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En Lättare 

Vecka 
 

Måndag: Fylld ugnsbakad måltidskorv 

Tisdag: Fiskgratäng a´la Winther 

Onsdag: Kycklingwok 

Torsdag: Spenatsoppa med ägghalva 

Fredag: Fettucine med ajvar kyckling 

Lördag: Tacogratäng med fläskfilé 

Söndag: Laxpudding 
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FYLLD UGNSBAKAD MÅLTIDSKORV 

 
Ca 313 kcal/port utan potatis 

4 port 

800 gr viktväktarnas måltidskorv 3 % (2 st. korvar) 
1 stor gul lök skivad 
2 tomater i skivor 
100 gr 17 % ost i mindre bitar 
2 tsk flytande margarin 
2 msk ketchup 

 

Skär en djup skåra i korven o vik ut den, ska hålla ihop i botten 
Fyll den med ost, tomater o lök, ringla över flytande margarin o ketchup. 
Gratineras i ugn 200 gr ca 40 min och serveras till potatismos och t.ex. gröna 
bönor. 

Recept: Lagat av Rita 
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FISKGRATÄNG A´LA WINTHER 

Här har vi fått ett recept ifrån Helena. 

Ca 398 kcal/port med potatis 
Ca 285 kcal/port utan potatis 

ca 5 port 

2 frysta fiskblock à la 400 g (tex torsk eller hoki) 
4 dl lätt creme fraiché 
2 burkar röd stenbitsrom 
salt och peppar 

5 portioner potatis (ca 150 g/port) 

 
Sätt ugnen på 175-200 grader. 
Lägga de frysta fiskblocken i en smord ugnsfast form. Salta &amp; peppra lite 
efter behag. 
Blanda crème fraiche och stenbitsrom i en bunke och häll sedan blandningen 
över fisken. 
Ställ in formen i mitten av ugnen i ca 45-60 min. (Känn med provsticka att 
fisken är varm igenom, då är den klar.) 
Servera med kokt (och ev. pressad) potatis och valfria grönsaker. 

Recept: Helena 
Provlagat av: Martina 
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KYCKLINGWOK 

 

Ca 450 kcal/port med ris 
Ca 311 kcal/port utan ris 

300g strimlad kycklingfilé 
2 tsk röd currypasta 
1 msk pressad lime 
2 msk soya 
1 bit riven ingefära 
2 hackade vitlöksklyftor 
2 tsk olja 
1 påse wokgrönsaker 
1 påse OLW dipmix Hot&Sweet 
3 dl gräddfil 
1 dl turkisk yoghurt 
6 dl kokt ris 
  
Blanda dipmixen med gräddfil och yoghurt. 
Blanda curry, lime, soya, ingefära, vitlök och kyckling i en plastpåse. Låt 
marinera några timmar eller över natten. 
Häll av det i en sil (spar marinaden) och stek upp kycklingen i oljan. Tillsätt 
grönsakerna och häll över marinaden. 
Stek en stund efter att marinaden tillsatts, det är ju kyckling. 
Servera med ris och dipsåsen. 

Recept lagat av: Pia 
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SPENATSOPPA MED ÄGGHALVA 

 

Ca 155 kcal/port 

4 port 

1 liter vatten 
2 grönsaksbuljongtärningar 
450 g fryst hackad spenat 
3 msk vetemjöl 
1 dl matlagningsgrädde 
salt och peppar 

4 st kokta ägg 

 
Koka upp vattnet med buljongen. 
Häll i den frysta spenaten och koka några minuter så att all spenat har lösts 
upp. 
Tillsätt 3 msk vetemjöl som du rett ut i vatten och låt soppan koka minst 5 
minuter. 
Smaka av med salt och peppar och häll i grädden. 
Servera med ägghalvorna. 

Recept lagat av Martina 
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FETTUCINE MED AJVAR KYCKLING 

 

Ca 498 kcal/port (100 g färsk pasta ca 206 kcal) 

4 port 

500 g färsk fettucine 
1 msk smör 
400 g kycklingfilé i mindre bitar 
1 gul lök i skivor 
200 g färska champinjoner skurna i 4 delar/champinjon 
2 dl matlagningsgrädde 
0,5 dl vatten 
3 msk ajvar relish 
salt och svartpeppar 

Gör så här: 
Koka upp vattnet till pastan. 
Stek kycklingen färdig så den får fin färg i 0,5 msk smör, salta och peppra. 
Koka pastan enligt anvisning. 
Fräs löken och champinjonerna med resten av smöret och tillsätt kycklingen. 
Häll i grädden, vatten och ajvar relish och rör om och koka upp, smaka av och 
krydda med salt och peppar. 

Provlagat av: Martina 
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TACOGRATÄNG MED FLÄSKFILÉ 

 

Ca 533 kcal/port 

4 port 

400 g fläskfilé 
1 paket tacokrydda valfri styrka 
400 g mjukost max 4% 
1 tsk olja 
1 burk tacosås valfri styrka 
3 tomater 
2,5 dl arboriris 
1,5 dl riven ost max 17% 

Gör så här: 
Koka riset enligt anvisning. Sätt ugnen på 225 grader. Lägg riset i botten i en 
ugnsform. 
Skär fläskfilén i strimlor och stek i oljan och tacokryddan. 
Lägg fläskfilén ovanför riset. Skär tomaterna i mindrebitar och lägg ovanför 
köttet. 
Blanda ihop mjukosten med tacosåsen och häll över tomaterna. Strö över osten 
och gratinera mitt i ugnen 225 grader ca 20 minuter. 

Provat av: Martina 
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LAXPUDDING 

 

Ca 468 kcal/port utan sallad 

4 port 

300 g laxfilé 
4 ägg 
2 dl lättmjölk 
2 dl matlagningsgrädde 15% 
½ dl dill 
salt & svartpeppar 

800 g potatis 

Koka potatisen med skal på. Sätt ugnen på 225 grader. 

Skala och skiva potatisen. Täck botten på en ugnsform med potatis (hälften av 
potatisen). Dela laxen i mindre bitar, lägg uppe på potatisen. Strö över dill, salt 
och peppar. Lägg resten av den skivade potatisen över. 

Blanda ihop ägg, mjölk och matlagningsgrädde. Häll det över potatis/laxen. Sätt 
in i ugnen ca 40 minuter. Servera med kokta ärtor och en god sallad. 

Recept lagat av Mia 

 


