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tork a mat

Många av recepten i den här
boken kräver torkning, antingen
av hela rätten eller av vissa
ingredienser. Det är inte alls så
svårt som det kan låta och det
går bra att torka i en vanlig ugn.
På kortare turer i naturen går det att bära med sig både färska
grönsaker och konserver. Då är torkning oftast en onödig omväg och
matlagningen skiljer sig inte så mycket från hur du gör hemma. På
längre turer däremot är både vikt och hållbarhet av stor betydelse
och maten bör därför vara torkad. Ett undantag är om du till exempel
paddlar i saltvatten och därför ändå måste frakta med dig allt
dricksvatten – då kan du lika gärna ta med konserver och färskvaror
istället för torrmat samt det extra vatten som du då behöver till
matlagningen.
Det går att laga många rätter av ingredienser som kan köpas
torra. I boken hittar du flera sådana recept, och även tips på hur
många av recepten kan förenklas så att torkning inte behövs. Att
lära sig att torka själv öppnar dock upp för helt andra möjligheter till
varierad och god hajkmat.
Det finns olika sätt att torka hajkmat på. Du kan antingen tillaga
en färdig maträtt och därefter torka den, eller så kan du torka
ingredienserna separat och blanda olika rätter av torrvarorna. Båda
varianterna har sina fördelar som jag beskriver i det här kapitlet.
gr u n der n a i t o rk n i n g

Torkad mat kallas ofta slarvigt för frystorkad, men den metod som
hemmatorkaren har att tillgå är lufttorkning. Det går att göra i en
helt vanlig ugn, helst med varmluftsfunktion, eller ännu bättre i en
mattork.
Det mesta lämpar sig att torka i runt 40–70 °C. Torka inte för
varmt, då tillagas maten istället för att torkas, och får då en stekyta
som inte släpper ut fukten. 70 °C passar bäst för matvaror som inte
är känsliga eller som redan är tillagade, till exempel grytor eller

9

huvudrät ter

Gulasch
2 portioner

Glutenfri

Värmande paprikagryta. Originalet ska
koka riktigt länge, men den här snabba
varianten gör ingen besviken.

Att torka:
2 dl sojafärs
1 gul lök
3 klyftor vitlök
1 palsternacka
1 morot

Hemma: Finhacka alla grönsaker och lägg i en gryta tillsammans
med resten av ingredienserna, utom sojafärsen. Koka upp och låt
sjuda tills grönsakerna är mjuka, omkring 20 minuter. Se till att röra
mycket så att det inte bränner fast. Ta av från värmen och rör ner
färsen.
Grytan behöver inte svalna innan du börjar torka. Torka på
60–70 °C. Genom att röra ner den torra färsen före torkningen
suger färsen upp en del av tomatsåsen och gör att grytan klumpar
sig mindre.
För att korta ner koktiden på hajken kan du köra den torkade
grytan en kort stund i en mixer innan du packar den.

2 potatisar
2 paprikor
2 msk tomatpuré
1 tsk sojasås
400 g krossade tomater
½ dl vatten
1 msk paprikapulver
1 tsk mald kummin
1 msk buljongpulver
2 krm chilipulver
1 krm salt
1 krm svartpeppar

I naturen: Rör ner pulvret i vatten och koka upp. Rör ner oljan
när grönsakerna är mjuka. Servera som den är, med nokedli (se
separat recept), en bit bröd eller till pasta eller bulgur.

Ta med:
2 msk olja
Ca 8 dl vatten

Torrvikt: 280 g
Energi: ca 1100 kcal
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huvudrät ter

Hajkonara
2 portioner

Krämig pasta med inspiration av carbonara.
Hemma: Gör tofu jerky och ostsåspulver enligt separata recept. Skär
korven i tunna slantar och torka på cirka 60 °C.
Mixa cashewnötter, ostsåspulver, växtmjölkspulver, svartpeppar,
vitlökspulver, salt och askorbinsyra till ett fint pulver. Blanda med
övriga torra ingredienser.
I naturen: Rör ut torrvarorna i vatten och koka tills korven och pastan
är mjuk. Rör ner oljan.
Variation: Lägg till torkade grönsaker, exempelvis morotsslantar och
broccoli för en fylligare rätt.

Att torka:
3 sojakorvar

Torrt:
4 dl snabbmakaroner
1 dl tofu jerky i småbitar, ca 50
g (se separat recept)
1 dl finhackade soltorkade
tomater
1 dl cashewnötter
2 msk ostsåspulver (se separat
recept)
2 msk växtmjölksmjölkpulver
1 msk persilja
1 tsk svartpeppar

GÖR GLUTENFRITT
Välj glutenfri pasta. Se också recepten för tofu jerky och ostsåspulver.

1 tsk vitlökspulver

HOPPA TORKNING
Sojakorv och tofu jerky kan bytas mot färdigköpt jerky eller rökt tofu med lång hållbarhet.

1 krm askorbinsyra

1 krm salt

Ta med:
2 msk olja
Ca 7 dl vatten

Torrvikt: 450 g
Energi: ca 2100 kcal
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