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Behrang Miri uppträder på ekofestivalen
Behrang beskriver sig själv som ”arbetsnarkoman” och har mycket
riktigt en rad olika yrkestitlar att kombinera: föreläsare,
tidningskrönikör, pedagog och skådespelare. Men framför allt är
han hiphopare. Och en av Sveriges grymmaste rappare – utan
någon större konkurrens!

Liten grönsakslåda

Behrang Miris debutalbum Boken om vårt liv släpptes i mars.
Plattan har politiska texter som handlar om teman som fördomar,
utanförskap och hedersmord. Tunga ämnen - men musiken är gjord
för att få folk att dansa. Behrang har vågat sig på att blanda in
orientaliska influenser i sin hiphop, vilket visat sig vara ett lyckat
koncept.

Stor grönsakslåda

Behrang Miri är en sån där artist som det är svårt att inte gilla. En
kille med rötterna i Iran, som med humor och självdistans avväpnar
sina lyssnare så att de börjar digga med i musiken. Hade Behrang
ett visitkort skulle det med stor sannolikhet stå ”brobyggare” på det.
Behrang har en fantastisk förmåga att engagera och beröra de han
talar till – oavsett om det handlar om hiphopkids i förorten eller
kulturtanter. Nyligen deltog Behrang i ett kulturprojekt på
Västbanken för att vägleda palestinska ungdomar i att skriva
hiphoptexter och uppträda.

StorStor grönsakslåda

Nypotatis (Tony Håkansson, Tygelsjö), Sallad
(Solmarka Gård, Vassmolösa), Kålrabbi (Solmarka
Gård), Dill (Solmarka Gård), Knipplök

(Solmarka), Gurka (Tor Magnusson, Staffanstorp)

Vitlök (Solmarka Gård, Vassmolösa), Tomat (Tor
Magnusson, Staffanstorp), Nypotatis (Tony
Håkansson, Tygelsjö), Sallad (Solmarka Gård,
Vassmolösa), Kålrabbi (Solmarka Gård), Dill

(Solmarka Gård), Knipplök (Solmarka), Gurka
(Tor Magnusson, Staffanstorp)

Asiatisk kål (Mossagården), Morot (Italien),
Vitlök (Solmarka Gård, Vassmolösa), Tomat (Tor
Magnusson, Staffanstorp), Nypotatis (Tony
Håkansson, Tygelsjö), Sallad (Solmarka Gård,
Vassmolösa), Kålrabbi (Solmarka Gård), Dill

(Solmarka Gård), Knipplök (Solmarka), Gurka
(Tor Magnusson, Staffanstorp), Persilja (Solmarka)

Singellåda
Nypotatis (Tony Håkansson, Tygelsjö), Sallad

Han är helt enkelt en genuin eldsjäl och som alla vet kan entusiasm
faktiskt smitta av sig. För Behrang är inte hiphopen bara en
musikstil, utan en potentiell folkrörelse. Här behöver man ju varken
pengar eller instrument, det räcker med en penna och papper att
uttrycka sig med, lite schyssta textidéer och ett fett bakgrundsbeat.
Kom till Mossagårdsfestivalen och bli övertygad, du med! Behrang
spelar på stora scenen den 25/7 ca kl. 19. Behrang kommer
dessutom att bjuda på en alldeles speciell eko-rap värd att upplevas.
Är du nyfiken på Behrang, besök myspace.com/behrangmiri.

(Solmarka Gård, Vassmolösa), Kålrabbi (Solmarka
Gård), Dill (Solmarka Gård), Knipplök

(Solmarka), Äpple Jona Gold (Tyskland), Päron
(Argentina)

Liten fruktlåda
Aprikoser (Italien), Banan (Peru), Äpple Jona
Gold (Tyskland), Nektariner (Italien)

Stor fruktlåda
Aprikoser (Italien), Banan (Peru), Äpple Jona
Gold (Tyskland), Nektariner (Italien), Päron

Följ gärna festivalbloggen på www.mossagardsfestivalen.se.
På festivalsidan hittar du även en presentation av hela artistutbudet
samt alla andra aktiviteter på den fullspäckade sommarfestivalen.
Och biljetterna – de finner du på www.mossagarden.se.
Ebba-Maria Olson, festivalprinsessa på Mossagården

(Argentina)

Nästa sida:
Prova på de härliga recepten från
matkompositör Ann-Sofi Eriksson!
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Receptreceptreceptreceptreceptrece
Prova på de härliga recepten från vår matkompositör, Ann-Sofi Eriksson!

Dillsallad med kikärtor
och kålrabbi
Dill används ju oftast till fisk/skaldjur
eller potatis, men ger också härligt
somrig smak till sallader!
3-4 dillkvistar inkl stjälken
1 kålrabbi, skalad och grovriven eller fint
strimlad
2 dl kokta kikärtor
½ tsk havssalt
1 tsk dijonsenap
1 msk ljus vinäger
2 msk raps- eller olivolja
1 dm skivad gurka
2 dl strimlad grönsallad
Skiva dillstjälkarna tunt och hacka
resten. Blanda senapen med salt, vinäger
och olja och vänd ned dill, kålrabbi och
kikärtor i detta. Låt gärna marinera 1020 minuter. Blanda ned gurka och
grönsallad strax innan serveringen.

Sofies mandel- och dillspread
4 port

Grön linsbolognese med
kålrabbi

Färskpotatispaj med
fetaost och tomater

4 port

4 port som huvudrätt eller 8 port på en
buffé

Gröna linser har en härligt aromatisk
smak som får vara huvudsmaksättare i
denna pastasås.
2 dl gröna linser+5 dl vatten
2 knippelökar inkl blasten, grovhackade
½ kålrabbi, skalad och tärnad
400g krossade tomater
1 pressad vitlöksklyfta
olja till stekning
havssalt och svartpeppar efter smak
Koka linserna i lättsaltat vatten tills de är
mjuka men ej mosiga, ca 30 minuter.
Lägg i kålrabbi-tärningarna de sista 10
minuterna. Bryn löken lätt i olja. Tillsätt
de kokta linserna inkl kokvattnet samt
tomaterna. Låt allt koka ihop några
minuter, pressa i en vitlöksklyfta och
smaka av med salt och färskmalen
svartpeppar. Servera till pasta eller ris.

Lammfärsbiffar med
vitlök och salvia
4 port

Ett annorlunda och väldigt gott
smörgåspålägg som en god vän
introducerat mig till.
2 dl sötmandlar
1 dl solros- och/eller sesamfrön
2-3 msk tomatpuré
3-4 kvistar dill, inkl. stjälken - finhackad
½-1 liten färsk lök inkl blast, finhackad
1-2 msk kallpressad raps eller olivolja
havssalt efter smak
färskmalen svartpeppar
Kör mandel och frön i mixer så de
finfördelas, eller mal dem i mandelkvarn.
Häll över i en skål och blanda väl med
övriga ingredienser – den ska vara
ganska tjock, men om du tycker den är
för torr kan du även ta i lite vatten. Lite
som tartex, bara mycket godare! Håller
4-5 dagar i kylskåp.

Underbart gott att grilla, men det går
bra med stekpannan också.
500g lammfärs
2 skivor osötat bröd (bra sätt använda
bröd som blivit torrt och trist) + lite
mjölk eller vatten
1 knippelök inkl blasten, finhackad
2 vitlöksklyftor, pressade
5-8 färska salviablad
½ tsk havssalt
1 krm färskmalen svartpeppar
Smula sönder brödet och blöt upp det i
vätskan. Blanda i färsen och övriga
ingredienser – arbeta smeten väl tills den
blir smidig. Forma stora biffar och platta
ut dem ordentligt. Vänd dem i olja och
grilla eller stek några minuter på varje
sida tills de får fin färg.

Om du till äventyrs tröttnat på att bara
koka färskpotatisen, eller fått en massa
kallpotatis över – gör en paj! Receptet
kommer från fina kokboken ”Ekologiska
Smaker” av Henrik Arkåsen.
pajskal:
2 dl vetemjöl
200g smörgåspålägg
några droppar vatten
fyllning:
500g kokt färskpotatis
3 msk olivolja
örtsalt
1 rödlök, skivad (eller en knippelök, inkl
blasten)
2 tomater, skivade
150 g fetaost, smulad
3 ägg
3 dl mjölk
1 pressad vitlöksklyfta
Blanda ihop pajdegen och låt vila i kyl
20-30 minuter. Tryck ut i en pajform och
förgrädda 10 minuter i 200 grader. Skiva
potatisen och blanda med olja och
örtsalt. Varva potatisen med tomater, lök
och fetaost i pajskalet. Vispa ihop ägg,
mjölk och vitlök och häll över pajen.
Grädda i 175 grader 30-40 minuter tills
äggstanningen stelnat. Servera med en
fräsch grönsallad.

