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MÅNDAG 

Pastagratäng med pizzasmak 

 

TISDAG 

Mexikansk kyckling 

 

ONSDAG 

Lax med täcke av kräftstjärtar 

 

TORSDAG 

Vegetarisk chili con carne med cornbread 

 

FREDAG 

Grönsaksgratäng med kokosmjölk och curry 

 

LÖRDAG 

Citronpasta med fetaost och basilika 

 

SÖNDAG 

Kyckling och paprika under currytäcke 
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PASTAGRATÄNG MED PIZZASMAK 

 

ca 501 kcal/port utan sallad 

Sallad ca 54 kcal/port 

4 port 

280 g Kungsörnen snabbmakaroner fullkorn 

200 g kassler (fettet bortskuret) 

4 st ägg 

7 dl lättmjölk 

3 dl vatten 

1 dl ost riven max 17% 

1 tsk salt 

1 krm svartpeppar 

2 tsk pizzakrydda 

3 st tomater 

Sallad: 

1 bit salladskål 

1 morot 

1 apelsin 

1/2 tsk pizzakrydda 

Sätt ugnen på 225°. Lägg de okokta makaronerna i en ugnsform. Hacka kasslern och 

strö de över makaronerna. 

Vispa ihop ägg, mjölk, salt, peppar & pizzakrydda. Häll blandningen över 

makaronerna. Grädda i ugnen i ca 40 minuter (tills äggstanningen har stannat upp 

lite). Ta ut, lägg på skivade tomater, strö över osten. 

Sätt in i ugnen ytterligare 15 minuter. 

Sallad: Strimla vitkål och morot, skala apelsinen och skär den i bitar. Blanda ihop och 

krydda med pizzakryddan. 

Servera makaronipuddingen med salladen. 

 

 

 

Recept: Mia 
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MEXIKANSK KYCKLING 

 

ca 535 kcal med ris 

ca 311 kcal utan ris 

4 port 

500 g kycklingfilé 

Panering: 

1 dl vetemjöl 

1 tsk salt 

1 tsk kakao 

2 msk margarin 

sås: 

1 gul lök i tunna skivor 

1 msk smör 

1 tsk kakao 

1 tsk socker 

1 msk tomatpuré 

3 dl vatten 

2 msk av mjöl och kakaoblandningen från paneringen 

1 dl matlagningsgrädde 

salt 

3 dl okokt ris 

Gör så här: 

Sätt på riset. Blanda vetemjöl, kakao och salt. 

Ta undan 2 msk att reda såsen med. 

Vänd kycklingfilén i paneringen, bryn dem i smör. 

Späd med lite vatten och låt eftersteka ca 8 minuter tills de är klara. 

Fräs under tiden lökskivor i en kastrull på svag värme, rör ner kakao, socker, 

tomatpuré. 

Tillsätt vatten och smulad buljong. Koka så buljongen löser sig. 

Vispa samman mjölblandningen med grädden. 

Blanda ihop med såsen och koka minst 3 minuter så mjölsmaken försvinner. 

Servera med riset och en god sallad. 

 

Recept: Tina 

 

  



En Lättare Vecka 
 

http://enlattarevecka.wordpress.com/ 

 

LAX MED TÄCKE AV KRÄFTSTJÄRTAR 

 

 

ca 373 kcal/port utan potatis 

ca 494 kcal/port med potatis 

4 port 

500 g laxfilé 

170 g kräftsjärtar 

2 dl creme fraiché 15% 

2 msk lätt majonäs 

4 msk dill 

3 msk gräslök 

1 tsk citronpeppar 

8 st potatis 

Gör så här: 

Sätt ugnen på 225 grader. 

Koka potatisen. 

Lägg laxfilén på en unsform. Blanda ihop alla övriga ingredienser och lägg ett täcke 

på laxen. 

Sätt in i mittersta falsen i ugnen ca 20 minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recept: Martina 
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VEGETARISK CHILI CON CARNE MED CORNBREAD 

ca 554 kcal/port med bröd 

ca 253 kcal/port utan bröd 

6 port 

400 g vegetarisk färs (jag använde hälsans kök) 

2 tsk olja 

1-2 vitlöksklyftor 

1 dl chilisås 

2 burkar krossade tomater 

1 stor gul lök 

4 dl kokta vita bönor 

1 msk paprikapulver 

Salt & peppar 

chilipulver efter smak 

ev. vatten att späda ut med 

Fräs löken i oljan, tillsätt veg färsen. Häll i krossade tomater och rör om. Veg färsen 

suger upp en del vätska så man kan behöva fylla på med vatten allteftersom. 

Tillsätt chilisås (går lika bra med ketchup), paprikapulver och salt. Låt puttra upp. 

Tillsätt bönorna och rör om. 

smaka av med salt. 

Servera med cornbread och en sallad. 

Corn bread 

8 bitar 

3 1/2 dl vetemjöl 

1 dl polenta (majsgryn) 

1/2 dl socker 

2 tsk bakpulver 

1 tsk salt 

2 1/2 dl filmjölk 3% 

50 g smält smör 

2 dl majskorn 

Sätt ugnen på 200 grader. Smörj en rund form (eller mindre ugnsform) ca 23 cm i 

diametern. Bröa med polenta. 

Blanda alla torra ingredienser i en skål. 

Blanda smör, filmjölk och majs, tillsätt det sedan i mjölblandningen. Rör ihop till en 

smet och bre ut den i formen. 

sätt in i ugnen ca 30 minuter tills brödet fått lite färg och är torr när du sticker en 

sticka i mitten. 

Recept: Mia 
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GRÖNSAKSGRATÄNG MED KOKOSMJÖLK OCH CURRY 

 

ca 480 kcal/port (lägg till extra kalorier för valfritt kött) 

6 port 

6 potatisar 

2-3 sötpotatisar (600g.) 

2 gula lökar 

1 ask minitomater 

1 röd chilifrukt 

2 msk curry 

saften från 2 lime 

2½ dl lätt kokosmjölk 

3 dl mellanmjölk 

salt och peppar 

Gör så här: 

  

Skala och skiva lök, potatis och sötpotatis. 

Halvera tomaterna. 

Kärna ur och strimla chilin. 

Blanda alltsammans i en form. 

Pressa över lime och krydda med curry, salt och peppar. 

Slå över mjölk och kokosmjölk. 

Ställ in i ugnen 200 grader i ca 45 min. Det kan behövas en folie över den sista 

stunden, så titta till den då och då. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recept: Pia 
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CITRONPASTA MED FETAOST OCH BASILIKA 

 

 

ca 549 kcal/port räknat med 100 g okokt pasta/port 

4 port  

4 portioner pasta (mer eller mindre om man väljer tillbehör till pastan) 

200 g fetaost max 16% 

2 msk riven parmesanost 

1 st citron (rivet skal och saft) 

2 msk olivolja 

1 kruka basilika 

salt & peppar 

Koka pastan. Riv citronskalet och pressa ut saften. Blanda det med olivolja. Hacka 

basilikan. 

Häll av pastan. Häll i citronsaft & skal/oljan i pastan och rör om. Smula ner fetaost 

och häll i riven parmesanost, blanda med den hackade basilikan. Smaka av med 

salt och peppar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recept: Mia 
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KYCKLING MED PAPRIKA UNDER CURRYTÄCKE 

 

ca 489 kcal/port med ris 

ca 264 kcal/port utan ris 

 

4 port 

1 grön paprika 

1 röd paprika 

500 g kycklingfilé 

1/2 tsk salt 

200 g färskost light max 16% 

2 dl vatten 

1 påse 40 g currykryddmix 

3 dl okokt ris 

Gör så här: 

Skölj och kärna ur paprikan. Lägg kyckling fileérna i en ugnssäker form. Strö över 

saltet o paprikan. 

Blanda färskosten med lite av vattnet, tillsätt resten av vattnet och kryddmixen. 

Häll såsen över kycklingen och paprikan. 

Tillaga mitt i ugnen i 225 grader ca 15-20 minuter. 

Kontrollera att kycklingen är genomstekt dvs att köttsaften är klar utan rosa inslag. 

Servera kycklingen ihop med ris och sallad. 

 

 

 

 

 

 

 

Recept: Rita 
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