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En Lättare 

Vecka 
 

Måndag: Kycklingwallenbergare med 

persiljepotatismos 

Tisdag: Stekt sej/torsk med grönsaksris 

Onsdag: Skink- och champinjonpasta 

Torsdag: Potatis och purjolökssoppa 

Fredag: Bakad potatis med kebabröra 

Lördag: Kotletter i ugn 

Söndag: Solskensgryta med kyckling 
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KYCKLINGWALLENBERGARE MED 

PERSILJEPOTATISMOS 

Ca 391 kcal/port med mos 
Ca 214 kcal/ port utan mos 

Kycklingwallenbergare 
400 g kycklingfärs 
1 ägg 
1,5 dl matlagningsgrädde 
4 msk ströbröd 
1 tsk salt 
vitpeppar 

Blanda ihop alla ingredienser och låt den stå en stund. Forma smeten till 8 små biffar och 
stek i smör. 

Persiljepotatismos 
800 g potatis 
Lättmjölk 
salt & peppar 
2 msk persilja (fryst eller färsk) 

Koka potatisen tills den blir mjuk. Häll av vattnet. Använd en elvisp och vispa potatisen, 
tillsätt lättmjölk till lagom konsistens. Smaka av med salt och peppar, lägg i persiljan och rör 
om. 

Servera med rårörda lingon och sallad och eventuellt sås. 

Recept: Mia 
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STEKT SEJ/TORSK MED GRÖNSAKSRIS 

Ca 361 kcal/ port med ris 
Ca 126 kcal/ port utan ris 

4 port 

500 g torsk eller sej 
citronpeppar 
1 msk olja 

Grönsaksris 

600 g kokt ris 
1 msk flytande margarin 
1 bit purjolök ca 25 cm 
2 röda paprikor 
2 medelstora morötter 
1-2 tsk curry 

Krydda fisken med citronpeppar och stek i oljan. 

Strimla purjolöken, paprikorna och morötterna och fräs dem i smöret. 
Blanda i riset o krydda med curryn efter smak. 

Recept lagat av Rita 
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SKINK- OCH CHAMPINJONPASTA 

 

Ca 474 kcal/port 

4 port 

500 g färsk pasta 

1 msk smör 
250 g rökt strimlad skinka 
150 g champinjoner delad i 4 bitar 
1 grön strimlad paprika 
1 burk creme bonjour cuisine vitlök & örter 
lite örter att strö över till garnering 

Gör så här: 
Koka pastan enligt anvisning. 
Stek skinkan, champinjonerna och paprikan i smöret några minuter. 
Häll i creme bonjouren och låt detta bli varmt och blanda ihop med pastan. 
Servera med ngn god sallad. 

Recept lagat av Martina 
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POTATIS OCH PURJOLÖKSSOPPA 

 

Ca 228 kcal/port 

4 port 

2 purjolökar 
1 msk smör 
4 potatisar 
5 dl vatten 
2 grönsaksbuljong 
5 dl mjölk 
2 dl lätt creme fraiché 15% 
salt och peppar 
1 dl hackad persilja 

Gör så här: 
Skär purjolöken i mindre bitar och fräs i smöret i en kastrull. 
Skala och skär potatisen i mindre bitar, häll i med purjon och vatten och buljongen. Låt koka 
ca 15 minuter. 
Häll i mjölken och koka upp. Vispa soppan så potatisen blir mindre bitar och rätt slät. Häll i 
hälften av fraichen och värm upp, smaka av med salt och peppar. 
Ta resten av fraichen och lägg i varsin klick i tallrikarna och strö över lite persilja. 

Recept: Martina 
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BAKAD POTATIS MED KEBABRÖRA 

 

Ca 417 kcal/port 

4 port 

4 bakpotatisar 
400g benfri kotlett 
1 msk smör 
salt och peppar 
ca 1 msk kebabkrydda 
2 dl matyoghurt 8% 
2 dl gräddfil 
1 röd lök 

Gör så här: 
Baka potatisen i 225 grader ca en timma. Stek köttet i smör, krydda med salt och peppar Låt 
köttet kallna ordentligt, Finhacka löken och blanda den med kötter, fil och yoghurt samt 
kryddan. 

Recept lagat av Pia 
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KOTLETTER I UGN 

 

Ca 546 kcal/port med potatis 
Ca 395 kcal/port utan potatis 

5 port 

5 st kotletter fett bortskuret 
Salt och svartpeppar 
10 st champinjoner 
2,5 dl matlagningsgrädde 15% 
2,5 dl lätt creme fraiche 15% 
1/2 dl kinesisk soya 
1/2 dl ketchup 

ca 1 kg potatis 

Gör så här: 
Sätt på ugnen på 175 grader. 
Lägg kotletterna i en ugnsform, ej på varandra. 
Salta och peppra på kotletterna. 
Skiva champinjonerna i skivor och strö över kotletterna. 
Blanda ihop grädde, fraiche, ketchup och soya och häll över kotletterna. 
Grädda i ugnen på 175 grader ca 1,5 timme. 
Servera med potatis och en god sallad. 

Recept: Martina 
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SOLSKENSGRYTA MED KYCKLING 

 

Ca 603 kcal/port med ris 
Ca 381 kcal/ port utan ris 

4 port 

400 g turkisk yoghurt 
600 g kycklingfilé 
2 tsk curry 
1 msk flytande margarin 
2 dl skuren purjolök 
1 strimlad röd paprika 
1 strimlad grön paprika 
2 msk tomatpuré 
2 msk vetemjöl 
2 dl stark grönsaksbuljong 
2 dl Milda mat extra 
vitlökssalt, salt o peppar efter smak 

3 dl okokt ris 

Gör så här: 

Strimla köttet. Fräs matfett o curry i en gryta. 
Blanda ner köttet och bryn det. 
Lägg i grönsakerna och vitlökssalt och låt det puttra. 
Tillsätt tomatpuré och rör om ordentligt. 
Vispa ihop mjöl och grönsaksbuljongen och rör ner i grytan. 
Tillsätt yoghurt och grädde. Värm försiktigt. 
Smaka av med salt o peppar. 
Serveras med ris o ev. endast grönsallad 

Recept lagat av Rita 

 


