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KÅLPUDDING 

574 kcal/port med potatis 

453 kcal/port utan potatis 

4 port 

800 g vitkål 

1 tsk margarin 

1 msk sirap 

1 dl ströbröd 

2 dl vatten 

salt o peppar 

1 tsk soya 

500 g blandfärs max 15% 

1 finhackad lök 

1 1/2 dl vatten 

Sås: 

2 msk vetemjöl 

1 msk margarin 

2 dl lättmjölk 

2 dl vatten 

1 köttbuljongtärning 

Collorit 

Salt o peppar 

8 potatisar 

Sätt ugnen på 200 grader. 

Häll upp ströbrödet och 2 dl vatten i en bunke och låt svälla. 

Skär vitkålen i mindre bitar och bryn i smöret. Salta och peppra och häll till sist över 

sirapen. 

Blanda ihop färsen, kryddor, hälften av vitkålen, löken och vatten och rör till en 

smidig färs. Gör ett stekprov o kolla om det behövs mer kryddor. 

Lägg i färsen i en ugnsform och forma den jämt. Lägg över det sista vitkålen överst 

och in i mittersta falsen i ugnen ca 30-35 min. 

Koka under tiden potatis och gör såsen. 

Smält margarinet och blanda ihop mjölet så klumparna försinner. 

Tillsätt vätskan och koka upp minst 3 minuter. Tillsätt buljongen och färga med 

colloriten till önskad färg. Häll ev i sky från kålpuddingen. Smaka av med salt o 

peppar. 

Servera ev med lingonsylt eller gelé. 
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KYCKLINGGRYTA MED RÖD CURRY 

 

460 kcal/port med ris 

235 kcal/port utan ris 

4 port 

400 g kycklingfilé 

1 gul finhackad lök 

2 klyftor pressad vitlök 

2 tsk olja 

2 tsk röd currypasta (lite mindre ifall man ej gillar hetta i mat) 

2 paprika i olika färg 

200 g bambuskott 

10 champinjoner i skivor 

1 dl vatten 

3 dl mellanmjölk 

2 dl turkisk yoghurt 3,5% 

salt, vitpeppar 

1 tsk timjan 

3 dl okokt ris 

Gör så här: 

Koka riset enligt anvisning. 

Stek champinjonerna utan fett. Fräs alla grönsakerna i 1 tsk olja. 

Skär kycklingen i mindre bitar och bryn i 1 tsk olja. Salta och peppra och häll i 

timjanen. 

Häll i 1 dl vatten med currypastan och låt puttra en stund. 

Lägg i grönsakerna och häll i mjölken och låt puttra ca 10 min tills kycklingen är klar. 

Ta bort från plattan så det slutar koka och häll i den turkiska yoghurten och värm upp 

men låt det inte koka. 

Smaka av med salt och peppar. 

Servera med broccoli. 
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FRANSK VITLÖKSFISK 

 

360 kcal/port med potatis 

238 kcal utan potatis och bladspenat 

100 g bladspenat är 18 kcal 

4 port 

500 g sej 

4 msk flytande smör 

1 msk vatten 

1 msk citron 

1/2 dl ströbröd 

1/2 dl persilja 

2 klyftor vitlök 

1/2 tsk salt 

8 potatisar 

bladspenat 

 

Sätt ugnen på 225 grader. Blanda ihop flytande smör, ströbröd, persilja, salt och 

pressad vitlök. 

Lägg fisken i en ugnsform och bred över ströbrödsblandningen. Tillaga i mitten av 

ugnen i 20-25 minuter. 

Servera med lite stekt bladspenat och potatis 
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ÄRTSOPPA MED MOROT OCH TIMJAN 

 

437 kcal/port 

500 g ärtor (torkade) 

2 tsk timjan 

1 tsk salt 

1 buljongtärning 

1 gul lök 

2 morötter 

13 dl vatten ca. 

Lägg ärtorna i blöt kvällen innan.  Skölj av dem och lägg i en kastrull. Häll på vatten, 

börja med 1 liter vatten och fyll på allteftersom. Lägg i den gula löken, buljongen 

och kryddorna. 

Soppan ska koka ca 1,5 timmar. De sista 15 minuterna lägg i grovrivna morötter och 

låt koka. 

Servera med en god ostsmörgås. 
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VINSKINKA MED PRESSAD POTATIS 

 

9 propoints/port med 169g pressad potatis 

380 kcal/port med potatis 

258 kcal/port utan potatis 

 

 

400 g rökt skinka  

4 dl yoplait plus fraiche 8% 

1/2 dl chilisås 

3/4 dl vitt matlagningsvin 

salt och peppar 

potatis 

  

Rulla skinkskivorna och lägg dem i en form. 

Blanda fraiche, chilisås och vin till såsen och smaka av med salt och peppar. 

Häll såsen över skinkan och sätt in i ugnen på 250grader ca 20 min. 

Servera med pressad potatis och broccoli eller en fräsch sallad 
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BITTENS KYCKLINGFILE 

 

465 kcal/port med ris 

241 kcal/port utan ris 

 

4 port 

500 gr kycklingfilé 

1½ dl vatten 

1½ msk äppelcidervinäger 

1½ msk soja 

1 tärning hönsbuljong 

1½msk farinsocker 

½ msk timjan 

½msk rosmarin 

½ msk mejram 

½tsk salt 

1 krm svartpeppar 

2 pressade vitlöksklyftor 

2 dl crème fraiche 15 % 

  

Placera kycklingfileerna i en eldfast form. 

Blanda samtliga ingredienser utom crème fraiche o häll blandningen över 

filéerna. 

Sätt in i ugn 200 gr ca 15 min, höj till 225 gr o låt stå ytterligare ca 15 

min. 

Häll av skyn i en kastrull o blanda ner fraichen o värm upp.. 

Skiva filéerna. 

Serveras ihop med valfri mängd ris o valfri sallad. 

Alt. 

Låt filéerna kallna i skyn, skiva o ät kallt tillsammans med en 

potatissallad. 
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HONUNGSLAX MED MANGOSÅS 

 

544 kcal/port 

Lax: 259 kcal/ port 

Tillbehör: 181 kcal/port 

Mangosås: 104 kcal/port 

Honungslax 

4 port 

4 st laxkotletter a`la 125 g 

2 msk flytande honung 

2 tsk salt 

1 tsk grovkrossad vitpeppar 

Tillbehör: 

800 g potatis 

salt & peppar 

1 msk olja (till både laxen och ugnspotatisen) 

Gnid in laxen med honung, salt & peppar. Låt stå i kylen minst 1 1/2 timme: stek den 

sedan i en grillpanna. Servera med mangosås och ugnsrostad potatis. 

Mangosås 

4 port 

1 mango (eller persika el. nektarin) 

2 dl matlagningsyoghurt 

1-2 tsk finhackad röd chili 

1/2 msk flytande honung 

2 krm salt 

Blanda ihop allt och smaka av. Krydda mer om det behövs. 
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