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MÅNDAG 

Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner 

 

TISDAG 

Fiskbiff med mos och kall sås 

 

ONSDAG 

Ritas köttfärssås 

 

TORSDAG 

Laxsoppa med en touch of thai 

 

FREDAG 

Vegetarisk wok 

 

LÖRDAG 

Klassiska köttbullar med sås och potatis 

 

SÖNDAG 

Köttgryta med rostbiff 
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OST OCH TOMATGRATINERAD FALUKORV MED STUVADE 

MAKARONER 

 

644 kcal/port med pasta 

270 kcal/port utan pasta 

4 portioner 

500 g må gott lättkorv 

2 st tomater 

2 msk ketchup 

2 msk senap 

8 skivor ost max 17% 

Skär falukorven i 8 tjocka skivor. Lägg i en ugnssäker form. Bre över ketchup och 

senap över varje bit och lägg en ostskiva på. Sätt in i ugnen på 225 grader tills det 

blir fin färg på korven, 

Stuvade makaroner 

4 port 

6 dl fullkornsmakaroner (ca 280 g) 

2 msk flytande margarin 

2 1/2 msk vetemjöl 

5 1/2 dl lättmjölk 

salt & peppar 

Koka makaronerna för sig. Gör en vit sås genom att smälta smöret i en kastrull, lägg i 

vetemjöl och vispa runt. Häll i mjölken, lite i taget, rör om hela tiden. Låt sjuda några 

minuter tills såsen blir tjock. Smaka av med salt & peppar. 

Häll av makaronerna, blanda i såsen i makaronerna. 

Servera med rårivna morötter. 

Recept: Mia 
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FISKBIFF MED MOS OCH KALL SÅS 

ca 562 kcal/port 

Fiskbiff: ca 217 kcal/port 

Mos: ca 239 kcal/port 

Sås: ca 107 kcal/port 

4 port 

400 g fiskfilé 

1 ägg 

1 tsk salt 

1 krm vitpeppar 

1 1/2 dl ströbröd 

2 msk smör 

Mixa alla ingredienserna utom ströbrödet och smöret till en färs i en mixer. 

Forma 8 biffar och lägg dem i ströbrödet så det kommer på båda sidorna. Stek ca  

minuter på varje sida. 

Mos: 

ca 1 kg potatis 

ca 2,5 dl lättmjölk 

2 msk smör 

Salt och vitpeppar 

Skala potatisen och skär i mindre bitar. Koka tills potatisen är klar. Värm under tiden 

mjölken och smöret och vispa potatisen med mjölken till mos, smaksätt med salt och 

peppar. 

Sås: 

2 dl gräddfil 

1 1/2 dl turkisk yoghurt 3,5% 

2 msk chilisås 

3 msk bostongurka 

salt, vitpeppar 

Blanda alla ingredienser smaka av med kryddor 

Recept: Martina 
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RITAS KÖTTFÄRSSÅS 

ca 534 kcal/port med pasta 

ca 346 kcal/port utan pasta 

6 port 

900 g nötfärs 10% 

500 g Dolmio pastasås extra vitlök 

1 msk flytande margarin 

2 grovt rivna morötter 

1 stor gul hackad lök 

1 röd strimlad paprika 

1 burk skivade champinjoner 

1-2 msk oxfond 

420 g spaghetti 

Gör så här: 

Stek köttfärsen i margarinet, tillsätt grönsakerna och låt det fräsa ihop lite. 

Tillsätt pasta såsen och skölj ur glasburken med vattnet som också tillsättes och 

oxfonden. 

Låt detta koka ihop, kryddas med salt och peppar efter smak. 

Servera med spaghetti och ev grönsallad. 

Recept: Rita 
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LAXSOPPA MED EN TOUCH AV THAI 

 

Ca 297 kcal/port 

4 port 

250 g lax 

1/2 purjolök 

2 potatisar 

2 morot 

6 dl fiskbuljong 

1 tsk sambal oelek (ev mindre) 

2 tsk ingefära 

2 paprika 

2 dl skalade räkor 

4 dl lätt kokosmjölk 

1 lime 

Gör så här: 

Skär potatis och morot i mindre bitar. Lägg dem i buljongen tillsammans med 

sambal, ingefära, limeskal, limesaft och kokosmjölk i en gryta. Sjud ca 10 minuter. Häll 

i lax och sjud ytterligare 5 minuter. Lägg i paprika skuren i bitar och strimlad purjolök. 

Lägg till sist i räkorna precis innan serveringen så att de precis blir varma. 

Recept: Karin 
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VEGETARISK WOK 

 

404 kcal/port 

4 port 

250 g äggnudlar 

240 g röda bönor 

2 tsk sambal oelek 

2 tsk olja 

1/2 dl kinesisk soja 

600 g wokgrönsaker 

Gör så här: 

Tillaga nudlarna enligt anvisning. 

Woka grönsakerna i oljan. Tillsätt bönorna sist så att de blir varma. 

Blanda ihop grönsaker, nudlar, soja och sambal oelek. 

Servera! 

Recept: Martina 

 

  



En Lättare Vecka 
 

http://enlattarevecka.wordpress.com/ 

 

KLASSISKA KÖTTBULLAR MED SÅS OCH POTATIS 

 

Ca 522 kcal/port med potatis utan tillbehör 

Ca 400 kcal/port utan potatis och tillbehör 

1 msk lingonsylt ca 32 kcal 

100 g inlagd gurka ca 59 kcal 

4 port 

500g blandfärs (15%) 

½dl ströbröd 

1 dl vatten 

1 ägg 

1 riven gul lök 

salt och peppar 

1 msk smör&rapsolja 

5 dl mellanmjölk 

1 tärning köttbuljong 

1½ msk maizena redning 

½msk vinbärsgelé 

några droppar guldsoya/colorit 

salt och peppar 

8 potatisar 

Gör så här: 

Blanda ihop färssmeten och rulla till köttbullar. 

Stek i en fettsnål panna i smöret. 

Koka upp mjölken med buljongtärningen. 

Red av med maizena och smaksätt med salt, peppar och gelé. 

Lägg i köttbullarna och låt dem sjuda med såsen en stund. 

Servera kokt potatis till. 

Lingonsylt och inlagd gurka är gott till. 

Recept: Pia 
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KÖTTGRYTA MED ROSTBIFF 

 

Ca 468 kcal/port med ris 

Ca 244 kcal/port utan ris 

Sallad: ca 86 kcal/port 

4 port 

500 g rostbiff 

2 tsk smör 

100 g strimlad vitkål 

2 paprikor i valfri fär i mindre bitar 

2 gula lökar hackad 

3 dl vatten 

1,5 msk oxfond 

1/2 dl chilisås 

1 dl matlagningsgrädde 15% 

1 tsk vetemjöl+ lita vatten till redning 

salt 

grovmalen svartpeppar 

3 dl okokt ris 

Gör så här: 

Koka riset enligt anvisning. 

Skär köttet i större bitar ca 2x2 cm. Bryn köttet i smöret. 

Koka upp vatten och fonden i en gryta. Häll i köttet, lök och vitkål i grytan. Låt puttra 

ca 40 minuter. När grytan kokat 20 minuter häll i paprikan. Servera med salladen och 

riset. 

Sallad: 

2 tomater 

30 g babyspenat 

1 röd lök hackad 

50 g fetaost 25% i tärningar 

1 msk olja 

1/4 msk vitvinsvinäger 

salladskrydda 

Blanda ihop alla ingredienserna. 

Recept: Martina 

 

 


