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Under många år har Vildåsnan skapat 
ett Facebook-evenemang som vi kallar 
”Veganfasta”. De som deltar utmanas och 
uppmuntras att äta vegansk mat under 
fastan. På sidan delar vi recept, bibelord 
och länkar till texter om kristen djurrätt. 
Det här häftet är tänkt att vara ett kom-
plement till det digitala evenemanget och 
riktar sig i första hand till församlingar 
och kyrkor. 

De flesta människor idag motsätter sig 
att djur plågas, stängs in, begränsas och 
missköts. Vi vet att den mat vi köper i 
butiken är tillverkad av människor. Många 
är medvetna om hur djur behandlas i 
livsmedelsindustrin men väljer att se bort. 
Att istället välja att äta vegetariskt är en 
kärlekshandling, inte minst mot djuren 
själva utan även mot hela skapelsen, 
naturen och oss människor. 

Oberoende av var du som läser detta 
står i frågor om djurens rättigheter och 
köttätande hoppas vi kunna inspirera och 
uppmuntra till en mer varierad kost. Att 
laga vegetarisk mat ska inte kännas svårt 
och betungande. Här hittar du recept till 
sopplunchen, kyrkfikat och till tacokvällen 
med församlingens ungdomsgrupp. Vi ger 
exempel på böner som kan användas i en 
andakt eller gudstjänst och biskop Martin 
Modéus reflekterar över fasta, det kom-
mande fredsriket och att avstå från kött 
ur ett klimatperspektiv. 

Välsignad fastetid!

Hälsar Vildåsnans 
styrelse genom 
Jolanta Lundgren

Vegetarisk fasta för 
djuren och miljön
Föreningen Vildåsnan har funnits i mer än tio år och jobbar med att 
sprida kunskap om kristen djurrätt, uppmuntra till en vegetarisk 
livsstil och till trosbaserat engagemang för djurens befrielse. Med 
det här häftet vill vi inspirera till reflektion över vad vi väljer att äta 
och hur det påverkar djur, människor och natur. Häftet är ett svar 
på vår längtan efter att djuren ska synas, respekteras och älskas 
som de skapade, självständiga varelser de är. 
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d j u r v ä n l i gt  Ky r K f i K a
Människan är ett vanedjur. Men varför 
göra som vi alltid gjort? Att tänka nytt och 
göra annorlunda kan vara befriande. Bara 
något så enkelt som att ta hummus eller 
jordnötssmör på brödet istället för skinka.

Carin Fremer tipsar om ett vegetariskt 
smörgåspålägg som är uppskattat i 
hennes församling i Lund: “När jag först 
blev vegetarian för 30 år sedan saknade 
jag kunskap om vegetarisk matlagning 

och kände mig vilsen och osäker, både 
om näringsinnehåll och tillagning. Hjälpen 
blev några kvällskurser med inspirerande 
och duktiga kursledare och uppmuntrande 
kurskompisar. Just smörgåspålägget, 
som hittills bara begränsats till ost fick 
en skjuts framåt. Här fick jag lära mig att 
smörgåspålägg kan bestå av bara grönsa-
ker! Och bli mättande och gott! Favoriten 
framför andra blev röd röra. Prova den 
gärna.” 

Mixa 1 dl mandel och 1 dl nötter/frön, alternativt 2 dl mandel, i en matberedare.
Tillsätt 1 dl surkål, 1 liten finriven morot, 1⁄2 gul lök, 1/2 riven rödbeta och 1 tsk tamari 
eller annan soja. 
Mixa och smaka av med örtsalt. Blir det för torrt, tillsätt lite rapsolja eller vatten. 
Förkoka rödbetan för en mera krämig konsistens.

Smörgåspålägg: röd röra

Vem gav vildåsnan hennes frihet,
vem löste henne från repen?
Öknen gav jag henne till hem,
sin boplats fick hon på saltjord.
Hon ler åt stadens larm
och hör ingen åsnedrivare hojta.
Hon söker efter bete i bergen
och letar upp varje grön fläck.
Job 39:8–11
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4 portioner
2 medelstora potatisar
500 g butternutpumpa 
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
7 dl grönsaksbuljong (vatten, fond 
eller buljongtärning)
chili, färsk eller torkad. 
salt och svartpeppar
1 tsk citronsaft (motsvarar saft 
från ca 1/2 citron)

Miljö, hälsa, djurrätt eller helt enkelt för att det är gott - det finns många olika skäl att 
välja att äta vegetariskt. En anledning är för att minska vår påverkan på klimatet. En 
femtedel av växthusgasutsläppen i Sverige kommer från maten och av det står kött och 
mejeriprodukter för 75 procent. Mest klimatsmart är alltså att äta mat från växtriket. 
Med goda rotsaker och grönsaker görs sopplunchen enkelt vegetarisk och klimatsmart, 
till exempel med denna krämiga pumpasoppa. 

Gör så här: Skala och tärna potatis, 
pumpa, lök, vitlök och chili. Fräs i lite olja. 
Häll på buljongen och koka sakta ca 20 
minuter. Mixa med en stavmixer. Smaksätt 
med salt, peppar och citronsaft. Klart!

Krämig pumpasoppa med smak av chili

K l i m at s m a r t  s o p p lu n c h

”Allas ögon är vända mot dig, och du 
ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din 
hand och stillar allt levandes hunger.”  
Ära vare Fadern och Sonen och Den He-
liga Anden nu och alltid och i evigheters 
evighet. Amen. 
Ps 145:15-16
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300 g kidneybönor
300 g blandade bönor
3 vitlöksklyftor
1 gul lök
1 röd chili (eller mindre)
en skvätt soja
salt och peppar
spiskummin
tacokryddmix
vatten

Intresset för vegetarisk mat ökar och särskilt stort är intresset hos unga. Peppa 
församlingens ungdomar genom att ordna en fasteinspirerad tacokväll och prata om 
samhällsansvar, djurrätt och varför vi som kristna ska värna om skapelsen och alla 
Guds älskade varelser. 

Idag finns många växtbaserade alternativ till mjölkprodukter baserade på till 
exempel havre eller soja. Testa iMat Fraiche eller soygurt istället för gräddfil. Salt- eller 
sojarostade solrosfrön som mixas funkar jättebra som alternativ till ost. Och istället för 
köttfärs till tacosen, testa denna kryddiga bönröra. 

Fräs vitlök, chili och spiskummin i olivolja. Lägg i 
löken och stek tills den blir mjuk. Häll i de avsköl-
jda bönorna. När bönorna mjuknat, blanda i 
tacokryddmixen. Mixa grovt med stavmixer eller mosa 
med potatisstamp. Smaka av med soja, salt och pep-
par. Servera med tortilla och era favorit-tacotillbehör. 
Bönröran räcker till ungefär fyra personer. 

Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor och djur.
Psalm 36:7

Bönröra med tacokryddning  

t aco K v ä l l  m e d 
u n g d o m s g r u p p e n
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Fastan har funnits i kyrkan i alla tider, 
liksom i många religiösa sammanhang 
i världen. Bön och fasta, det ordparet, 
är som en fast formulering i kyrkans 
tradition; en beprövad väg till djupare 
självkännedom och insikt i Guds vägar 
och Guds vilja.

Fastan kan aldrig föra oss närmare Gud. 
Vad den däremot kan göra är att få vår 
blick att klarna, så att vi ser hur nära Gud 
vi redan är. Guds oändliga nåd och kärlek, 
som övergår vårt förstånd, omsluter 
oss i varje stund. I vår lutherska kristna 
tradition är själva grunden att Guds kärlek 
alltid kommer först, före allt mänsk-
ligt handlande. Innan vi kan älska är vi 
älskade, innan vi blir bärare är vi burna. Vi 
kan inte lägga till eller dra ifrån något från 
Guds kärlek.

Bön och fasta är inte vägar för att komma 
närmare Gud. Däremot är det vägar för 
att öppna våra sinnen för vad Gud gör 
i världen. Och för vad vi människor gör 
i världen. På så sätt blir bön och fasta 

vägar till att hitta Guds goda utmaningar 
till oss människor för att stå upp för en 
bättre värld.

Den jord vi gemensamt bor på är satt 
under stort tryck. Klimatförändringarna 
förändrar livsvillkoren för de varelser som 
bor här. FN:s klimatpanel har pekat ut 
världens köttkonsumtion som ett lång-
siktigt problem. Klimatpanelen ger det 
dramatiska budskapet att världen behöver 
halvera köttkonsumtionen.

När just maten står i centrum för tillvar-
ons utmaningar är fastan ett lämpligt sätt 
att uppmärksamma vad som händer – och 
vad vi behöver göra.

För några år sedan tog jag därför initia-
tivet till köttfri fredagslunch. Med köttfri 
fredagslunch ansluter vi till kyrkans urga-
mla tradition att fredagsfasta – fredagen 
är ju den dag då Jesus korsfästes. En 
köttfri fredagslunch är en handling som är 
enkel, går att göra regelbundet och som 
gång på gång påminner mig om att min 

miljöpåverkan och mitt handlande medför 
konsekvenser. Jag tänker att fastan hjälp-
er mig att se mer klart, och samtidigt är 
detta ett litet steg mot en långsiktigt mer 
hållbar värld.

I Bibelns bilder av det ursprungliga para-
diset förekom inget köttätande, och i de 
bilder som finns av himlen som ska kom-
ma finns det inte heller. Profeten Jesaja 
skriver i sin gudsrikesvision:

Då skall vargen bo med lammet,
pantern ligga vid killingens sida.
Kalv och lejon går i bet
och en liten pojke vallar dem.
Kon och björnen betar tillsammans,
deras ungar ligger sida vid sida.
Lejonet äter hö som oxen. (Jesaja 11:6-7)

I mitt eget biskopsvapen har jag lejonet 
och lammet, som en symbol för detta 
kommande rike. Men i vapnet står de upp, 
de ligger ännu inte ner. Vi är inte framme 
– vi är på väg. Själv är jag inte vegetarian, 
men jag har den största respekt för den 

vegetariska livshållningen. I en trasig värld 
är det viktigt att stödja allt som strävar 
åt rätt håll, även om det inte leder ända 
fram.

För mig själv har den köttfria fredags-
lunchen fungerat som ett påminnelsens 
tecken – och det fungerar. Jag äter 
betydligt mindre kött än tidigare. Symbol-
handlingar fungerar. Är detta himmelriket, 
det fullkomliga samhälle vi längtar efter? 
Nej. Men vi måste stötta det som flyttar 
positionerna åt rätt håll. Och som sagt – 
en dag kommer kon och björnen att beta 
tillsammans, deras ungar ligger sida vid 
sida. Lejonet – och människan – att äta hö 
som oxen.

Välkommen att vara med du också! Tagga 
dina inlägg och bilder i sociala medier med
#köttfrifredagslunch.

Martin Modéus
Biskop i Linköpings stift

K ö t t f r i  f a s t a 
e t t  s t eg  m ot 
e n  m e r  h å l l B a r 
v ä r l d
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Cirka 8 stycken 
150 g vegetabiliskt fett
4 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
en nypa salt
2½ dl mjölk, t ex soja-, havre- eller 
mandelmjölk
2 dl kallt vatten
2 dl vispgrädde, t ex Alpro Airy & Creamy
sylt och bär av olika sorter

Jungfru Marie bebådelsedag bryter fastan och enligt traditionen firar vi med att äta 
våfflor som går utmärkt att göra helt veganska. Genom att servera 
Fairtrade-märkt kaffe och te bidrar våffelfikat dessutom till att odlare och 
anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. 

Visste du att församlingar kan bli diplomerade Kyrka för Fairtrade? 
Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkt 
kaffe, te och andra produkter samt engagerar sig i kampanjer och sprider information 
om Fairtrade och rättvis handel. Läs mer på www.kyrkaforfairtrade.org

Smält smöret. Blanda ihop vetemjöl, bak-
pulver och en nypa salt i en bunke. Vispa 
ner mjölk, kallt vatten och det smälta 
smöret. Rör runt tills du har en slät smet 
utan klumpar. Grädda våfflorna i ett 
våffeljärn tills de är vackert gyllenbruna. 
Servera med vispad grädde, sylt och bär. 
Njut!

Klassiska våfflor 

f i r a  v å r f r u d ag e n  m e d 
v eg a n s K a  v å f f lo r  o c h 
f a i r t r a de - K a f f e 

”Vad är ett hjärta fyllt av medkänsla? 
Det är ett hjärta som brinner för hela 
skapelsen, för människorna, 
för fåglarna, för alla djur.”
Isak Syriern (600-talet) 
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Färdig falafel från kyl- eller frysdisken 
pitabröd
tomater 
salladsmix 
tzatziki 

Stek falafeln. Hacka tomaterna. Värm 
pitabröden så de är ljumna. Låt alla fylla 
sitt eget bröd. 

Tzatziki 
4 dl soygurt eller iMat Fraiche 
1-4 vitlöksklyftor, pressade
salt och peppar 
1 riven gurka

Rör ihop yoghurt, vitlök, salt, peppar. Riv 
gurkan och krama ur vätskan. Blanda med 
yoghurten.

Ibland är det enkel mat som gillas av många som behövs. Här vill vi slå ett slag för 
vegetariska kyl- och frysdisken där det numera finns många produkter som går snabbt 
att laga. Testa till exempel att grilla vegetariska korvar gjorda på soja eller stek falafel 
att fylla pitabröd med.

Vill du att din församling ska bli mer vegetarisk? Vårt tips är att börja med att 
prata med verksamhetsrådet i din församling. Bolla också dén med den som är ansvarig 
för inköp. Gör övergången steg för steg så kan ovana personer upptäcka att det inte är 
så krångligt eller konstigt. Försök gärna hitta fler som delar din vision men ge inte upp 
även om du är ensam och möter motstånd, ofta måste en tanke tas upp flera gånger 
innan den får genomslagskraft. Och viktigast av allt: Be för din församling!

Pitabröd med falafel

m at  f ö r  a l l a  p å 
f ö r s a m l i n g s d ag e n

Fråga djuren, de kan lära dig, 
himlens fåglar kan ge dig svar. 
Fråga markens kryp, de kan lära dig, 
havets fiskar kan upplysa dig. 
Finns det någon av dem som inte vet 
att detta är Herrens verk? 
Han har alla varelsers liv i sin hand, 
varje människas ande. 
Job 12:7-10
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4 port
250 g pasta
250 g färska champinjoner 
150 g soltorkade tomater 
200 g vita bönor
2 vitlöksklyftor
1 påse ruccola eller annan bladsallad, 70 g
0,5 dl rostade solroskärnor
färsk persilja 

Koka pastan. Dela champinjonerna i 
mindre bitar och stek dem i olivolja. 
Krydda med salt, peppar och pressad 
vitlök. Strimla de soltorkade tomaterna. 
Hacka persiljan. Skölj bönorna. Blanda alla 
ingredienser i en stor skål och rör ner lite 
olivolja i salladen. 

Vildåsnan lanserade 2014 Vegopriset som årligen delas ut till en organisation eller 
individ som har gjort något för djuren utifrån sin kristna tro eller som har fördjupat 
samtalet över hur vår mathållning påverkar människor, djur och miljö. Priset har bland 
annat delats ut till församlingen Södra Sandby utanför Lund som beslutade att servera 
vegetariskt i verksamheten, ett modigt och inspirerande exempel på hur församlingar 
kan gå före och visa på fördelar med vegetarisk mat. Läs mer om andra pristagare på 
Vildåsnans hemsida.  

Enkel pastasallad med champinjoner

v eg o - f ö r e B i l de r 
i n s p i r e r a r

Gud sade: ”Jag ger er alla 
fröbärande örter på hela jorden 
och alla träd med frö i sin frukt; 
detta skall ni ha att äta. 
1 Mos 1:29-30
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B ö n e r 

Förbön
Det finns inget frö i jorden 
som inte berättar om din skönhet, Kristus. 
Det finns inget skapat på jorden, 
inget liv i haven 
som inte avslöjar din godhet. 
Det finns inte en flygande fågel, 
inte ett stjärneljus 
ingenting under solen 
som inte är uppfyllt av din välsignelse.
Ge min förståelse ljus
om din närvaro i allt, Kristus. 
Låt min vilja brinna
för ansvaret över skapelsen. 

Ur Var dag & Var natt - Keltiska böner från Iona, J. 

Philip Newell

Gud, du har gett oss jorden, vårt hem i 
kosmos. Med sköra trådar har du vävt 
samman dess sköna väv av fruktbara 
jordar, friska vatten, dansande vindar, 
djur och människor. Ge oss insikt, så att 
vi värnar den. Ge oss handlingskraft, så 
att vi vårdar den. Ge oss kärlek, så att vi 
älskar den. 

Av Per Harling

Gud gör oss, dina barn, till kämpar
för hela skapelsens befrielse.
Gör oss till ett i kärlek och gemenskap.
Amen.

Förbön för dem som lider i djurfabrikerna
L Jesus Kristus, du led för oss under ditt liv på jorden,
och du är med alla som lider idag. I ditt namn ber vi:
Vi ber för grisarna. Gud, du vet hur de har det, att de
inte får vara ute, att de aldrig får böka i jorden och leta
efter mat på det sätt som de är skapade till. Var dem
nära, och hjälp oss människor att avstå från att äta
deras kött, så att grisarna kan få leva för sin egen skull.

A Omvänd oss, du medlidandets Gud.

L Vi ber för korna. Mjölkkorna som står uppbundna
så många månader av året. Kalvarna som tas från sin
mamma när de bara är någon dag gamla. Gud, var dem
nära. Och lär oss människor att låta kalvarnas mjölk få
vara kalvarnas, så att kor och kalvar får leva värdiga liv.

A Omvänd oss, du medlidandets Gud,

L Vi ber för hönorna och kycklingarna. Hönorna i ägg-
industrin, där många fortfarande sitter i burar.
Kycklingarna som avlats för att växa så snabbt att deras
skelett inte hänger med, och de får ont i lederna. Gud,
var med dessa djur i deras lidande. Hjälp oss som har
insett deras situation att sprida budskapet om det till
andra, så att hönor och kycklingar en dag kan få leva
goda liv.

A Omvänd oss, du medlidandets Gud.

L Gud, vi vill följa din son Jesus Kristus. Han mötte alla
med ömhet, och predikade att de största var de som
tjänade andra. Hjälp oss att leva i hans anda. Öppna
våra hjärtan för alla våra lidande medvarelser, så att vi
gör vad vi kan för att komma till deras hjälp.
Amen.

Av Annika Spalde, ur Alla varelser ropar
till Dig: En djurvänlig bönbok (2008)

Här har vi samlat böner som kan användas i en gudstjänst eller 
andakt om hela skapelsen.

En bön om förändring
Må vi vara Ditt folk som visar på en ny 
möjlighet
Må vi vara Dina händer för dem som lider
Må vi vara Dina fötter som protesterar
Må vi vara Dina rop som anklagar
Må vi vara Dina tårar som sörjer
Må vi röra vid Dina djur och förändra 
världen
Må vi vara Ditt folk som visar på en ny 
möjlighet

Av Carol J Adams, ur Alla varelser ropar till Dig: En 
djurvänlig bönbok (2008)

Vegetarisk måltidsbön
Gud tack för att maten vi äter får präglas 
av shalom.
Tack för växterna, örterna, frukten och 
grönsakerna,
tack för vattnet och för druvans saft.
Vi välsignar dig, den Högste, och tackar 
dig för din gåvor.

Av Tobias Hadin, ur Alla varelser ropar till Dig: En 
djurvänlig bönbok (2008)
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Bönor & Böner är utgiven av den kristna 
vegetariska föreningen Vildåsnan. 

Vi vill inspirera församlingar att välja 
vegetariskt som ett sätt att återspegla 

Guds kärlek till skapelsen.
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