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Proteiner
                               Ägg, fågel, 
                              fisk, skaldjur, 
                               kött, soja, 
                            alger, svamp, 
                      quorn.

Baljväxter (bönor, linser, är-
ter) innehåller lite för mycket 
kolhydrater för att ätas allt för 
ofta. Mjölk, ost, grädde och 
smör (mättat fett, som du bör 
dra ner på). Korvprodukter 
med minst 80 procent kött.

All färdigmat som köttbullar, 
chicken nuggets, hamburga-
re, frysta gratänger (innehål-
ler oftast både vetemjöl och 
skadliga, härdade fetter).

kolhydrater
Vill du gå ner i vikt, bör du äta 
minimalt med kolhydrater. 
Dessa ska komma från grön-
saker som sallad, paprika, 
broccoli, blomkål, squash.

Potatis, linser, bönor, råris, 
helkornsbröd, fullkornspasta, 
quinoa och dinkel.

Socker, couscous, pommes 
frites, vitt ris, vetemjöl, kakor, 
vitt bröd, bullar, chips, pop-
corn, nudlar.

Fetter
Omättade, fleromättade, en-
kelomättade. Finns i olivolja, 
rapsolja, oliver, nötter, avoka-
do, solrosfrön, pumpakärnor.

Mättat fett som finns i mjölk, 
ost, kött, crème fraiche, 
grädde, m m.

Transfetter, hydrogenerade, 
härdade och delvis härdade 
fetter.

grönsaker
Alla salladssorter, paprika, 
selleri, gurka, fänkål, grod-
dar, rädisa, sparris, broccoli, 
blomkål, sockerärter, auber-
gine, squash, spenat, brys-
selkål, tomat, vitkål.

Morötter, rödbetor. Potatis, sötpotatis, pumpa, 
kålrot

Frukt
Bär och stenfrukter som 
jordgubbar, blåbär, tranbär, 
plommon, avokado, körsbär, 
äpplen, torkad frukt.

Melon, apelsiner, clementiner. Bananer, vindruvor, ”hälsogo-
dis” som torkade jordgubbar 
och ananasringar – rena 
sockerfällorna.

drycker
Vatten i alla dess former. 
Drick minst två liter per dag. 
Smaksätt med gurka, lime, 
citron, äpple eller apelsin. 
Ört- och kryddteer som ka-
nel- kardemumma- och chili-
teer, vitt te, chai-te, jasminte, 
grönt te. Grönsaksjuicer.

Fruktjuicer. Ju surare desto 
bättre. Färskpressad juice 
med fruktkött sänker GI. Vitt, 
torrt vin, rödvin, lightläsk, 
kaffe och svart te. Koffein 
påverkar insulinpåslaget, be-
gränsa till ett par koppar per 
dag. GI-öl som Spendrups 
Bright och Pripps Blå Pure.

Saft, läsk och sötade fruktjui-
cer. Öl – innehåller för mycket  
maltos och har skyhögt GI.  
Söta drinkar, likörer,  
whisky, efterrättsviner.

l Använd så naturliga råvaror 
som möjligt. 

l Välj ”bra” proteiner. Det vill 
säga kyckling och fisk, istället 
för halvfabrikat som korv och 
köpta köttbullar.

l Rata lightprodukter, och välj 
fullfeta alternativ istället. 

l Frossa i grönsaker, färska som 
frysta!

l Gör storkok. Maten som blir 
över från middagen kan du 
frysa ner och ta med till jobbet i 
en lunchlåda.

Bästa valet!
Ät obegränsat!

Okej ibland och  
i små mängder

Undvik alltid!

Obs! Du bör inte frossa i 
frukt om du vill gå ner i vikt. 
Undvik helt frukt under vecka 
1–2, begränsa sedan till 
max två om dagen.

5bästa  
GI-tips

86 recept!
Recept: Ulrika Davidsson  Foto: Per Björn

Ulrikas

G
rattis!

Du håller just nu 
den ultimata kokbo-
ken i din hand. I över 

två år har Söndags kostråd-
givare Ulrika Davidsson gui-
dat Aftonbladets läsare runt i 
GI-världen. Hon har peppat, 
inspirerat, uppmuntrat, och, 
inte minst, delat med sig av 
mängder med läckra och nyt-
tiga recept, för både vardag 
och fest. 

Och responsen ute i landet 
har varit enorm. Många 
har hört av sig och 
berättat om hur GI-
metoden förändrat 
deras liv. Genom 
att skippa sock-
er och snabba 
kolhydra-
ter och äta 
mer frukt, 
bär och 

grönsaker har de fått tillbaka 
idealvikten – och livsgnistan 
– igen. 

GI-mat är perfekt för dig som 
vill kunna njuta av livet och 
samtidigt äta nyttigt. Du får äta 
ofta och du får frossa i smas-
kiga ostar, mörk choklad och 
nötter. Eller för att citera Tor-
sten, som rasade fantastiska 
18 kilo i vikt på drygt två må-
nader med hjälp av Afton-

bladets GI-succé Turbometo-
den: ”Det bästa med GI är ju 
allt gott man får äta”. 

Det har vi tagit fasta på i den-
na tidning där vi samlat 86 av 
Ulrikas bästa recept på ett och 
samma ställe. Som en extra bo-
nus till de redan GI-frälsta och 
för att inspirera fler människor 
till en sundare livsstil. Här hit-
tar du allt ifrån vinkokta muss-
lor och ingefärsdoftande apel-

sinkyckling till grillad hal-
loumi med aubergine 

och bresaola …
Ät och njut. 
Det gör vi.

Ulrika  
Davidsson,  

Söndags  
GI-expert

Per Björn, 
fotograf

Nneka Amu, 
redaktör
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Ät gott – och gå ner i vikt

Vill du läsa mer om GI?  
I Ulrika Davidssons och Ola 
Lauritzons nya bok, GI dag 
för dag (ICA Förlag) förkla-
ras hela GI-metoden utför-
ligt. Den innehåller dessutom 
ett 30 dagars program med 
menyer för en hel månad.

Ulrika når du också via: 

Ny bok av  

Så väljer 
du mat 
GI-rätt!
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l Frukost

2–3 ägg
1 msk grädde
salt och peppar
smör
1 msk pumpafrön
1 msk solrosfrön

Gör så här: 
1. Vispa äggen lätt med en gaffel. 
2. Tillsätt grädde, salt och pep-
par. 
3. Häll blandningen i en stek-
panna med lite smör eller olja och 
rör om med en trägaffel i någon 
minut. 
4. Pressa lite citron över ägg-
röran och lägg upp på en tallrik 
tillsammans med lite solros- och 
pumpafrön.

l  1 person

Äggröra  
med frön

✽

2 ägg
1 msk kaviar
1 dl keso

Gör så här:
Koka äggen 6–7 minuter. Blanda 
kaviar och keso och lägg upp på 
en tallrik. Servera med grönsaker.

l  1 person

Kaviarkeso
med ägg

Gör så här:
1. Vispa äggen lätt med gaffel och tillsätt vatten, salt och peppar. 
2. Häll blandningen i en stekpanna med lite smör eller olja och stek i 
några minuter tills omeletten tjocknar och blir fast. 
3. Fördela crabfish, strimlade sockerärtor och hackad färsk dill över. 
Pressa lite citronsaft på omeletten och servera direkt.

l  1 person

Omelett med crabfish

3 skivor kalkonkött
1/2 avokado, skivad
3 msk naturell keso
Lite alfalfagroddar
paprikaringar

Gör så här:
Fördela avokado, keso och grod-
dar på varje kalkonskiva och rulla 
ihop. Skiva några paprikaringar 
till. Ät som en ”macka”.

l  1 person

Kalkonrullar med keso 
och avokado

1 1⁄2 dl naturell yog-
hurt (3–5%)

1 1⁄2 dl jordgubbar
2 msk pistagenötter

l  1 person

Yoghurt med frukt  
och rostade nötter

1 1/2 dl naturell 
yoghurt (3–10%)

1 passionsfrukt
1/2 dl rostade mandelspån

l  1 person

Yoghurt med bär och nötter

2–3 hårdkokta ägg
1 msk majonnäs
1 msk hackad färsk dill
1 dl färska räkor

Gör så här: 
Hacka ägget och blanda med 
majonnäs och hackad dill och 

en deciliter färska räkor. 
tIps! Gör en stor sats och ha i 
kylen. Fyll ett isbergsalladsblad 
och lägg i fyllningen och ät 
som en ”macka”. 
   Variera med skinka, crab-
sticks, avokado, rökt makrill 
med mera.

l  1 person

Ägghack med räkor och dill

✽✽

1 portion
2 ägg
2 msk vatten
salt och peppar

smör
0,5 paket crabfish
en näve sockerärtor
2 kvistar färsk dill
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l Lunch / Middag  kött

600 g nötfärs
1/2 dl grädde
1 ägg
salt och peppar
1 msk dijonsenap
2 msk kapris
8 minisquash eller en stor
8 miniauberginer eller en stor
2 tsk blandade torkade  
örter t ex oregano, basilika, 
rosmarin
Olivolja

pestOcRèMe:
1 dl crème fraiche 
1 msk grön pesto

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 225 grader. 
Skiva squash och aubergine 
och lägg på en ugnsplåt. Häll 
på lite olivolja och strö på salt, 
peppar och torkade örter.
2. Blanda nötfärs, grädde, 
ägg, senap, kapris, salt och 
peppar i en skål. Forma färsen 
till avlånga biffar och trä upp 
på spett.
3. Bryn köttfärsspetten i en 
stekpanna eller grilla spetten 
på en grill ca 5 minuter per 
sida.
4. Blanda crème fraiche och 
grön pesto i en skål. Smaka 
av med salt och peppar.
5. Servera spetten med de 
rostade grönsakerna och en 
klick pestocrème.

l  4 personer

Köttfärs-
spett med 
grönsaker

600 g blandfärs
1 ägg
1/2 dl mellangrädde
salt och peppar
1 dl strimlad vitkål
1 morot
Olivolja eller smör

FäRGGLad cOLesLaw
5 dl strimlad vitkål och rödkål
1/2 rödlök
3 msk majonnäs
2 tsk fransk senap
1/2 dl creme fraiche

tILLbehöR
5 dl kokt bulgur

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 175 grader. 
Blanda blandfärs, ägg och 

grädde i en bunke och smaka 
av med salt och peppar. Strimla 

vitkål fint. Skala moroten och 
använd en potatisskalare att 
skiva strimlor av moroten.
2. Stek vitkål och morot i 
lite olivolja i en stekpanna 

ett par minuter. Häll 1/2 dl 
vatten över och låt koka in.
3. Forma avlånga bullar och 
fyll med lite av kålblandningen 
och sätt in i ugnen i cirka 15 
minuter.
4. Koka bulgur enligt anvisning-
arna på paketet.
5. Strimla vitkål och rödkål 
och lägg i en bunke. Skala och 
skiva rödlöken tunt och blanda 
med de övriga ingredienserna. 
Servera köttfärsbullarna med 
coleslaw och bulgur. 

l  4 personer

Köttfärsdolmar med vitkål

500 g nötfärs
1 ägg
1 tsk spiskummin
1 tsk paprikapulver
1 krm cayennepeppar
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
smör
2 dl grädde

VaRM kåLsaLLad 
6 dl blandade kålsorter, 
t ex blomkål och broccoli
Olivolja
salt och svartpeppar

Gör så här: 
1. Lägg färs i en bunke och 
tillsätt ägg, kryddor, salt och 
peppar. Forma färsen till 
köttbullar och stek i smör på 
medeltemperatur i cirka 5 
minuter. 
2. Häll på grädde och låt  
koka ihop i några minuter. 
Smaka av med salt och  
peppar. Stek kålen i  
lite olja och smaka av 
med salt och peppar. 
Servera med tacokött-
bullarna och sås.

l  4 personerTacoköttbullar med kålsallad

Variera med fetaost eller moz-
zarella som fyllning. Bulgur, som 
är ett krossat vetekorn och har 
medellågt GI, smakar ljuvligt till-
sammans med grön pesto.

500 g nötfärs
1 ägg
1 pressad vitlöksklyfta
1/2 dl mellangrädde
1 tsk torkad basilika
salt och peppar
100 g chèvreost
pestobulgur:
5 dl kokt bulgur
Rödlök
1 påse brysselkål (gärna färsk)
3 msk grön pesto
Olivolja
Garnering:
Rostade pinjenötter

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 175 grader. 
Blanda alla ingredienserna till 
köttfärsbiffarna och smaka av 
med salt och peppar. Forma till 
biffar och gör ett hål i varje biff 
och lägg i en bit ost. Ställ in i ug-
nen i cirka 15 minuter.
2. Koka bulgur enligt anvisningen 
på paketet.
3. Skala och hacka löken. Dela 
brysselkålen i fyra delar. Häll lite 
olivolja i en stekpanna och stek 
lök och brysselkål i någon minut.
4. Lägg i kokt bulgur och pesto. 
Blanda väl och låt allt bli varmt. 
Smaka av med salt och peppar. 
Strö på rostade pinjenötter.
5. Servera med färsbiffarna.

l  4 personer

Pannbiff med 
pestobulgur

En mättande billig vardagssoppa 
som går hem hos barnen i fa-
miljen! 

7 dl grovt rivna rotfrukter 
(morötter, palsternacka, kålrot, 
rotselleri) 
1 lök
500g köttfärs
13 dl vatten
3 msk kalvfond eller 2 buljong-
tärningar
3 msk tomatpuré
1 lagerblad
2 tsk timjan
salt och peppar
Olivolja

Gör så här:
1. Skala och riv rotfrukterna och 
löken grovt. Häll lite olivolja i en 
stor gryta och lägg i grönsakerna 
och rör om ett par minuter. 
2. Tillsätt vatten, fond, tomatpuré, 
lagerblad, timjan, salt och pep-
par. 
3. Lägg i den råa köttfärsen 
direkt i grytan och låt koka ca 15-
20 minuter. Smaka av med mera 
kryddor eller tomatpuré om det 
behövs. 
4. Servera med ett grovt hel-

l  4 personer

Köttfärs- och 
rotfrukts-
soppa

Bulgur är ett krossat vetekorn med 
medellågt GI till skillnad från cous-
cousen som är gjort på vetemjöl och 
har ett högt GI. Prova att blanda fruk-
ter med bulgur och lite frön och nötter!

500 g kassler
salt och peppar
Olivolja eller smör
5 dl kokt bulgur
Rödlök
2 st morötter
1 ask physalisfrukt
1 kiwi
pumpafrön eller solroskärnor

Gör så här: 
1. Koka bulgur enligt anvisningarna på 
paketet. Dela psysalisfrukten i halvor 
och skär kiwin i små bitar.
2. Skala morötterna och skär i små 
tärningar. Skala och hacka löken fint.
3. Häll i lite olivolja i en stekpanna och 
stek löken och morötterna i någon mi-
nut. Lägg i kokt bulgur och frukten och 
låt allt bli varmt.
4. Smaka av med salt och peppar. 
Strö på pumpafrön eller solrosfrön.
5. Skär kasslern i centimetertjocka 
skivor och bryn i smör i en stekpanna 
någon minut eller tills kasslern har fått 
fin färg.
6. Servera med bulgursalladen och 
lite grönsallad.

l  4 personerKassler med exotisk bulgursallad

Blanda 
olika  

kålsorter

Servera 
med  

bulgur

Physalis.
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l Lunch / Middag  kött

500 g nötfärs
1 ägg
1/2 dl grädde
1 pressad vitlök
salt och peppar
3 schalottenlökar
10 färska cham-
pinjoner
1/2 paket bacon
1 paket mozzarella
Några kvistar bladpersilja
1 burk borlottibönor
5 soltorkade tomater
1 ask coctailtomater
2 msk olivolja
1 msk balsamvinäger
salt och peppar

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Blanda nötfärs, ägg, grädde, 
pressad vitlök, salt och peppar 
i en skål.
3. Skala och hacka schalotten-
lök. Skiva champinjoner och 
bacon. Riv mozzarella. Fräs 

bacon, lök och champinjoner i 
olivolja.
4. Häll olivolja i en ugnsfast 
form. Forma färsen till en av-
lång limpa. Gör hål längs med 
limpan och lägg i lök-svamp-ba-
conblandningen. Lägg på riven 

mozzarella och hackad persilja 
och fyll igen med köttfärs.
5. Häll av vattnet från bönorna 
och skölj. Hacka soltorkade  
tomater och persilja. Tillsätt 
bönor, tomater, olivolja, balsam-
vinäger, salt och peppar. Lägg 

l  4 personer

Låt grytan koka minst 45 min, 
gärna 1 1/2 timme! Dessutom 
kan man göra den dagen före.

500 g benfri nötstek eller  
grytbitar
12 steklökar
12 torkade aprikoser
2 dl rotselleri i bitar
7–8 dl köttbuljong (vatten +  
buljongtärning eller kalvfond)
2 tsk torkad timjan
salt och peppar
Olivolja
tILLbehöR
kokt bulgur med torkade  
tranbär
Gör så här: 

1. Skär köttet i bitar. Skala löken. 
Skala rotsellerin och skär i lite 
större bitar. Dela aprikoserna i 
två delar.
2. Bryn köttet i olja i en het stek-
panna. Lägg över i en gryta.
3. Fräs lök och selleri i olja. 
Lägg över i grytan. Krydda med 
salt, peppar och timjan och lägg 
i aprikoserna.
4. Häll på buljongen och koka 
under lock i minst 45 min.
5. Servera med kokt bulgur 
och garnera med lite torkade 
tranbär.

Nötgryta med aprikoser och steklökDenna rätt påminner om pizza! 
Har du inte provat denna utsökta 
svamp ännu så gör det! Du kan 
variera fyllningen med andra os-
tar som parmesan, gorgonzola, 
feta eller chèvre.

8 stora portobellosvampar
4 skivor parmaskinka
200 g mozzarellaost
1 msk grön pesto på 
burk
salt och svartpeppar
Olivolja

böNsaLLad:
1 burk stora vita bönor
1 hackad rödlök
1 ask cocktailtomater
2 msk grön pesto
eventuellt solrosfrön och 
pumpafrön
Gör så här: 

1. Ta bort foten från svampen. 
Fördela skinkskivorna på hälften 
av svamphattarna. Bred på pesto 
över skinkan. Riv mozzarella och 
lägg en rejäl näve ost över skink-
skivan. Salta och peppra. Täck 
med resten av svamparna och 
tryck till ordentligt.
2. Stek svampen i olivolja. Ha 
en tyngd på, t ex en mindre gjut-

järnspanna, så att svamparna 
trycks ihop. Vänd efter 
ett par minuter. Stek tills 
osten har smält.
3. Häll av bönorna och 
skölj ordentligt. Lägg 
bönor, hackad rödlök och 

grön pesto i en skål. Blanda om 
ordentligt. Tillsätt tomater, salt 
och peppar. Toppa med solros-
frön eller pumpafrön.

l  4 personerOstfylld portobello med bönsallad

1 gul lök
1 vitlöksklyfta
4 soltorkade tomater
400 g nötfärs
Olivolja
2 msk tomatpuré eller ajvar 
relish
1 tsk basilika
salt och svartpeppar
4 långa, söta paprikor
1 dl parmesanost

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 200 grader. 
Skala och hacka lök och vitlök. 
Skär tomaterna i mindre bitar. 
2. Bryn nötfärs i olja i några minu-
ter. Tillsätt lök, vitlök, tomater och 
stek i ytterligare några minuter. 
Smaksätt med ajvar relish/tomat-
purén, basilika, salt och svartpep-
par. Skär av roten på paprikan 
och gröp ur kärnhuset. 
3. Ställ paprikorna i en hög 
ugnsfast form. Fyll paprikan med 
färsblandningen och toppa med 
riven parmesanost. 
4. Sätt in i ugnen i 20 minuter. 
Servera med en grönsallad.

l  4 personer

Färsfyllda
paprikor

400 g kalkonkorv
15 färska champinjoner
3—4 selleristjälkar
5 dl kokt bulgur
2 tomater
Ruccolasallad
Olivolja
salt och peppar

tOMatcRèMe:
2 dl crème fraiche
1 msk röd pesto
salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Koka bulgur enligt anvis-
ningarna på paketet.
2. Skär korven i strimlor. Ski-
va champinjoner, selleri och 
tomater. Häll i lite olivolja i en 
stekpanna och stek korven 
och champinjoner i 2 minuter.
3. Lägg i kokt bulgur, selleri, 
tomater och låt allt bli varmt. 
Tillsätt ruccolasallad, salt 
och peppar efter smak.
4. Blanda crème fraiche och 
pesto i en skål. Smaka av 
med salt och peppar.
5. Servera bulgursallad med 
en klick tomatcrème.

l  4 personer

Bulgur- 
sallad med 
kalkonkorv

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 225 
grader. Skala söt-
potatisen och skär i 
klyftor. Skär squash i 
bitar. Skala och skär 
löken i bitar. Lägg alla 
grönsaker på en plåt. 
Häll på olivolja och 
blanda om. Krydda 
med salt, peppar och 
timjan. Sätt in i ugnen 
i ca: 20 minuter.
2. Hetta upp en stek-
panna med lite smör. 
3. Salta och peppra 
köttet och lägg i pan-
nan. Stek köttet i 3-4 

minuter per sida på 
medelvärme. Krydda 
med timjan. Stäng av 
värmen och sätt på 
ett lock och låt efter-
steka tills såsen och 
grönsakerna är klara. 
4. Häll grädde i en 
kastrull. Smula ner 
osten och låt koka 
upp. Låt såsen koka 
ihop några minuter 
och smaka av med 
salt och peppar. 
5. Lägg upp biffarna 
tillsammans med de 
rostade grönsaker 
och häll lite sås över 

l  4 personer

Fläskkarré med 
ädelostsås

Använd en ask 
cocktailtomater.

4 bitar fläskkarré 
salt och peppar
smör
1 stor sötpotatis
1 st squash eller 2 
mindre

1 st rödlök
Olivolja
Färsk eller torkad 
timjan
150 g ädelost
2 dl mellangrädde

Köttfärs-
limpa med 
bönsallad

Fyll limpan 
med  

godsaker

l  4 personer
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l Lunch / Middag  kött

500 g nötfärs
1 dl grädde
1 ägg/1 tsk salt
1 tsk röd currypasta
1 msk riven ingefära
1 pressad vitlöksklyfta/smör

sås:
2 lökar
1 röd paprika
2 vitlöksklyftor
1 burk kokosmjölk
2 dl hackade jordnötter
1 tsk paprikapulver
1 tsk röd currypasta
1 tsk mald spiskummin
smör
Färsk koriander

GRöNsaksbLaNdNING
2 dl strimlad rotselleri
2 dl strimlad morot

1 näve sockerärtor
1 näve minimajs

Gör så här: 
1. Blanda nötfärs, grädde, ägg, 
salt, currypasta, riven ingefära 
och pressad vitlök i en skål. 
Arbeta ihop degen och forma 
köttbullar. Stek gyllenbruna.
2. Skär paprika i små bitar och 
finhacka lök och vitlök. Fräs 
paprika, lök, vitlök, paprikapul-
ver och currypasta i lite smör. 
Tillsätt kokosmjölk, jordnötter 
och kryddor. Låt såsen koka 
upp och sjud i 10 minuter.
3. Lägg i köttbullarna och låt 
koka i 5 minuter. Strö över 
hackad färsk koriander.
4. Strimla grönsakerna. Stek 
i rapsolja i några minuter i en 
stekpanna. Smaka av med salt 

l  4 personer

Thaiköttbullar med  
jordnötssås

l  4 personer

8 dl kokt  
quinoa
3 plom-
mon
1/2 låda 
med ruc-
colasallad
Olivolja
Färska basilikablad
salt och peppar
Rostade pinjenötter
8—10 skivor parmaskinka eller 
annan lufttorkad skinka

Gör så här: 
1. Koka quinoa enligt anvisning-
en på paketet (ca 15 min). 
2. Dela plommonen och skär i 
bitar.
3. Hetta upp en stekpanna med 
olivolja. Lägg i kokt quinoa och 
plommonbitarna. Lägg i ruccola, 
salt och peppar och blanda om.
4. Fördela skinka på tallrikar 
och lägg på quinoasalladen. 
Strö på lite rostade pinjenötter 
eller solroskärnor.

Quinoasallad med plommon 
och parmaskinka

600 g nötfärs
1 ägg
1/2 dl grädde
salt och peppar
1/2 paket bacon
1/2 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 dl tärnad 
gurka
Olivolja
6 dl kokt bulgur
1 näve haricots verts
1 grön paprika
Färsk bladpersilja

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Blanda nötfärs, ägg, grädde, 
salt och peppar i en skål.

3. Skiva bacon i småbitar. 
Hacka lök och vitlök fint.
4. Hetta upp en stekpanna och 
bryn bacon, lök och vitlök.
5. Skär gurkan i små tärningar.
6. Platta ut en klick köttfärs och 
fyll med lök, bacon och gurktär-
ningar. Fyll igen och forma till en 
biff. Häll olja i en ugnsfast form 
och lägg i biffarna. Sätt i ugnen i 
ca 20 minuter.
7. Skär paprikan i mindre bitar. 
Hacka bladpersilja.
8. Hetta upp en stekpanna med 
olivolja och lägg i paprikan. Låt 
steka någon minut. Blanda i bul-
gur, haricots verts, salt, peppar.
9. Strö på bladpersilja före ser-
vering.

l  4 personer

Baconfyllda köttfärsbiffar

500 g kalvfärs
2 msk hackade färska örter
1 tsk salt
1 krm cayennepeppar
1 ägg
2 tsk dijonsenap
1/2 dl grädde
peppar
smör eller rapsolja

ROstade GRöNsakeR
3 paprikor
1 rödlök
1 liten squashfrukt
Olivolja
salt och peppar
svarta vallmofrön

dIjONcRèMe
2 dl crème fraiche
1 msk dijonsenap
salt och peppar

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 225 grader. Skär 
grönsakerna i lagom stora bitar 
och lägg på en plåt. 
2. Häll över lite olivolja, salt och 

peppar och rosta i ugnen cirka 
15 minuter. Strö på vallmofrön. 
Blanda alla ingredienser till kalv-
färsbiffarna. 
3. Forma till biffar och stek i smör 
eller olja cirka 5 minuter per sida. 
4. Blanda crème fraiche och 
senap och smaka av med salt och 
peppar.

l  4 personer

Kalvfärsbiffar med  
rostade grönsaker

4 bitar fläskkarré
1 pressad vitlöksklyfta
2 msk olivolja eller rapsolja
2 msk soja
salt och peppar
4 dl kokt svart råris
1 rödlök
1 1/2 dl riven färsk parmesan
1 näve svamp, gärna shitake
Olivolja
salt och peppar

örtcrème:
1 dl crème fraiche
2 msk hackade färska örter 
(basilika, persilja, timjan)
pressad vitlök efter smak
salt och peppar

Gör så här:
1. Koka råriset enligt anvis-
ningen på paketet (cirka 30 
min). Blanda olja, soja, pressad 
vitlök, salt och peppar i en skål. 
Lägg i köttet och marinera 10 
min. Stek köttet i en stekpanna 
tillsammans med marinaden 
cirka 4 min per sida. Skala och 

hacka rödlöken. Skölj svampen. 
Dela stora svampar i mindre 
bitar. Bryn svampen i olivolja i 
en stekpanna några minuter. 
Tillsätt rödlöken och stek någon 
minut. Lägg i det kokta råriset 
och blanda om. Smaka av med 
salt och peppar. Riv parmesan 
och blanda ner i riset innan ser-
vering. Servera köttet med en 
klick örtcrème och den svarta 
rårisblandningen och njut!

Karré med svart råris  
och svamp

Spännande 
smaker

l  4 personer

Strö på 
persilja 

före 
servering
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l Lunch / Middag  kött

Dinkel, som är ett ursädesslag 
och har ett mycket lågt GI, 
kan du med fördel blanda med 
tacokrydda och introducera i 
familjen istället för tortilla eller 
nachochips.
Hel dinkel finns att köpa i häl-
sokostaffärer eller på 
www.dietshop.se.

500 g köttfärs
1 påse tacokrydda
2 1/2 dl hel dinkel
5 dl vatten
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
smör eller olivolja
tillbehör: Majs, gurka, isbergs-
sallad, rödlök, avokado, gräddfil, 
tacosås, starka fefferoni.

Gör så här:
1. Koka dinkel enligt anvisningen 
på paketet (cirka 45 min).
2. Skala och hacka löken och 
vitlöken fint. Bryn löken i lite smör 
tills den är gyllenbrun. Lägg upp 
på ett fat.
3. Häll lite olja i en stekpanna och 
bryn köttfärsen. Tillsätt tacokryd-
dan och blanda om.
4. Lägg i lökblandningen och 
den kokta dinkeln. Häll på 1/2 dl 
vatten och låt koka/steka i cirka 
10 min.
5. Gör i ordning tillbehören och 
servera med dinkelpytten.

l  4 personer

Mexikansk 
dinkelpytt

Lövbiffen går att byta ut mot 
annan typ av kött, till exempel 
köttfärs, skinka eller kryddstark 
korv.

6 dl kokt pasta, typ fusilli
500 g lövbiff
1 röd eller orange paprika
1/2 rödlök
1 ask coctailtomater
10–15 svarta oliver
1 vitlöksklyfta
Olivolja
salt och svartpeppar
hackad bladpersilja eller färsk 
basilika
Rostade pinjenötter
parmesanost

Gör så här:
1. Koka pastan enligt anvis-

ningen på paketet.
2. Strimla lövbiffen och strö på 
lite salt och svartpeppar.
3. Finhacka vitlöken och skär 
paprikan och rödlöken i lagom 
stora bitar.
4. Häll i rikligt med olivolja i en 
kastrull och stek köttet i ett par 
minuter.
5. Tillsätt vitlöken, rödlöken 
och paprikan och stek ytterli-
gare någon minut.
6. Tillsätt den kokta pastan, 
oliverna, tomaterna och per-
siljan/basilikan. Blanda runt 
ordentligt och smaka av med 
salt och svartpeppar.
7. Riv parmesan grovt och strö 
på pastan före servering.
8. Toppa med rostade pinje-
nötter eller några andra nötter.

l  4 personer

Enkel vardagspasta 
med lövbiff

De torkade plommonen gör att 
den här grytan smakar ljuvligt. 
Den går lätt och snabbt att göra 
och går att variera med fläskfilé 
eller grytbitar av fläskkött.

600 g kalvstek eller fläskstek
12 torkade plommon
1 äpple
1 gul lök
2 dl mellangrädde
1 msk kalvfond
smör
salt och peppar

Gör så här:
1. Skär köttet i lagom stora gryt-
bitar. Skala och hacka löken.
2. Skär äpplet i skivor. Hetta 
upp en stekpanna med smör 
och bryn köttet tillsammans med 
löken i några minuter.
3. Häll på grädde, kalvfond och 
plommon, låt koka i 10 minuter.
4. Tillsätt äppelskivor precis före 
servering. Smaka av med salt 
och peppar.
5. Servera med sallad eller kokta 
grönsaker.

l  4 personer

Kalvgryta med plommon

4 fläskkotletter eller fläskkarré
1 vitlöksklyfta
2 msk olivolja
1/2 msk soja
1/2 msk torkade örter
salt och svartpeppar

kikärtssallad:
1 burk kikärtor
2 morötter
1/2 purjolök
1/2 dl gräddfil
2 msk majonnäs
2 tsk senap
1/2 dl hackad färsk persilja
salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Gör i ordning marinaden. Blanda 
olivolja, soja, hackad vitlök, örter, salt 
och peppar i en bunke. Lägg i köttet 
och låt marinera i 10–15 minuter.
2. Häll kikärtorna i ett durkslag och 
skölj noga. Skala och riv moröt-
terna grovt. Strimla purjolöken.
3. Lägg kikärtor, morötter, purjo, 
gräddfil, majonnäs, senap och 
 persilja i en skål och blanda väl. 
Smaka av med salt och svartpep-
par.
4. Stek köttet i smör i en stek-
panna till det är genomstekt, cirka 
7–8 minuter. Servera med kikärts-
salladen och grönsallad.

l  4 personer

Fläskkotlett 
med kikärts-
sallad

En stor biff – allt i en panna!

500 g nötfärs
1 ägg
2 1/2 dl grädde
1 dl torkade tranbär
1 dl gröna oliver (utan kärna)
salt och peppar
smör
1 msk kinesisk soja
tillbehör: kokt råris

Gör så här:
1. Blanda färsen med ägg, 1/2 dl 
grädde, salt och peppar.
2. Skiva oliverna och lägg dem i 
färsblandningen tillsammans med 
torkade tranbär.
3. Blanda om ordentligt.
4. Lägg en klick smör i en stor 
stekpanna. Platta ut färsen direkt 
i pannan till en stor biff. Stek bif-
fen i några minuter.
5. Dela biffen i fyra delar och 
vänd dem. Stek ytterligare några 
minuter.
6. Häll på resten av grädden och 
soja runt biffen. Låt koka i ca 5 
minuter.
7. Servera med nykokt råris och 
dekorera med torkade tranbär.

l  4 personer

Köttfärs-
panna med 
råris

6 dl kokt bulgur
400 g små kryddstarka korvar 
typ chorizo
8 minisquash eller 1 vanlig squash
1 röd paprika
2 morötter
2 salladslökar
Olivolja
salt och peppar
bladpersilja

Gör så här:
1. Koka bulgur enligt anvisningen 
på paketet.
2. Dela minisquashen. Skär pap-
rika i mindre bitar. Skala och  
slanta morötter. Skiva salladslöken 
fint.
3. Hetta upp en stekpanna med 
olivolja och stek korvarna i cirka 
5 minuter. Tillsätt squash, paprika 
och morötter och låt steka ytterli-
gare någon minut.
4. Häll på bulgur och salladslök 
och blanda om. Smaka av med 
salt och peppar.
5. Dekorera med bladpersilja.

l  4 personer

Bulgursallad 
med krydd-
stark korv

Lär  
familjen

äta dinkel!
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8 skivor lövbiff (cirka 500 g)
2 msk dijonsenap
1 gul lök
1 paket bacon
1 dl hackad bladpersilja
1 1/2 msk kalvfond
1 dl vatten
2 dl grädde
salt och vitpeppar
smör

Quinoasallad:
5 dl kokt quinoa
1/2 gul lök
1 liten squash
(1 1/2 dl kokta svarta linser)
Olivolja
salt och svartpeppar
torkade tranbär

Gör så här:
1. Skölj quinoan ordentligt och 

koka enligt anvisningarna.
2. Hacka löken. Skiva bacon 
fint. Bryn bacon och lök i lite olja 
eller smör tills allt har fått färg.
3. Bred senap på lövbiffen och 
lägg på ett lager lök-bacon-
blandning på varje bit. Toppa 
med lite persilja, rulla ihop och 
fäst med en tandpetare. Salta 
och peppra.
4. Bryn ruladerna runtom i lite 
smör i en stekpanna. Häll på 
kalvfond och vatten och låt koka 
i 10 min. Häll på grädden och 
låt koka ytterligare 5 min.
5. Hacka löken.
6. Skär squashen i mindre bitar. 
Häll lite olivolja i en stekpanna 
och fräs grönsakerna någon mi-
nut. Tillsätt den kokta quinoan, 
ev lite linser och blanda om. 
Smaka av med salt och peppar 

l  4 personer

Oxrulader med 
quinoa och tranbär

l Lunch / Middag  kött

I dag finns det falukorv med extra 
hög andel kött (60%). Väljer du 
den kan du äta korv med gott 
samvete. Gillar inte familjen råris, 
börja med fullkornsris så har du 
gjort ett bättre val än vanligt vitt ris.
 
400 g falukorv
1/2 squash
Olivolja eller smör
150 g ost typ grevé
2 dl creme fraiche
1 msk senap
salt och vitpepper
Grönsallad med morötter
kokt råris eller fullkornsris
 
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Koka råris enligt anvisningen 
på förpackningen.
3. Skär falukorven och squashen 
i centimetertjocka skivor. Skär 
 osten i tunna skivor, ca 0,5 cm.
4. Bryn korven och squashen i lite 
olivolja eller smör i en stekpanna.
5. Varva korv, squash och ost på 
en tandpetare eller på ett spett 
och sätt in i ugnen i 10 minuter.
6. Blanda creme fraiche och 
senap i en liten skål och smaka av 
med salt och vitpeppar.
7. Servera med en grönsallad 

l  4 personer

Falukorv 
med råris 
och  
senapssås

Nu finns det många korvar 
med hög köttmängd. Leta efter 
Nürnberger från Tyskland i livs-
medelshyllan. Har du inte dinkel 
hemma kan du använda bönor 
eller linser istället.

1 paket Nürnbergerkorv 
(300 g, köttmängd 95%)
Rapsolja eller smör
1 paket brysselkål (gärna 
färsk)
4 dl kokt hel dinkel
2 dl grädde
1 msk senap
salt och peppar

tillbehör:
Grönsallad

Gör så här:
1. Koka dinkel enligt anvisningen 
på paketet (45 min).
2. Koka upp grädde och senap. 
Lägg i brysselkål, hel dinkel, salt 
och peppar. Låt koka ihop i 5 
minuter.
3. Stek korven i lite olja eller 
smör på medelvärme tills den 
har fått fin färg.
4. Servera med brysselkål-
blandningen och ev en fräsch 
grönsallad.

l  4 personer

Korv med brysselkål

600 g fläskfilé
salt och peppar
smör
1/2 dl balsamvinäger
2 dl vatten
1 msk kalvfond
2 dl grädde
3 dl shitakesvamp
haricots verts

Gör så här:
1. Skär fläskfilén i bitar. Strö på 
salt och peppar.
2. Bryn fläskfilén i smör runtom.
3. Häll i balsamvinäger och koka 
i någon minut. Slå på vatten och 
kalvfond och koka i 5 minuter.
4. Häll i grädde och låt koka ihop 
i några minuter. Smaka av med 
salt och peppar. Ställ såsen åt 
sidan.
5. Smält smör i en stekpanna. 
Lägg i svampen hel. Salta och 
peppra. Stek svampen i cirka 2 
minuter.
6. Servera fläskfilén med nykokta 
haricots verts och den smör-
stekta svampen.

l  4 personer

Fläskfilé 
med shitake-
svamp

1 avokado
5 små kvisttomater
Olivolja
salt och svartpeppar
Färsk timjan
1 lammkorv, hög köttmängd
smör
3 skivor halloumiost

l  1 person

Lammkorv med avokadosallad

En enkel och snabb rätt och 
nästan inget jobb behövs! Välj 
en god skinka eller pastrami i de-
likatessdisken och sväng ihop en 
fullkornspastasallad till. 

400 g rostbiff eller annan god 
pastrami
4 dl kokt fullkornspasta
2 avokado
1 röd eller gul paprika
Några kvistar
bladpersilja
tillbehör: en klick pesto

Gör så här:
1. Koka pastan enligt anvisningen 
på paketet.
2. Skär ett snitt i avokadon och ta 
bort kärnan. Gröp ur köttet och 
skiva avokadon.
3. Skär paprika i bitar och lägg i 
en skål.
4. Tillsätt pasta, avokado, hackad 
bladpersilja, olivolja och blanda 
om. Smaka av med salt och pep-
par.
5. Servera med en god pas-
trami och en klick pesto eller 
lite aioli.

l  4 personer

Rostbiff med 
fullkorns-
pasta

Gör så här:
1. Dela avokadon och ta bort 
kärnan. Gröp ur köttet och 
skär i tärningar.
2. Skär tomaterna och blanda 
med avokado, olivolja och 
färsk hackad timjan. Smaka av 
med salt och peppar.
3. Stek korven runt om i lite 

oja eller smör. 
Stek halloumi på 
bägge sidor tills 
den får en fin färg.
4. Lägg upp korv och ost på 
en tallrik och servera med avo-
kadosalladen.

Hacka 
färsk  

timjan
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 l Lunch / Middag  kött/fisk

1 st savoykålshuvud
500 g nötfärs
1 st rödlök
2 vitlöksklyftor
1 krm paprikakrydda
1 krm cayennepeppar
2 tsk torkad basilika
2 msk tomatpuré
4 st tomater
olivolja
salt och peppar
1 paket mozzarella

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. 
Dela savoykålen i två delar. Gröp 
ur det mesta av bladen och lägg 
skalet i en ugnsfast form. Häll 
lite olivolja på savoykålen och i 
formen. Skala och finhacka röd-
lök och vitlök. Hacka tomaterna i 
stora bitar.
2. Hetta upp en stekpanna och 
fräs vitlök, rödlök, köttfärs och 
kryddor i en stekpanna i olivolja. 
Tillsätt tomatpuré och tomater 
och blanda om. Smaka av med 
salt och peppar. 
3. Fördela köttfärsröran i ”sa-
voykålsformarna” och lägg på 
riven mozzarella. Ställ in i ugnen i 
ca 20 minuter.

l  4 personer

Gratinerad 
savoykål 
med köttfärs

500 g köttfärs
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 burk krossade tomater
1/2 burk kidneybönor
1/2 burk kikärtor
2 tsk oregano eller basilika
Olivolja
salt och peppar
1 liten squash
5 dl kokt quinoa

Gör så här:
1. Koka quinoa enligt anvisningen 
på paketet.
2. Skala och hacka lök och vitlök.

l  4 personer

Bön- och köttfärsgryta

600 g fläskfilé
125 g mozzarella
2 msk grön pesto
1/2 dl färska basilikablad
salt och peppar
smör
6 dl kokt quinoa
1 påse färsk bladspe-
nat
1 blodgrape
1 granatäpple

Gör så här:
1. Skölj quinoan ordentligt och 
koka enligt anvisningen på pake-
tet (ca 15 minuter).
2. Sätt ugnen på 175 grader.
3. Riv mozzarella grovt.
4. Skär ett snitt i fläskfilén och vik 
över filén. Bred ett lager pesto 
över och lägg på ost och basilika-
blad. Strö salt och svartpeppar 
över och vik tillbaka filén. Fäst 
med tandpetare.
5. Bryn fläskfilén i smör i en stek-
panna. Lägg i ugnsfast form och 
ställ in i ugnen ca 25 min.
6. Skär grapefrukten i filéer. Häll 
lite olivolja i en stekpanna, tillsätt 
kokt quinoa, bladspenat och 
grapefruktfiléer. Blanda om och 

l  4 personer

Fylld  
fläskfilé med 
quinoasallad

4 stora fiskfiléer
salt och vitpeppar
1 paket frysta crabsticks
1 dl skalade räkor
1/2 dl hackad färsk dill
2 dl riven lagrad ost
1 citron
1 stånd broccoli
Grönsallad

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Dela fiskfiléerna i två bitar 
och strö på salt och vitpeppar. 
Lägg fyra fiskbitar i en ugnsfast 
form.
3. Blanda crabsticks, räkor, dill 
och 1 dl av osten i en skål och 
fördela blandningen på fisk-
bitarna. Pressa en halv citron 
över.
4. Lägg de resterande fisk- 
bitarna över skaldjuren och 
toppa med lite riven ost.
5. Sätt in i ugnen i cirka 20 
minuter.
6. Skär broccoli i små buketter 
och marinera med olivolja och 
pressad citronsaft i 10 minuter. 
Strö på salt och lite peppar.
7. Servera fisken med grönsal-
lad, broccoli, citronskivor, dill 
och en klick majonnäs. 

l  4 personer

Quinoasallad 
med räkor och 
kräftstjärtar

500 g nötfärs
1 ägg
salt och peppar
Färsk bladpersilja
1/2 dl grädde
200 g ädelost
1 knippe romansallad eller 
krispsallad
2 päron
100 g valnötter
Olivolja
Rödvinsvinäger

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Blanda köttfärs, ägg, gräd-
de, salt, peppar och hackad 
bladpersilja i en skål.

3. Forma köttfärsen till 4 lika 
stora bollar.
4. Gör ett hål och stick i en 
skiva ädelost i varje boll. Spara 
hälften av osten till salladen.
5. Fyll igen hålet med ost och 
lägg upp på en ugnsfast plåt. 
Sätt in i ugnen i ca 20 minuter.
6. Bryt romansalladen i bitar 
och lägg i en skål. Tillsätt god 
olivolja, vinäger, salt och pep-
par och blanda om ordenligt.
7. Skiva päron och lägg i salla-
den tillsammans med valnötter.
8. Servera köttfärsbollarna 
med päron och valnötsalladen 
och garnera med smulad 
ädelost.

l  4 personer

Ädelostbiffar med päron 
och valnötssallad

6 dl kokt quinoa
1 burk räkor i lake
1/2 citron
1 burk kräftstjärtar i lake
2 dl frysta ärter
Rödlök
1 näve sockerärter
hackad färsk bladpersilja

Gör så här:
1. Skölj quinoan ordentligt och 
koka enligt anvisningen på paketet 
(ca 15 minuter).
2. Skala och hacka en rödlök.
3. Skär sockerärterna i strimlor.
4. Häll lite olivolja i en stekpanna 
tillsätt rödlök, sockerärter och 
ärter. Stek i någon minut och lägg i 
den kokta quinoan.
5. Blanda om och pressa lite ci-
tronsaft över. Häll av spadet från 
skaldjuren och lägg i quinoabland-
ningen.
6. Strö på hackad färsk bladspe-
nat och smaka av med salt och 
peppar.
7. Servera med en klick majonnäs 
eller aioli.

l  4 personer

Fisklasagne
med skaldjur

3. Häll olivolja i en stekpanna 
och bryn lök och vitlök tills 
de har fått färg. Lägg upp på 
ett fat.
4. Bryn färsen i olivolja i 
några minuter.
5. Häll av vattnet från bö-
norna och skölj ordentligt.
6. Tillsätt lök, vitlök, bönor, 
tomatsås och kryddor.
7. Låt koka i cirka 15 minuter.
8. Skär squash i mindre bitar 
och lägg i grytan och koka 
någon minut.
9. Servera grytan med kokt 
quinoa eller bulgur.

Blodgrape 
och granat-

äpple!
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l Lunch / Middag  fisk

2 nät med musslor (2 kg)
1 gul lök
3 vitlöksklyftor
2 morötter
Olivolja
5 dl vitt vin
2 dl vatten
2 dl grädde
1 knippa färsk persilja
5 vitpepparkorn
1 tsk salt

Gör så här: 
1. Skölj och skrubba musslorna 
väl. 
2. Skala och hacka lök, vitlök och 
skär morötterna i tunna skivor. 
3. Hetta upp en stor kastrull med 
lite olivolja och bryn grönsakerna 
i några minuter. 
4. Slå på vin, vatten och grädde. 
Tillsätt persiljekvistarna (spara 
lite till servering), vitpepparkornen 
och musslorna. 
5. Låt koka i ca 5 minuter el-
ler tills musslorna öppnar sig. 
Vänd musslorna under koktiden. 
Smaka av med salt och lägg upp 
i djupa skålar. 
6. Strö på hackad färsk persilja 
och servera med en klick aioli el-
ler majonnäs.

l  4 personer

Vinkokta
musslor

FRöbLaNdNING: 
pumpafrön, solrosfrön,  
sesamfrön, linfrön

salt och peppar
2 stora filéer av rödspätta
1 ägg
smör
4 gula tomater
4 röda tomater
Olivolja

Gör så här: 

1. Blanda ihop fröerna på ett 
fat och strö på salt och pep-
par. 
2. Doppa fiskfiléerna i en skål 
med ett uppvispat ägg. Panera 
fisken i fröblandningen. 
3. Stek filéerna i smör på med-
elstark värme i några minuter 
per sida. 
4. Skär tomaterna och lägg 
upp på ett fat. Strö på salt och 
svartpeppar och droppa en 
god olivolja över tomaterna. 

l  4 personer

Fröpanerad spätta
med färgglad tomatsallad

Detta måste vara den absolut 
enklaste rätten att laga och går 
att variera på så många sätt. An-
vänd fantasin och ta vad du har i 
kylskåpet.

6 ägg
6 msk vatten
salt och peppar
smör
200 g rökt lax
1 knippe färsk grön sparris
1 dl färskriven parmesanost
1 knippe gräslök

Gör så här:
1. Gör 2 omeletter och stek i 
omgångar. Vispa äggen lätt och 
tillsätt vatten. Strö på salt och 
peppar efter smak.
2. Skär sparris i mindre bitar. Lägg 
smör i en stekpanna och stek hälf-
ten av sparrisen i ett par minuter.
3. Häll hälften av äggblandningen 
över sparrisen och rör om försik-
tigt med en trägaffel.
4. Strimla laxskivor och lägg på 
omeletten. Strö på parmesan 
och toppa med klippt gräslök.
5. Lägg omeletten under folie tills 
den andra är klar. Servera med 
en klick gräddfil och grönsallad.

l  4 personer

Laxomelett 
med sparris

ca 400 g scampi
2 msk riven vitlök
2 msk riven färsk ingefära
1 finhackad röd chili
1/2 dl rapsolja
2 nävar torkade aramealger
1 knippe salladslök
1 st citrongräs
2 bok choy-huvuden eller 1 hu-
vud spetskål
2 dl fiskbuljong
2 tsk fisksås
1/2 dl tamarisoja eller ljus soja
en kruka färsk koriander

Gör så här:
1. Blanda riven vitlök, riven inge-

fära, hackad chili och rapsolja.
2. Tillsätt scampi och marinera i 
15 minuter.
3. Lägg aramealger i en skål 
med vatten i ca 15 minuter.
4. Strimla salladslök smått. Skär 
citrongräs i stora bitar. Skär bok 
choy eller spetskål i stora bitar.
5. Hetta upp en wok eller en 
stor stekpanna. Lägg i scampi 
med marinaden, salladslök och 
citrongräs. Stek i några minuter.
6. Tillsätt fiskbuljong, fisksås, ta-
mari och låt koka i 2–3 minuter.
7. Lyft upp algerna från vattnet 
och lägg i stekpannan och låt 
koka i ytterligare några minuter.
8. Lägg i bok choy precis innan 

l  4 personer

Thairäkor med aramealger

600 g lax
2 msk hummerfond
1 dl vitt vin eller vatten
1 dl crème fraiche
1/2 dl mellangrädde
2 tsk fransk senap
1 knippe dill
3 msk stenbitsrom
salt och peppar

bulgursallad:
1 dl kokt bulgur
1 näve haricot verts
1 näve sockerärter
Olivolja
pressad citronsaft
hackad dill

Gör så här:
1. Koka bulgur enligt anvisningen 
på förpackningen.
2. Skär laxen i mindre bitar. 
Blanda hummerfond, vin eller vat-
ten, crème fraiche, grädde och 
senap i en låg, vid kastrull. Låt 
koka ihop.
3. Lägg i fisken och sjud i 10 min.
4. Tillsätt hackad dill och rom och 
smaka av med salt och peppar.
5. Häll lite olivolja i en stekpanna 
och lägg i kokt bulgur. Blanda 
om och tillsätt haricot verts och 
sockerärter. Pressa lite citronsaft 
över och strö på hackad dill.
6. Smaka av med salt och pep-
par.

l  4 personer

Lax med 
stenbitsrom

500 g laxfilé
100 g skalade färska räkor
1 ägg
1/2 dl hackad gräslök
saften av en 1/2 citron
1/2 tsk salt
1 krm vitpeppar
smör
1 kruka romansallad
8 msk philadelphiaost

2 avokado
2 tomater
1/2 rödlök

Gör så här: 
1. Lägg laxfilé och räkor i en mat-
beredare och mixa till en färs. 
Lägg färsen i en bunke och till-
sätt ägg, hackad gräslök, pres-
sad citronsaft, salt och peppar. 

2. Forma färsen till 4 burgare 
och stek i smör på medeltempe-
ratur, cirka 5 minuter per sida. 
3. Lägg 2 salladsblad på en tall-
rik och bred ett lager filadelfiaost 
på salladen. Skiva avokado och 
tomat och fördela på osten. 
Toppa med en laxburgare och 
några rödlöksringar och lägg på 
ytterligare 2 salladsblad. 

l  4 personer

Laxburgare på romansallad
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l Lunch / Middag  fisk

600 g torskfilé
Lite pressad citron
salt och peppar
olivolja
1 st squash
3 st morötter
2 dl röda linser
2 dl grädde
1 tsk torkad ros-
marin

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. 
2. Skiva squash i mindre bitar. 
Skala och skiva två av moröt-
terna. 
3. Häll lite olivolja i en ugnsfast 
form. Lägg i squash, morötter, 
röda linser och grädde. Strö över 
salt, peppar och rosmarin. 
4. Lägg torskfiléerna över 
grönsakerna. Strö på salt och 
peppar. 
5. Riv en morot och parmesan 
grovt och fördela på fiskfiléerna. 
Ugnsbaka i ca 20 minuter.

l  4 personer

Torsk med 
morots-
gratäng

Välj den fisk du vill ha. Du kan 
variera med en annan slags 
böna.

600 g gös eller annan vit fisk
salt och peppar
ev lite chiliflagor
1 citron
smör
1 burk vita stora bönor
1 avokado
1/2 rödlök
1/2 dl hackad gräslök
1/2 dl olivolja
1 msk rödvinsvinäger

örtmajonnäs:
1 dl majonnäs
2 msk hackade färska örter 
(gräslök, dill, persilja)
salt och peppar

ev lite chiliflagor
Lite pressad citronsaft

Gör så här:
1. Skölj bönorna ordentligt och 
lägg i en skål. Häll på olivolja 
och vinäger och blanda om. 
2. Skala och skiva en rödlök. 
Kärna ur en avokado och skär 
i bitar. Lägg i rödlök, avokado 
och hackad gräslök i skålen 
och smaka av med salt och 
peppar. 
3. Skär fisken i 4 lika stora 
bitar. Strö på salt, peppar och 
ev lite chiliflagor. Stek fisken i 
smör en stekpanna 3–4 minu-
ter per sida. Pressa citronsaft 
över före servering. 
4. Servera med bönsalladen 
och en klick örtmajonnäs.

l  4 portioner

Stekt gös med bönsallad
600 g laxfilé

100 g fetaost
salt och vitpeppar
ev lite torkade chiliflagor
Quinoasallad
5 dl kokt quinoa
1 gul lök
8 soltorkade tomater i 
olivolja
saften av 1 citron
10–15 svarta oliver
100 g fetaost
1 msk olivolja
salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Skölj quinoan ordentligt 
och koka enligt anvis-
ningen på paketet (ca 15 
minuter).
2. Sätt ugnen på 200 gra-
der. Skär laxen i fyra bitar 
och skär ett snitt i varje 

laxbit. Skär fetaost och 
lägg i snittet. 
3. Salta och peppra och 
strö eventuellt lite torkade 
chiliflagor över laxen. 
4. Lägg filéerna på en 
plåt och ställ i ugnen i ca 
10–15 minuter.
5. Skala och hacka löken 
fint. Skär de soltorkade to-
materna i småbitar. Häll lite 
olivolja i en stekpanna och 
stek löken någon minut. 
6. Tillsätt den kokta  
quinoan, soltorkade to-
mater och lite av oljan från 
tomaterna och blanda om. 
Pressa citronsaft över 
blandningen och smaka av 
med salt och peppar. 
7. Lägg upp på ett fat och 
smula lite fetaost över. 
Servera med laxen.

l  4 personer

Lax med fetaost  
och quinoasallad

4 rågkusar eller annat grovt 
bröd
450 g laxfilé
1 ägg
1/2 dl crème fraiche
1 vitlöksklyfta
1 msk sweet chilisås
1/2 dl hackad gräslök
salt och svartpeppar
tillbehör:
sallad
Grillad squash
crème fraiche

Gör så här:
1. Lägg laxen i en matberedare 
eller använd en stavmixer.
2. Kör laxen till färs.
3. Blanda i resten av ingredien-
serna och smaka av med salt 
och peppar.
4. Forma färsen till biffar.
5. Stek biffarna i smör i en stek-
panna cirka 4–5 min per sida.
6. Lägg ett salladsblad på en 
skiva bröd.
7. Lägg på grillad squash och 
laxbiff.
8. Toppa med crème fraiche och 
lägg på en brödskiva.

l  4 personer

Laxburgare

En underbar laxsoppa som är 
mycket mättande med smak av 
curry.

ca 500 g laxfilé
1 liter fiskbuljong
2 dl grädde
100 g champinjoner
1 röd paprika
1 gul paprika
6 schalottenlökar
1 dl finhackad purjolök
2 dl färska broccolibitar
Olivolja
1 tsk curry
1 tsk torkad oregano
salt och peppar
Färsk hackad bladpersilja

Gör så här:
1. Skiva champinjoner. Hacka 
paprika fint. Skala och skiva 
schalottenlök. Finhacka purjolök 
och skär av buketter från broc-
colin.
2. Häll lite olivolja i en stor kast-
rull.
3. Tillsätt kryddor, champinjoner, 
paprika, lök och purjolök och låt 
fräsa i någon minut.
4. Häll på buljong och grädde 
och låt koka i ca 10 minuter.
5. Skär laxen i mindre bitar och 
lägg i soppan tillsammans med 
broccolibitarna.
6. Låt sjuda i ca 5 minuter.
7. Smaka av med salt och pep-
par och ev mera curry.
8. Strö på hackad bladpersilja 
före servering.

l  4 personer

Laxsoppa

600g laxfilé
salt och vitpeppar
1 dl sesamfrön
Quinosallad
5 dl kokt quinoa
en näve sockerärtor
en näve haricot verts
4 st stjälkar av grön sparris
saften av 1/2 citron
1 granatäpple (kan uteslutas)
1/2 dl hackad gräslök
1 msk olivolja
salt och svartpeppar
citron- och gurksallad:
1 gurka
2 dl creme fraiche
Rivet skal av en citron

Gör så här:
1. Skölj quinoan ordentligt och 
koka enligt anvisningarna.

2. Sätt ugnen på 175 grader. 
Skär laxen i fyra bitar. Salta och 
peppra. Häll sesamfrön på en 
tallrik och vänd laxen däri. Stek 
lätt i torr panna och ställ sedan 
in laxen i ugnen i ca 10 minuter.
3. Dela gurkan och ta ur kärn-
huset. Skär den i 1 cm stora tär-
ningar. Vispa creme fraiche hårt 
och blanda i citronskal och gurka. 
Smaka av med salt och peppar.
4. Skär grönsakerna i bitar och 
fräs dem någon minut i en stek-
panna. Tillsätt den kokta quinoan 
och blanda. Pressa citronsaft 
över blandningen och smaka av 
med salt och peppar. Garnera 
med hackad gräslök och kär-
norna från ett granatäpple.
6. Servera med sesamlaxen 
och en klick gurksallad.

l  4 personer

Sesamlax med quinoa

Strö  
över ros-

marin
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l Lunch / Middag  fisk

600 g laxfilé
1 citron
salt och peppar
saffransgrönsaker
1 fänkålsstånd
1 röd paprika
1 gul paprika
Olivolja
1 kuvert saffran
1 fiskbuljongtärning
3 dl vatten
1 dl majonnäs
1/2 dl hackad dill
salt och svartpeppar
tillbehör: dillmajonnäs

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader. 
Dela laxfiléerna i 4 lika stora bitar. 
Bryn filéerna i någon minut på 
varje sida. Strö på salt, peppar 
och pressa citron över.
2. Lägg upp fisken i en ugnsfast 
form och ställ in i ugnen cirka 10 
minuter.
3. Skala och skär löken i klyftor. 
Skär fänkålen och paprikan i ski-
vor. Stek grönsakerna i lite oliv-
olja. Strö på saffran och smula 
ner buljongtärningen. Häll på vat-
ten och låt koka under lock i 6–7 
minuter på svag värme.
4. Blanda majonnäs och hackad 
dill i en skål. Smaka av med salt 
och svartpeppar.
5. Fördela grönsakerna i sitt 
spad på tallrikar och lägg en lax-
skiva på varje tallrik. Toppa med 
dillmajonnäs.

l  4 personer

Lax med  
saffrans- 
grönsaker

Här är en enkel vardagsrätt 
som går snabbt att svänga 
ihop. Den passar bra till lunch-
lådan och det går att variera 
tillbehören med rostbiff, räkor, 
tonfisk eller skinka.

400—500 g varmrökt lax
6 ägg
2 msk majonnäs
1 dl gräddfil
1 kruka gräslök
salt och peppar
tillbehör: Grönsallad

Gör så här:
1. Koka äggen i cirka 6–7 
minuter.
2. Hacka gräslök. Blanda  
majonnäs, gräddfil, gräslök, 
salt och peppar i en skål.
3. Skala och grovhacka  
äggen.
4. Tillsätt ägghacket i skålen 
och blanda om. Fördela ägg-
blandningen på tallrikar och 
lägg på en bit varmrökt lax.
5. Servera tillsammans med  

l  4 personer

Rökt lax med äggsalladl  4 personer

Tonfisksallad med bönor

Fisk och röd pesto är en ljuvlig 
smakkombination! Dessutom går 
det snabbt och är lätt att göra.

8 strömmingsfiléer
2 msk röd pesto på burk
2 dl grädde
smör
1 aubergine
1 squash
1 rödlök
salt och peppar
Olivolja

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 225 grader. 
Skiva aubergine, squash och 
rödlök i lagom stora bitar. Fördela 
grönsakerna på ugnsplåt och 
häll olivolja över. Strö på salt och 
peppar och ställ in i ugnen i ca 
15 minuter.
2. Fördela pesto på 4 ström-
mingsfiléer. Salta och peppra. 
Lägg en strömmingsfilé över 
varje och tryck till.
3. Hetta upp en stekpanna med 
smör och bryn filéerna några mi-
nuter på varje sida.
4. Häll på grädde och låt koka i 
ca 5 minuter. Smaka av med salt 
och peppar.
5. Servera med de rostade grön-
sakerna.

l  4 personer

Strömming 
med pesto

300 g benfri laxfilé
300 g benfri torskfilé
1 gul lök
1 fänkål
2–3 vitlöksklyftor
1 burk krossade tomater
2 msk olivolja
1 liter fiskbuljong
1 kuvert saffran (1/2 gram)
4 msk apelsinjuicekoncentrat
1/2 röd chili
1 paket sockerärter
salt och peppar
Färska dillkvistar
snabb aioli
1 dl majonnäs
1 vitlöksklyfta
Lite finhackad röd chili

Gör så här:
1. Skiva löken. Dela fänkålen och 
skär bort den nedersta roten, 
skiva tunt. Hacka vitlök och chili 
fint. Hacka samtidigt vitlöken och 
chilin som är till aiolin.
2. Stek grönsakerna i lite olivolja 
i någon minut. Lägg i vitlök, chili 
och saffran och blanda om. Häll 
på fiskbuljong, juicekoncentratet 
och krossade tomater. Koka un-
der lock i cirka 20 minuter.
3. Tärna fisken och lägg i sop-
pan. Sjud tills fisken är precis 
genomkokt, cirka 5 minuter.
4. Skiva sockerärterna och lägg i 
precis före servering.
5. Blanda majonnäs, chili och 
vitlök i en skål och smaka av med 
salt och peppar.
6. Servera soppan varm med en 

l  4 personer

Fisksoppa 
med aioli

Svart råris innehåller mer anti-
oxidanter än vanligt ris. Det finns 
att köpa i hälsokostaffärer eller 
på www.dietshop.se

4 torskfiléer
1 påse mandelspån
1 ägg
smör
5 dl kokt svart råris
1 fänkål
2 apelsiner
Olivolja
salt och peppar

tillbehör: Grönsallad

Gör så här:
1. Koka råriset enligt anvisningen 
på paketet (ca 35 minuter).
2. Dela fänkålen och skär i 
klyftor. Skär bort skalet med en 
vass kniv och gör filéer av apel-
sinköttet. Lägg apelsinbitarna 
åt sidan tillsammans med apel-
sinsaften som blev kvar.
3. Hetta upp en stekpanna med 
lite olivolja och bryn fänkål på 
medelvärme i några minuter. 

4. Tillsätt råris och apelsinfiléer 
samt apelsinsaften. Blanda och 
smaka av med salt och peppar.
5. Krydda torskfiléerna med salt 
och peppar. Vänd dem i ett fat 
med uppvispat ägg och panera 
sedan i mandelspånen.
6. Stek fiskfiléerna i lite smör i 
ca 3 minuter per sida. Servera 
genast med rårissalladen och 
grönsallad.

l  4 personer

Mandeltorsk med svart råris

1 burk stora vita bönor
1/2 dl olivolja
1 msk rödvinsvinäger
2 tsk senap
salt och svartpeppar
1/2 rödlök
1 liten squash
1/2 huvud isbergssallad
2 burkar tonfisk i vatten
2 kokta ägg
1 citron
eventuellt lite kapris

Gör så här:
1. Skölj av bönorna ordentligt 
och lägg i en skål. Häll på 
olivolja, vinäger och senap. 

Blanda om väl och smaka av 
med salt och peppar.
2. Skala och skiva rödlök.
3. Skiva squashen och lägg 
i en stekpanna med lite oliv-
olja. Tillsätt rödlöken och 
stek i någon minut. Smaka av 
med lite salt och peppar och 
lägg i en stor skål.
4. Tillsätt bönorna och 
skivad isbergssallad och 
blanda om.
5. Häll av vattnet från tonfis-
ken och lägg i salladen.
6. Dekorera med kokt ägg, 
majonnäs, citronklyftor och 
kapris.
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l Lunch / Middag  fisk/fågel

ca 800 g laxfilé
2 msk olivolja
2 msk dijonsenap
2 msk hackad dill
salt och peppar
1 gul squash
1 grön squash
Olivolja
Vattenkrasse

1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Skär laxen i fyra bitar.
3. Blanda olja, senap och hackad 
dill i en skål. Bred blandningen över 
laxbitarna. Strö över salt och pep-
par. Sätt i ugnen i cirka 15 minuter.
4. Skiva squash i 1 cm tjocka ski-
vor.
5. Hetta upp en grillpanna eller 
en stekpanna med olivolja. Stek 
squashbitarna i några minuter på 
varje sida tills de har fått fin färg.
6. Servera laxen med squashskivor-
na och dekorera med vattenkrasse.

l  4 personer

Senapslax  
med grillad  
squash

Numera finns det tortilla med 
fullkorn och det går att fylla den 
med det mesta. Det är en perfekt 
rätt till picknicken eller när man 
ska på stranden i sommar! Va-
riera med lax, räkor, kräftsjärtar 
eller skinka och rostbiff.

4 st fullkornstortilla
400 g rökt makrill
6 ägg
1/2 dl gräddfil
2 msk majonnäs
2 msk kapris
salt och peppar
1 st gul paprika
Grönsallad

Gör så här:
1. Koka äggen i cirka 6–7 minu-
ter. Skala äggen och hacka dem 
i stora bitar.
2. Blanda gräddfil, majonnäs, 
ägg och kapris och smaka av 
med salt och peppar.
3. Rensa makrillen från skin och 
ben.
4. Strimla paprika.
5. Fyll en tortilla med en klick 
äggsallad, makrill, paprikaskivor 
och sallad och rulla ihop.

l  4 personer

Fullkorns-
tortilla med 
rökt makrill

Har du dinkel i frysen så lägg 
i en het panna med lite oliv-
olja och rätten är klar på 10 
minuter. Om inte tar det 45 
minuter att koka den, men det 
är värt det!

4 dl kokt dinkel
4 kokta ägg
1 burk kikärtor
2 avokado
1 knippe färsk gräslök
1 citron
400 g rökt lax
3 msk olivolja
1 msk rödvinsvinäger
1 tsk dijonsenap
salt och peppar

Gör så här:
1. Blanda olivolja, vinäger  
och senap i en stor skål. Riv 
citronskalet och tillsätt i skå-
len. Pressa i citronsaft och 
blanda om. Strö på salt och 
peppar.
2. Lägg i kokt dinkel eller stek 
fryst dinkel i olivolja innan.
3. Skölj av kikärtorna och 
lägg i skålen tillsammans med 
hackad gräslök. Blanda om 
ordentligt och låt gärna stå 
och marinera en stund före 
servering.
4. Lägg upp på fat och gar-
nera med ägghalvor, rökt lax 
och hackad gräslök

l  4 personer

Dinkelsallad med rökt lax

Använd vilken fisk du vill. Linser 
finns i flera färger, men köp INTE 
konservburkar. Det är värt tiden 
att koka linser själv. Linser har ett 
superlågt GI och smakar ljuvligt 
när man marinerar dem!
 
600 g laxfilé
1/2 purjolök
1 1/2 dl mellangrädde
salt och vitpeppar

Linssallad:
2 dl kokta röda linser
2 dl kokta svarta linser
saften från en citron
1 dl olivolja
2 msk rödvinsvinäger
1/2 dl hackad gräslök
salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. 
Skiva laxfilén i centimetertjocka 
skivor och lägg på en ugnsfast 
smord form. Strö över lite salt 
och peppar.
2. Koka linserna enligt anvisning-
arna i olika kastruller.
3. Strimla purjolöken. Koka upp 
grädde i en kastrull och tillsätt 
purjolöken, lite salt och vitpeppar. 
Häll blandningen över fisken och 
sätt in i ugnen i cirka 15 minuter.
4. Blanda olivolja, vinäger, salt 
och peppar i en skål. Lägg i de 
kokta linserna och den hackade 
gräslöken. Blanda om väl och 
pressa citronsaft över och sma-
ka av med salt och peppar.
5. Servera laxen med linssalla-
den och kokt broccoli.

l  4 personer

Purjolax med  
linssallad

Kycklingen sköter sig själv i 
ugnen och blir ljuvlig när man 
inte ”försteker” den. Passar ut-
märkt till det svarta råriset med 
smak av parmesan. 

4 st kycklingfiléer
Olivolja
salt och peppar
5 dl kokt svart råris
1 ask med sugarsnaps eller 
sockerärtor
1 knippe rädisor
1 dl färsk riven parmesanost
2 dl créme fraiche
1 dl hackad färsk gräslök

Gör så här:
1. Koka råriset enligt anvisning-
en på paketet (ca 35 minuter). 
2. Sätt ugnen på 175 grader. 

Häll olivolja i en ugnsfast form 
och lägg kycklingfiléerna över. 
Strö på salt och peppar och 
sätt in i ugnen i ca: 20 – 25 
minuter eller tills kycklingen är 
genomstekt.
3. Skiva rädisorna. Hetta upp 
en stekpanna med lite olivolja. 
Lägg i sockerärtorna och stek i 
någon minut. Tillsätt det svarta 
råriset och rädisor och blanda 
om. Smaka av med salt och 
peppar. 
4. Blanda till sist ner riven färsk 
parmesan. Blanda créme frai-
che med gräslök och smaka 
av med salt och peppar. Skiva 
upp kycklingfiléen och servera 
med råris och grönsaksbland-
ningen med en klick gräslök-
scréme.

l  4 personer

Ugnsbakad kyckling 
med svart råris

Surkål är vitkål som fermenterat 
med hjälp av mjölksyrebakterier. 
Processen ger bättre lagrings-
duglighet och högre närings-
värde än färsk vitkål. Finns att 
köpa i alla livsmedelsbutiker.

4 kycklingfiléer
Olivolja
en halv färsk ananas
4 dl surkål
2 dl hackad purjolök
2 dl grädde
1/2 tsk paprikakrydda
salt och peppar
100 g riven ost

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. 
Lägg surkål i en stor ugnsfast 
form. Skär ananasen i mindre 
bitar och lägg över surkålen.
2. Tillsätt hackad purjolök 
och strö på salt, peppar och 
paprikakrydda. Fördela riven 
ost över.
3. Hetta upp en stekpanna 
med olivolja. Bryn kycklingfilé-
erna runt om. Strö på salt, pep-
par och ev paprikakrydda.
4. Lägg kycklingfiléerna över 
gratängen och sätt in i ugnen i 
20 minuter.

l  4 personer

Surkålslåda 
med ananas 
och kyckling
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l Lunch / Middag  fågel

Gör så här: Lägg salladen i en stor skål. Blanda ner dressingen som 
finns med i påsen. Bena ur kycklingen. Fördela salladen på en tallrik och 
toppa med kyckling, hackade tomater och riven parmesan. Strö på lite 

l  1  person

Snabb ceasarsallad

4 kycklingfiléer
1 msk röd currypasta
1 burk kokosmjölk
1 msk riven färsk ingefära
1–2 vitlöksklyftor
1/2 lime
1 tsk honung
1 rödlök
1 paket minimajs
1 paket sockerärter
1/2 broccolistånd
Färsk koriander
4 dl kokt bovete
1 dl strimlad purjolök
1/2 msk kanel
1/2 msk kardemumma
1 näve mandlar
salt och peppar

Gör så här:
1. Koka bovete enligt anvisning.
2. Skär kycklingfiléerna i bitar.
3. Riv ingefära och vitlök fint på 
ett rivjärn. Skär broccolin i buket-
ter och skär rödlöken i skivor. 
Strimla purjolöken.
4. Bryn kycklingen i rapsolja i en 
stekpanna några minuter. Tillsätt 
vitlöken och ingefäran och rör 
om. Tillsätt kokosmjölken, curry-
pastan, honung och limesaft. Låt 
koka i 10 min.
5. Lägg i broccoli, minimajs, röd-
lök och sockerärter precis innan 
servering och låt koka någon mi-
nut. Smaka av med salt, peppar 
och färsk koriander.
6. Lägg smör i en stekpanna och 
tillsätt kanel och kardemumma. 
Rör om och tillsätt mandlarna. 
Stek i någon minut. Tillsätt kokt 

l  4 personer

Kyckling 
med bovete

Quinoa är proteinrikt och ljuvligt 
gott! 

4 kycklingfiléer
salt och vitpeppar
2 vitlöksklyftor
1 msk finriven färsk ingefära
1 apelsin
Olivolja
2 dl hönsbuljong
2 dl mellangrädde

Quinoasallad:
5 dl kokt quinoa

1 näve färsk bladspenat
1 dl rostade cashewnötter
salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Skölj quinoan och koka enligt 
anvisningen på paketet.
2. Sätt ugnen på 175 grader. 
Dela kycklingfiléerna på längden 
och lägg i en ugnsfast form. Strö 
på salt och peppar. Ställ in i ug-
nen i cirka 20 minuter.
3. Häll lite olivolja i en kastrull 
och tillsätt riven ingefära, riven 

vitlök och rivet skal av apelsin. 
Stek någon minut. Häll på 
buljong, grädde och saft från 
en halv apelsin. Koka i cirka 10 
minuter. Smaka av med salt och 
peppar.
4. Häll olja i en stekpanna och 
tillsätt quinoan. Pressa lite apel-
sinsaft över och smaka av med 
salt och peppar. Blanda i blad-
spenat precis före servering.
5. Lägg quinoasallad på en tall-
rik med en kycklingfilé. Häll över 
apelsinsås och rostade nötter.

l  4 personer

Apelsinkyckling med quinoasallad

2 grillade kycklingfiléer
1 majskolv
salladsblad

bbQ-sås:
2 msk crème fraiche
1 msk majonnäs
1 tsk ketchup
1 msk hackad saltgurka
salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Blanda ingredienserna till såsen.
2. Koka majskolven i lättsaltat vatten 
i 20 minuter. Ta upp och skär i bitar.
3. Lägg upp majs, kyckling och 
sallad på en tallrik och toppa med 
såsen.

l  4 personer

Grillade  
kycklingbröst

Oh, så god den här grytan är 
och den blir bara godare om den 
få stå någon dag. Hel dinkel går 
utmärkt att frysa så koka hela 
förpackningen och frys in i påsar, 
perfekt att slänga i wokpannan 
eller i någon gryta.

 
4 kycklingfiléer
Olivolja
1 burk kikärtor
1 litet blomkålsstånd
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
en näve haricots verts
7 dl kycklingbuljong eller grön-
saksbuljong
1 burk krossade tomater
1 msk curry
2 tsk spiskummin
kokt dinkel

 
Gör så här:
1. Koka hel dinkel enligt anvisning-
en på förpackningen (ca 45 min).
2. Skär kycklingfiléerna i lagom 
stora bitar. Skär löken i små bitar 
och hacka vitlöken fint. Skär la-
gom stora blomkålsbuketter. 
3. Häll av vattnet från kikärtorna 
och skölj noga.
4. Bryn kycklingfiléerna i lite oliv-
olja i en gryta så att de får färg.
5. Tillsätt lök, vitlök, curry och 
spiskummin och rör om. Häll på 
krossade tomater och buljong 
och låt koka i cirka 15 minuter.
6. Tillsätt haricot verts och koka 
ytterligare några minuter.

l  4 personer

Kyckling-
gryta med 
dinkel

4 kycklingfiléer
2 dl yoghurt
1 msk curry 
1 vitlöksklyfta (pressad)
sesamolja 
salt och peppar

kycklingsås:
2 dl matlagningsyoghurt
1 dl jordnötter 
1/2 rödlök
1 vitlöksklyfta 
1 msk smör 
2 tomater,
1 tsk rivet citronskal 
1 msk curry
1 msk olja 
2 tsk pressad citron
1 tsk honung

bulgursallad:
6 dl kokt bulgur
1/2 burk svarta bönor
1 näve sockerärter,
1 dl skivad purjolök
salt och peppar
Olivolja

Gör så här:
1. Blanda marinaden till kyck-
lingen. Dela kycklingfiléerna 
i långa bitar och trä på spett. 
Lägg på ett fat och låt mari-
nera i minst 20 min eller över 
natten.
2. Koka bulgur enligt anvis-
ningen på paketet.
3. Hacka jordnötter, rödlök, 
vitlök och tomater. Fräs nöt-
ter, lök, vitlök, citronskal och 
curry i olja. Tillsätt yoghurt, 
citronsaft, honung och tomat. 
Blanda ordentligt.
4. Häll olja i en stekpanna 
och lägg i sockerärter och 
purjo. Strö på salt och pep-
par. Tillsätt kokt bulgur. Skölj 
bönorna och blanda i pan-
nan.
5. Grilla spetten i en 
grillpanna eller stek i en 
stekpanna i ca 5–7 minu-
ter. Servera spetten med 
jordnötssåsen och bulgur-
sallad.

l  4 personer

Spett med jordnötssås

1/2 grillad kyckling
1 paket ceasarsallad
1 tomat

Lite grovt riven parmesanost
salt och svartpeppar
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1/2 kruka romansallad
5 cocktailtomater
4-5 skivor lufttorkad skinka
5 gröna oliver
50 g saganaki-ost, feta eller 
mozzarellaost

2 soltorkade tomater
1 msk grön pesto

Gör så här:
Fördela alla ingredienser på en 
tallrik eller i en matlåda.

l  1 person

Plocktallrik

Jag har precis börjat äta tofu och 
är överraskad hur gott det är, och 
NYTTIGT! Jag marinerar i tamari-
soja som man kan köpa i hälso-
kostaffärer eller på www.dietshop.
se. Det är en soja som är ljuvlig.

500 g naturell tofu
1 dl tamarisoja
1 msk riven färsk ingefära
1 msk riven vitlök
2 msk sesamfrön
1 paket groddar
4 morötter
2 kålrabbin
Rapsolja
Garnering: sesamfrön 

Gör så här: 
1. Skiva tofu i stora bitar.
2. Blanda tamarisoja, riven inge-
fära och vitlök i en skål. Lägg i 
tofubitarna och låt marinera  
i 15–30 minuter.
3. Skär morötter och kålrabbi i 
strimlor.
4. Hetta upp en stekpanna och 
häll i lite olja.
5. Ta upp tofubitarna från marina-
den och stek i några minuter på 
varje sida. Lägg upp på ett fat.
6. Lägg i grönsakerna och stek i 
någon minut.
7. Häll på marinaden och låt 
steka i någon minut.
8. Strö på sesamfrön och ser-
vera med tofubitarna.

l  4 personer

Tofu med  
tamari-
grönsaker

l Lunch / Middag  fågel/vegetariskt

1 liter vatten
2 hönsbuljongtärningar eller 3 
msk kycklingfond
1 krm curry
salt och peppar
Lite pressad citronsaft
2 finhackade schalottenlökar
4 kycklingfiléer
2 röda paprikor
100 g minimajs
100 g broccoli
100 g sparris
100 g sockerärter

Gör så här:

1. Koka upp vatten och buljong-
tärning eller kycklingfond.
2. Tillsätt curry, pressad citron-
saft, hackad schalottenlök, salt 
och peppar i en gryta.
3. Skär kycklingfiléerna i sneda 
remsor och lägg i grytan. Låt 
koka 5 minuter.
4. Skiva paprika och sparris i 
mindre bitar.
5. Bryt broccoli i små buketter. 
Tillsätt paprika, broccoli, mini-
majs och sockerärter och koka 
ytterligare någon minut.

l  4 personer

Kycklingfrikassé

Den här rätten är jättegod och 
lätt att göra. En rolig omväxling 
till den vanliga köttfärssåsen. 
Rågspagetti finns att köpa på väl-
sorterade hälsokostaffärer eller 
på www.dietshop.se.
 
4 kycklingfiléer
1 gul paprika
1 grön paprika
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 burk krossade
tomater
Olivolja
1 krm torkad basilika
salt och peppar

kokt rågspagetti
Färsk basilika
parmesan

Gör så här:
1. Kör kycklingfiléerna och papri-
kan i en matberedare eller använd 
en stavmixer.
2. Finhacka vitlök och gul lök.
3. Hetta upp en stekpanna med 
olivolja och fräs kycklingmixen 
i några minuter. Lägg i lök och 
vitlök och stek ytterligare någon 
minut. Tillsätt krossade tomater, 
basilika, salt och peppar och ko-
ka på svag värme i ca 10 minuter.
4. Servera tillsammans med ny-
kokt rågpasta, färsk basilika och 
grovriven färsk parmesan.

l  4 personer

Kyckling  
Bolognese

4 kycklingfiléer
1/2 dl sesamfrön
salt och peppar
Olivolja
5 dl kokt bulgur
1 paprika, orange eller röd
1/2 gurka
Färska korianderblad eller 
basilika
1 paket halloumiost

 
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader. 

Skär kycklingfiléerna i mindre 
bitar och trä upp på spett. 
Pensla med lite olivolja. Panera 
kycklingen i sesamfrön så att 
det täcker kycklingen.
2. Stek kycklingspetten runt om 
i olivolja i en grillpanna eller stek-
panna. Lägg upp på ett fat och 
ställ in i ugnen ca 10 minuter.
3. Skär halloumiosten i skivor 
och stek i en stekpanna eller 
grillpanna med lite olivolja tills 
osten får färg. Lägg upp på ett 

hushållspapper.
4. Skär paprikan i bitar. Dela 
gurkan och ta bort fröhuset. 
Skär i skivor.
5. Hetta upp en stekpanna och 
häll i olivolja och sedan den 
kokta bulguren. Tillsätt paprika 
och gurka, salt och peppar och 
blanda om väl. Strö över hackad 
färsk koriander.
6. Lägg upp blandningen på 
ett fat och lägg osten över och 
toppa med kycklingspetten

l  4 personer

Sesamkyckling med bulgursallad

Prova blomkålspuré som omväx-
ling till potatismos. Har ett bättre 
GI och smakar ljuvligt!

4 kycklingfiléer
salt och peppar
ev lite chiliflagor
Rapsolja eller smör
blomkålspuré
1 blomkålshuvud
2 dl grädde
salt och peppar

tillbehör:  
Grillad squash, ananas och 
 rostade cashewnötter

Gör så här:
1. Skär blomkålshuvudet i små 
bitar och lägg i en kastrull.
2. Häll över grädden och låt koka 
på svag värme i 10 min. Blomkå-
len ska vara helt genomkokt.
3. Mixa med hjälp av en mixerstav 
och smaka av med salt och pep-
par.
4. Salta och peppra kycklingfi-
léerna. Hetta upp en grillpanna 
eller en stekpanna med rapsolja 
eller smör.
5. Stek filéerna cirka 7 min per 
sida på medelvärme.
6. Servera kycklingen med grillad 
squash och ananas.
7. Lägg på en klick blomkåls-
mos och dekorera med rostade 

l  4 personer

Kyckling med 
blomkålspuré

Jag har hittat en ny grönsak i 
butiken som heter spetskål. Den 
liknar vitkål men har mer smak. 
Det går bra att använda vitkål 
och savoykål också.

4 kycklingfiléer
smör
salt och peppar
1 huvud spetskål
1 msk dijonsenap
2 dl grädde
1 burk kidneybönor 

Gör så här:

1. Skär kycklingfiléerna i lagom 
stora bitar.
2. Strimla spetskål stort.
3. Häll av vattnet från bönorna 
och skölj ordentligt.
4. Bryn kycklingen i smör i 
några minuter och strö på salt 
och peppar.
5. Häll på grädde och senap 
och låt koka i ca 7–8 minuter.
6. Tillsätt spetskål och bönor 
och koka ytterligare 2 minuter.
7. Smaka av och servera!

l  4 personer

Kyckling med spetskål
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l Mellanmåll Lunch / Middag  vegetariskt

Quinoa hittar du numera i de flesta 
livsmedelsbutikerna. Det är ett ljuvligt 
gott frö som är proteinrikt och passar 
bra i olika sallader.

6 dl kokt quinoa
2 paket fetaost à 250 g
4 kvisttomater
1/2 rödlök
1 burk svarta oliver
Några kvistar bladpersilja eller 
basilika
3 msk olivolja
2 tsk vinäger
Garnering: pumpakärnor och sol-
roskärnor

Gör så här:
1. Skölj quinoan väl och koka enligt 
anvisningen på paketet (ca 15 min).
2. Hacka färsk persilja eller basilika 
och lägg i en skål.
3. Häll på lite god olivolja och vinäger.
4. Skiva tomat och skiva rödlök.
5. Lägg lök och tomat i skålen. Tillsätt 
sedan den kokta quinoan och oliver.
6. Blanda om väl och smaka av med 
salt och peppar.
7. Skär fetaosten i småbitar och strö 
över salladen.
8. Toppa med pumpakärnor och 
solrosfrön.

l  4 personer

Grekisk  
sallad  
med quinoa

Sparris med dillgremolata

Gör så här: 
1. Blanda alla ingredienser till gremolatan. Skala sparrisstängerna och 
koka dem i lättsaltat vatten i 10 minuter. Fördela sallad på ett fat och 
ringla god olivolja över. Lägg sparris över salladen och strö på lite havs-
salt. Toppa med dillgremolata.

l  1 person

6–8 vita sparrisar
Mizunasallad eller annan 
sallad
Olivolja
havssalt

dillgremolata:
0,5 dl riven parmesanost
1 msk hackad färsk dill
skal från 1/2 citron
svartpeppar

1 1/2 paket halloumiost
2 auberginer
Olivolja
salt och svartpeppar
bresaola eller lufttorkad 
skinka

tillbehör: Rucolasallad med 
färska örter t ex basilika och 
bladpersilja och små tomater

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Skär halloumiosten och au-
berginen i 1 cm tjocka skivor.
3. Hetta upp en grillpanna och 
häll i rikligt med olivolja.
4. Grilla eller stek aubergine- 

och halloumiskivorna på varje 
sida i någon minut.
5. Strö på lite salt och svart-
peppar på aubergineskivorna.
6. Lägg upp på ett fat. Varva 
ost och aubergine på höjden 
och stick en tandpetare ige-
nom.
7. Lägg upp dessa på en ugns-
fast form och ställ in i ugnen i 
ca 15–20 minuter.
8. Blanda ruccola och hacka-
de örter i en skål. Häll på god 
olivolja och lite rödvinsvinäger.
9. Blanda om och strö på 
svartpeppar och salt. Garnera 
med tomater.
10. Servera halloumi- och au-

l  4 personer

Grillad halloumi med  
aubergine och bresaola

Grönt te  
med rostade sojabönor

Ost med frön
75 g brieost + 50 g blandade frön

Körsbär

Blåbärssmoothie
l   1 person
Agavesirap finns i välsorterade häl-
sokostbutiker. Det går också bra 
att använda stevia, som kan bestäl-
las bland annat på dietshop.se. 
Blåbären kan bytas ut mot hallon.

1 dl frysta blåbär
1 dl naturell yoghurt
1 dl sojamjölk
saften av 1/2 lime
2 tsk agavesirap

Gör så här:
Lägg alla ingredienser i en mixer 
och kör till en jämn smoothie. Häll 
upp på glas och drick direkt.

Pistagenötter
1 portion = 100 gram nötter

✽✽
✽

Kesoröra
Gör så här: Blanda 1 dl keso med 0,5 dl blåbär. Toppa med rostade 
mandelspån.

Ringla god 
olivolja 
över!
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