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En Lättare 

Vecka 
 

Måndag: Pasta/bacon gratäng 

Tisdag: Dillfisk 

Onsdag: Dragonkyckling 

Torsdag: Majssoppa 

Fredag: Kebabgryta 

Lördag: Grekisk lax 

Söndag: Kassler med ajvar relish 
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PASTA/BACON GRATÄNG 

 

Ca 519 kcal/port 

4 port 

2 pkt bacon (Må gott) 
1 gul lök 
1 msk chilipulver 
1 dl ketchup 
½ dl senap (söt) 
2 dl vatten 
200 g broccoli 
3 dl smakrik ost max 17% 

280 g fullkorns makaroner 

Sätt ugnen på 225 grader. 
Koka makaronerna. 

Dela bacon i mindre bitar och fräs den i en stekpanna, lägg i den hackade löken 
och fräs med en stund. Blanda i chilipulver, ketchup, senap och vatten. 
Häll av pastan, blanda i baconfräset och broccoli, rör om. Riv osten, häll i 
hälften av osten i blandningen , blanda runt. Häll det sedan i en ugnssäker 
form. Strö resten av osten ovanpå. Sätt in i ugnen och låt den vara i tills den får 
färg. 

Recept: Mia 
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DILLFISK 

 

380 kcal/port (utan potatis) 
1 port potatis ca 114 kcal (150 g) 

4 port 

600 g fiskfilé (pangasius, torsk eller annan) 
2 msk flytande margarin 
3 msk vetemjöl 
2,5 dl matlagningsgrädde 
2,5 dl lättmjölk 
1 fiskbuljongtärning 
1/2 dl dill 
salt & peppar 

4 portioner potatis 

Sjud fisken försiktigt i en kastrull med lite vatten. 
Låt margarinet puttra en stund i en panna strö över vetemjölet och rör om. 
Blanda ihop matgrädde, mjölk, dill och fiskbuljong. Häll i det i mjölblandningen 
och rör om ordentligt. Låt puttra försiktigt på svag värme några minuter under 
omrörning, smaka av och salta om det behövs. 
Ta upp den kokta fisken, lägg den i en skål och häll dillsåsen över. 
Servera med kokt potatis och en god sallad. 

Recept: Mia 
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DRAGONKYCKLING 

 

483 kcal/port (med pasta) 

4 port 

500 g kycklingfilé 
2 dl cremé fraiche lätt 
1 dl vatten 
1 hönsbuljongtärning 
2 tsk torkad dragon 

280 g pasta 

Dela kycklingen i mindre bitar, stek den i lite flytande margarin. 
Blanda ihop cremé fraiche, vatten, dragon och hönsbuljong. Häll i tillsammans 
med kycklingen och låt det puttra ihop en stund. 

Servera med pasta. 

Recept: Mia 
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MAJSSOPPA 

 

127 kcal/port 

4 port 

1 liter vatten 
2 hönsbuljongtärning 
2,5 dl majskorn 
1 stor grön paprika 
2 potatisar 
1/2 normalstor purjolök 
1 dl fraiche 15% 
1 tsk vetemjöl 
salt 
vitpeppar 
4 msk gräslök 

Gör så här: 

Koka upp vattnet och fonden. Skär paprika, potatis, purjolöken i mindre bitar. 
Häll i allt plus majsen i fonden. 
Låt koka ca 20 minuter. Mixa soppan slät och red eventuellt av med vetemjöl 
och koka 3 minuter till. 
Häll i fraichen och smaka av med salt och peppar. 
Servera med en god hembakt fralla. 

Recept: Martina 
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KEBABGRYTA 

 

Ca 611 kcal/port med ris 
Ca 386 kcal/port utan ris 

400 g kebabflarn 
1 gul lök 
2 vitlöksklyftor 
1 röd paprika 
1 gul paprika 
1 msk smör 
3 dl lättmjölk 
1 dl chilisås 
2 dl fraiché 8% 
1 tsk basilika 
salt 
svartpeppar 

3 dl okokt ris 

Gör så här: 
Tillaga riset enligt anvisning. 
Bryn kebabflarnen i hälften av smöret och sen paprikan i mindre bitar, 
finhackad lök och vitlök i resten av smöret. 
Blanda ihop paprikan, löken, kebabflarnen med mjölken och chilisåsen och låt 
puttra en stund. 
Häll i crème fraichen värm upp och smaka av med kryddor. Servera med riset 
och en god sallad. 

Recept: Martina 
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GREKISK LAX 

 

456 kcal/port (med potatis) 

4 port 

400g laxfile 
citronpeppar 
1 msk smör 
8 potatisar 
2 tomater örtsalt 
2 dl grekisk yoghurt 
100 g fetaost (den fetare sorten) 
peppar, basilika 
  
Skala och klyfta potatisen. Lägg den på bakplåtspapper och krydda med salt och 
peppar. 
Sätt in i ugnen på 225 grader. 
Dela tomaterna och beströ dem med örtsalt. Sätt in i ugnen när potatisen är 
halvfärdig. 
Mosa fetaosten och rör ihop den med yoghurten. Peppra och smaka av med 
basilika. 
Krydda laxen med citronpeppar och stek den i smöret. 
Servera gärna en fräsch sallad till. 

 

Recept: Pia 
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KASSLER MED AJVAR RELISH 

 

Ca 447 kcal/port med potatis/morot 
Ca 305 kcal/port utan potatis/morötter 

 

4 port 

600 g kassler 
500 ml Milda mat extra 
300 g Druvans Ajvar relish mild. 
ev.sambal olek efter smak 

8 potatis 
4 morötter i slantar 

Skiva kassler i skivor. 
Lägg i eldfast form 
blanda grädde o ajvar relish o smaka ev. av med sambal oelek o det behövs 
Häll blandningen över 
Gratineras i ugn 200 gr ca 30 min. 

Serveras till valfri mängd potatis som jag brukar koka ihop med slantade 
morötter. 

Recept: Rita 

 

 


