulla 

avlånga stänger med mjölade handflator. Skär stängerna i 3 cm 
stora bitar. Tryck räfflor med en gaffel. Koka gnocchin, några i ta-
get i saltat vatten och lyft upp dem med hålslev när de stiger till 
ytan. (trolleri!) Smält smöret och fräs salvian och häll över gnoc-
chin. Strö parmesan över. Lite kladdigt men så gott så man vill ha 
det en gång i veckan. Man kanske kunde hyra in en mullig italiensk 
tant som gör ett lass till frysen och få ROT-avdrag för henne? 
 

 

 

 

 



Dragondressing 

 

2 msk god senap - gärna fransk 
3 msk vinäger 
1/2 tsk italiensk salladskrydda 
1/2 tsk torkad dragon /3 tsk färsk 

 
1,5 dl rapsolja - tillsätt lite i sänder under vispning 
1 pressad vitlöksklyfta - blandas i 
Tunna ut dressingen med vatten om du tycker den är för tjock eller 
vill göra den magrare. Häll i en flaska och förvara kallt. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tranbärs- och apelsinröra 

Mot  förkylning och som marmelad,  

i gränslandet mellan mat och huskur och man blir 

skitpigg!! 

300g tranbär torkade eller frysta (finns på ICA) 

1 apelsin, oskalad skuren i åttondelar och urkärnad 

1 äpple, oskalat skuret i åttondelar och urkärnat 

1 dl strösocker 

1 tsk malen ingefära 

Kör frukt och bär i matberedaren, rör ner socker och ingefära och 

häll blandningen i en glasburk. Tillslut med lock och kyl i minst fyra  

timmar. På rostat bröd - mums! 

SLUT PÅ MATAVDELNINGEN - NU FÖLJER LITE HUSKURER 

VI BÖRJAR MED HILDEGARD……………… VÄND BLAD MIN VÄN! 

 

vispa ihop 



 

Örter som gör dig frisk 
 
Djälvulsklo:  Lindrar muskel- och ledsmärta. 
Brännässla:  Kan hjälpa vid godartad prostataförstoring. 

Echinacea:  Kan lindra förkylning. 
Fiskolja:   Minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar och verkar  
    antiinlammatoriskt. 
Ginkg biloba:  Kan motverka demens och cirkulationsbesvär i benen. 
Hagtorn:   Kan lindra vid hjärtsvikt. 
Hästkastanj:  Kan hjälpa mot åderbråck. 
Ingefära:   Motverkar illamående. 
Johannesört:  Motverkar lindrig till måttlig depression lika bra som  
    läkemedel. 
Pepparmynta: Dämpar besvären av orolig tarm och underlättar  
    matsmältningen. 
Rödklöver:  Lindrar klimakteriebesvär. 
Silverax:   Lindrar klimakteriebesvär. 
Sågpalmetto:  Kan hjälpa vid godartad prostataförstoring. 
Tea tree-olja:  Kan hjälpa mot svampinfektioner. 

Tranbär:   Hämmar urinvägsinfektion. 
Valeriana:  Kan lindra sömnbesvär. 
Vitlök:   Har visat sig kunna sänka ett förhöjt kolesterolvärde.  
 



Hon var mycket bildad och väldigt mångsidig - hon skrev en massa böcker om örtmedicin och 

skrev mycket musik och dikter - hon finns på Youtube och Spotify och recepten finns på Google! 

Man fick fråga påven om lov att skriva om man var kvinna… Hon fick såklart tillstånd för hon fick 

sig en vision om hur Gud uppmanade henne till att skriva. När hon ändå var i farten med sitt skri-

vande så skickade hon brev där hon skällde ut både påven och kungen när hon tyckte att det 

osade korruption. 

Hennes böcker om näringslära finns fortfarande bevarade. Hon utvecklade  en egen näringslära 

med utgångspunkt från en helhetssyn på människan och hennes sjukdomar, liknande t ex vår tids 

antroposofi. Kärnan i hennes verk är tanken på enhet och balans. Människan består av kropp, 

själ och ande och denna helhet måste vara i balans, annars uppstår sjukdom. Enligt Hildegard 

kan man vid medicinsk behandling inte skilja på kropp, själ och ande. För att kroppen ska få kraft 

att läka måste den medicinska behandlingen (med bland annat dinkel) understödjas av en andlig 

aktivitet, t ex meditation och religiösa ritualer, (yoga?) vilka leder till ordning och reda i kroppen 

och själen och därmed läkning.  

Hildegard av Bingen, född 1098, död 1179, lämna-

des i kloster när hon var åtta år, mamma och pappa 

tros vara förmögna adelspersoner. Lilla Hildegard 

var liten och  klen och hade svårt att gå. Väl i tryggt 

förvar i kloster gjorde hon nunnekarriär. Hon blev 

snabbt abbedissa, byggde Tysklands första nunne-

kloster för benediktinerorden trots starkt motstånd 

från munkarna därför att hon påstod att hon  blivit 

vägledd av Gud till just denna plats, Bingen, att 

starta ett nytt kloster till Herrens ära. ”Jag har mot-

tagit visionerna med hjälp av mina inre ögon och 

öron enligt Guds vilja. För en vanlig människa är 

det svårt att förstå” lär hon ha sagt... 

Under hundratals år sjönk Hildegards förkunnelse i glömska. Hennes röst tystnade, tysta-

des och överröstades av Katolska Kyrkans allt mera enkönat manliga monolog. En monolog 

som blev allt mera dogmatisk, allt mera aggressiv, allt räddare och alltmera främmande för 

det kvinnliga: kluven mellan bilden av den stora synderskan Eva och den rena jungfrumo-

dern Maria. Kättarbålen, inkvisitionen och svärdsmissionen kan ses som utslag av denna 

alltmera vilsegångna teologi. 

Hildegard visste att hon skrev för eftervärlden: ”Jag skriver detta, inte för vår tid, 

utan för tiden då luften inte går att andas och vattnet inte går att dricka. Då behö-

ver ni mina råd.” 

Era livsmedel bör vara era läkemedel!" "Sköt om er kropp så att själen trivs i den!" (" mens sana in corpore sano") 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dinkel


Nervkakor - dinkelkex som lär vara bra mot dysterhet... 
ur Helhetens och helandets förkunnare under 900 år av Ingeborg Vatheuer  
 
1 kg dinkelmjöl  
250 g smör  
150 g socker el honung  
150 g mald sötmandel  
4 st äggulor  
2 st hela ägg  
½ tsk salt  
ev. lite bakpulver (hälsokost)  
vatten  
50-80 g kryddblandning, bestående av 45% kanel, 45% muskotpulver, 10% kryddnejlikepulver.  
Blanda alla ingredienser till en smidig deg, gör en rulle som du skär i tunna skivor. Grädda ca 15 min i me-

delvarm ugn. 

Hjärtvin 
ur Helhetens och helandets förkunnare under 900 år av Ingeborg Vatheuer 

Koka en knippe färsk persilja (ca 10 kvistar, gärna med stjälkar och rötter) och två msk vinäger i en liter vin 
i 5 minuter. Tillsätt 150-200 g honung och låt småkoka i ytterligare 5 minuter. Sila och fyll på flaskor.  
 
Av detta dricker du ett likörglas fullt - eller två - när du känner av hjärtat och alla hjärtstick som kan härröra 
från upprördhet, bekymmer eller vädret, flyr sin kos. 

Enkelt långpannebröd 
Detta bröd ska inte knådas! 

½ paket jäst  
1 msk honung  
1 tsk salt  
4 dl ljummet vatten  
7 dl dinkelsikt  
1 dl dinkelfullkornsmjöl (proportionerna mellan mjölsorterna kan ändras om man vill)  
(smaksättare - exempelvis fänkål (1 tsk), morot eller solrosfrön) 

Gör en fördeg av jäst, 1 msk honung, lite mjöl och vatten, låt stå 15-20 minuter. Blanda mjölet med saltet 
och eventuella smaksättare. Häll i vattnet och blanda med fördegen, häll sedan i mjölblandningen. Rör ihop 
allt med en slev eller trägaffel. Låt jäsa på dragfri plats 1-2 timmar. Häll försiktigt över degen på en smord 
plåt. Sätt ugnen på 250 grader och låt brödet jäsa medan ugnen blir varm, ca 20 minuter. Grädda brödet 
15 minuter mitt i ugnen, sänk sedan värmen till 125 grader och grädda i ytterligare 40-45 minuter. Låt sval-
na på galler under duk. 

Mot ålderskrämpor 

Med åldern försvagas kroppen och bl a också minnet. Hildegards botemedel är Brännässle-olja: 
2 nävar brännässlor får dra i 50 gram oliv olja i en vecka. Silas därefter och gnids om kvällen in på bröstet 
och vid tinningarna. Upprepas flera månader. 

Tunnbröd 

250 g dinkelmjöl  
½ tsk salt  
½ tsk brödkryddor  
2-3 msk olja  
1½ dl ljummet vatten 

Häll mjölet i bakskålen. Tillsätt olja kryddor och salt - rör försiktigt. Häll i vattnet och knåda tills det går att 
forma en rund boll, 5-10 min. Täck med fuktig handduk och låt vila en stund. Dela degen i 8 delar och kavla 
ut dem till runda bröd.Värm upp en tung järnpanna på svag värme, torka ur med hushållspapper som fuk-
tats lätt med olja. Lägg brödet i den heta pannan. Vid rätt temperatur bildas blåsor. Vänd brödet när blåsor-
na inte längre växer, grädda 1-2 minuter på varje sida. Ät brödet varmt med smör (ev. örtsmör eller vitlöks-
smör). Brödet är även mycket gott när det har svalnat och håller länge. 



Timjansirap 

25g färska timjanblad 

Du - när det står 25g hit och 3/4 dit så höftar man lite sisådär. 

 Den enda gång då man inte gör det är när man ska göra salvor 

och krämer - bara så du vet, för då blir det - -astrof ! 

 

Alltså igen: 

25g (ha ha) timjanblad 

25g färska blommor och blad av gurkört 

2 små kanelstänger 

4,5 dl vatten 

Saften av en liten citron 

100g honung 

 

Låt örter och kanel sjuda i en kastrull 

med vatten i 20 minuter. Sila och häll  

tillbaka vätskan i kastrullen. Sjud tills 

vätskan reducerats till hälften. Tillsätt citronsaft och honung.  

Sjud i 5 minuter till. Ta en tesked vid behov. 

 

Skoskav? Ta med ett färskt ägg i fickan på vandringen! 

Knäck ett ägg och dra försiktigt av en flik av äggskalhinnan som 

finns på insidan av äggskalet. Lägg försiktigt hinnan på skoskavet 

med den fuktiga sidan inåt. Låt torka och sätt på ett plåster som 

extra skydd. Låt ägghinnan sitta kvar några dagar tills det bildats 

ny hud under. Häpp! 

 

 



Örtolja långsam variant: 

1 dl färska örter eller hälften torkade,  

t ex kamomillblom, maskrosblom,  

rosmarin, timjan, ringblomsblad,  

lavendelblom 

2,5 dl neutral olja 

Häll oljan i en ren och torr glasburk. Hacka 

örterna grovt och lägg i dem så att de inte sticker upp ovanför ytan. 

Förslut med lock och ställ i ett soligt fönster. Rör om då och då i bur-

ken och lukta på oljan så att den inte börjat mögla eller härskna. 

(tips från Ernst: lägg med en klyfta citron så möglar det icke).  Låt 

burken stå i 3 veckor. Sila oljan genom en silduk - du behöver kan-

ske sila två gånger för att få oljan riktigt klar och fin. Förvara oljan 

mörkt och svalt. 

 

Snabb variant: 

Passar örter som har barr eller hårdare blad, t ex gran, tall, en, tim-

jan och rosmarin. Utgå från samma proportioner som ovan. Lägg de 

grovhackade örterna och oljan i ett vattenbad. Sjud vattnet i 2 tim-

mar. Sila och förvara som ovan. 

 

Brännässleolja 

100 ml olja (raps) 

1 dl torkad brännässla 

Sjud en timme eller mer. Låt stå ljust i 10 dagar. Sila genom tyg  

eller kaffefilter. Lindrande på eksem och allergiska utslag. Kan an-

vändas i ansiktsmasker, krämer och salvor. Bra till hår och badolja. 

 
 
 



Handinpackning med lavendel 

1 msk torkade rosenblad 

1 msk torkad lavendel 

2 msk torkad ringblomma 

3 msk havregryn 

3 msk solrosfrö 

2 tsk olja exempelvis din hemgjorda :-) 

1 dl honung 

3 droppar eterisk lavendelolja 

3 droppar eterisk citronolja 

Mixa eller mortla alla ingredienser. Gnid in dina torra trädgårds/

keramiklerehänder. Låt inpackningen sitta i 10 minuter. 

 

Eller: 

så gör du som jag lärde mig - lite strösocker direkt i handen - oliv-

olja däruppå - gnid dina händer - skölj - klar! 

 

 

Ögontorrhet 

Läste på nätet - provade på min man, det funkade. 

”Att lida av torra ögon kan vara väldigt smärtsamt. Min kur består i 

att strö malen kryddnejlika ovanpå smörgåsen morgon och kväll. 

Smaken behöver man vänja sig vid i början, men sedan går det 

utan problem. Kryddnejlikan verkar snabbt, förbättringen märks 

redan efter några minuter. Ögonen svider inte och 

käns- lan av att ha ”grus i 

ögo- nen” försvinner.” 

 
 

 



Grundrecept på salva och läppbalsam 

Ordna ett vattenbad 

Lägg fast och flytande fetter i vattenbadet 

Värm tills de fasta fetterna har smält. Vispa under tiden. 

Tag skålen ur vattenbadet och vispa tills temperaturen är ca 40-45 

grader. Tillsätt de eteriska oljorna och vispa igen. Om salvan stel-

nar under tiden så sätt bara tillbaka kastrullen på spisvärmen igen. 

Häll snabbt upp på rena och torra burkar. Måla snygga etiketter 

- det är halva nöjet. 

(Googlade på etiketter och upp kom denna 

bilden - fråga mej inte varför………………….) 

 

Smältpunkter: bivax +63C, kakao och  

sheasmör +37C, kokosfett +25C - bra att 

veta när man gör kräm som är lite  

knickedickigt att göra i början. 

 

Ringblomssalva 

25g bivax (nu måste du vara ordentlig här) 

1 dl örtolja av ringblomma 

20 droppar eterisk lavendelolja 

5 droppar eterisk pepparmyntaolja 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kokossalva 

80g kokosfett 

2 m
sk rapsolja 

10 droppar eterisk citronolja 

10 droppar eterisk lavendelolja 



Rosmarinsalva 

20g sheasmör 

10g kokosfett 

10g bivax 

0,5 dl hemgjord rosmarinolja 

20 droppar eterisk rosmarinolja 

 

 

 

Eller: 

Blanda med det du har hemma i 

oljeväg och eterisk väg. Var för-

siktig med bivaxet, använder du 

för mycket av den så blir salvan 

hård som lypsyl. Undervärdera 

hellre recepten här är mitt råd. 

 
 

Lavendelsalva 

0,5 dl h
em

gjord la
ve

ndelolja
 

1 dl ra
pso

lja
 

15g ka
ka

osm
ör 

15g biva
x 

20 droppar e
teris

k l
ave

ndelolja
 

10 droppar e
teris

k c
itr

onolja
 

Vintersalva 

1,5 dl hem
gjord gran/tallolja 

1 dl tistelolja 

50g bivax 

15 droppar eterisk granolja 

10 droppar eterisk lavendelolja 



Läppbalsam med choklad 

5g choklad med 100% kakaohalt 

10g bivax 

5g kokosfett 

2 msk olivolja 

5 droppar eterisk ingefärsolja 

Bered enligt grundreceptet. Ta med chokladen från början. Bäst är 

att vispa med en grillpinne eftersom detta är en liten sats och det 

mesta fastnar i vispen! 

 

Läppbalsam med ros och lavendel 

10g bivax 

5g kokosfett 

2 msk hemgjord rosolja 

5 droppar eterisk lavendelolja 

Bered enligt grundreceptet. 

 

Doftande badknyten... 

ca 10 st 

5 dl havregryn 

1 dl riven olivtvål 

0,5 dl torkad lavendel 

0,5 dl torkade rosenblad 

0,5 dl torkade ringblomsblad 

10 droppar av någon eterisk olja 

Mortla och bland i en skål. Häll 0,5 dl av blandningen på en tunn 

tygbit och knyt ihop med ett tunt snöre. Lägg påsen i ett hett fot-

bad. Den varar till flera fotbad. Kul present! 
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Massageolja och hudolja 

 

Skräddarsy din egen massageolja eller en olja att smörja in dig 

med efter duschen. Häll oljan i en flaska och häll på dig när andan 

faller på. 

1 dl vegetabilisk olja av något slag - rap, oliv, tistel, whatever 

1/2 tsk eterisk olja, t ex lavendel lugnar, rosmarin  piggar upp  

 

Örtinfusion  

En infusion är örter (blommor/blad/stjälkar) som får dra i hett  

vatten, som ett örtte fast lite starkare. Infusioner kan användas till 

baddningar, inhalationer, bad, fotbad, handbad, ansiktsvatten,  

hårskölj och som vätska i kräm.  

 

4 msk färska örter eller 2 msk torkad 

3 dl vatten 

 

Grovhacka örterna och lägg dem i en bunke med passande lock. 

Koka upp vattnet och häll det över örterna. Låt dra med lock 15-20 

minuter. Sila. Låt kallna och häll på ren flaska eller burk. Kan för-

varas i kylen 2-3 dagar - går att frysa ner också. 

Nässelvatten är ett fint hårsköljningsmedel. Funkar att skrämma 

bort löss också men inte från håret utan från dina rara växter  

 

 

 

 



Havsskrubb 

2 dl finmalet havssalt 

1 dl olja - ta vad du har 

3 msk flytande tvål ( kan man 

också göra  själv tra la la!) 

1 tsk torkade lavendelblommor 

1 tsk torkad rosmarin 

20 droppar eterisk lavendelolja 

8 droppar eterisk rosmarinolja 

 

Mortla lavendel och rosmarin lite. Blanda alla ingredienser i en 

skål. Använd 1-2 msk att skrubba kroppen med i duschen. 

 

En skrubb till  

1 dl salt 

1 msk torkad timjan eller rosmarin 

2 msk torkade rosenblad 

0,5 dl av någon olja 

ev 5 droppar eterisk rosmarinolja 

Utmärkt till dina eller någon annans frusna fötter. 

 

...och ett annat litet badknyte 

2 msk färsk salvia - blad blomma stammar - allt 

2 msk timjan same shit 

2 msk lavendel - jadå - allt 

1 lagerblad - fast här räcker det med ett blad - icke stammen 

3 droppar eteriskt 

Annars som föregående knyte.  
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Skrubb 

Från trädgårdsapoteket  

Bodyscrub a la Wong 

 

50 g pepparmynta 

50 g rosmarin 

Skalet från 2 citroner finhackat 

1 msk svartpeppar  

300 ml olivolja 

400 g havssalt 

 

Häll örter, citronskal och svartpeppar i en kastrull och häll på oljan 

– värm försiktigt och när det börjar småbubbla, lägg på ett lock. 

Efter ca 2 minuter är det klart. Sila, ta vara på alla droppar. Lägg 

havssaltet i en skål och häll över oljan under omrörning. Konsi-

stensen skall vara jämn och nästan lite degig. Förvara scruben i en 

fin burk, några citronskal, ett myntablad och lite  svartpeppar på 

toppen och försegla burken med lite av oljeextraktet. 

 

 

 



 
 

 
Tvål 
 

2 st ca 50g styck 

100 g tvålmassa (köp på 

Carema) 

1,5 tsk torkad ört 

6 droppar eterisk olja 

1 tsk kaolin 

Detta var buslätt! 

Förbered ett vattenbad. 

Skär  tvålmassan i mindre bitar och lägg dem i vattenbadet. 

Smält massan under omrörning - den får inte koka. Ta vattenbadet 

från plattan och rör i torkade växter och eterisk olja. Häll massan 

snabbt i en form och låt tvålen stelna. 

Det finns tvålformar att köpa - det går att använda gammeldags 

kakformar också - en toarulle som man skär runda tvålskivor av 

och ger bort - eller så gör du själv - du vet ju hur! 

Om kaolinleran står det så här: 

Kaolin (som är kinesiska och betyder den högsta leran, lärde jag 

mig på TV häromdagen i ”Vem vet mest” - man måste vara  

överallt!!) är ett lermineral som har egenskaper att avlägsna fett 

och smuts från hud och hår. Kaolinet blandas med lite vatten. Till-

sätt kaolinblandningen i en separat skål (eller i en stor matsked). 

Rör om väl för den klumpar sig lätt. När den är slät och fin så kan 

du röra ner den i den varma massan. 

Till 250g tvålmassa tar man 1 msk kaolin läser jag på nätet. 

 



 
 

 
Kräm 

Skillnaden på salva och kräm är vattenföre-

komsten i krämen. 

Fettfasen: 

1,5 dl olja av något slag - helst en hemgjord såklart. 

60g fast fett - nu vet du vad det är vid det här laget va´ - bivax, 

sheasmör, kokosfett, kakaofett bla bla bla 

1 krm E-vitamin (finns på apoteket) 

PS jag gillade sheasmöret bäst  

 

Vattenfasen: 

1,5 dl destillerat vatten, infusion eller hydrolat ( vad är det??) 

1 tsk lecitin - helst flytande men vi hade kapslar köpta på hälso-

kosten - 4 kapslar till en tsk. Pilla ur lecitinet ur kapslarna! 

Hydrolat är en biprodukt vid framställning av eteriska oljor -  

jahaaa, okej, tack för upplysningen. Infusionen är ett örtte som du 

gör själv, se tidigare recept. Jajaja vi vet……………… 

 

Eteriska oljor - ett tips 

Dela upp din kräm i flera burkar och droppa i den eteriska oljan di-

rekt i burken och få på så sätt flera varianter. Överdosera inte, 

oljorna kan framkalla allergiska reaktioner.  

35-40 droppar går åt till hela satsen med kräm en recept ovan. 

Och så får du vända blad igen  -  annars får du aldrig veta hur 

man gör! 



 
 

 
Så här gör man: VISPAR VISPAR VISPAR 

 

Lägg fast och flytande fetter i ett vattenbad. Värm och vispa till 

temperaturen är 70 grader. Vispa ner E-vitamin.  

Ta en annan kastrull och värm vattenfasen till 70 grader. Vispa ner 

lecitin. Kontrollera att temperaturen är lika i de båda faserna. 

Vispa ner vattenfasen droppvis i fettfasen. Vispa 5 minuter vid spi-

sen där det är varmt. Vispa 5 minuter inne i rummet (lite svalare 

där). Vispa slutligen i 5 minuter utomhus. Nu bör krämen var vit 

och slät - om inte - vispa mer, men gå inte in. När krämen är slät 

kan du gå in i värmen igen - men SLUTA DÅ ATT VISPA.  

Det trodde du aldrig jag skulle säga va´?  

 

Förvara burkarna i kylen, 

de har ca 3 månaders hållbarhet. 

 

Nyckeln till att lyckas med kräm är att hålla 

allt vid samma temperatur vi blandnings-

ögonblicket. Vispa i vattenfasen mycket 

långsamt. Vispa och vispa. Den här killen 

har vispat mycket kräm. 

 

Nu var det slut härifrån mig. Du får fylla på 

själv! 

Kram Ingalill 

 

 

 

 






