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En Lättare 

Vecka 
 

Måndag: Ljummen pastasallad 

Tisdag: Brasiliansk kyckling med ris 

Onsdag: Salviafisk i vinsås 

Torsdag: Kikärtspasta med findus 

bladspenatblandning 

Fredag: Färskpotatis med sill och gräddfil 

Lördag: Kycklingfilé på spett med bönsalsa 

Söndag: Hawaiikassler 
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LJUMMEN PASTASALLAD 

 

Ca 368 kcal/port utan grönsaker 
Babyspenat 100g ca 14,5 kcal, 
1 tomat ca 15 kcal 
Lök 100 g ca 32 kcal 
Gurka 100 g ca 14 kcal 
Sockerärtor 100 g ca 40 kcal 

4 port   

4 dl okokt pasta 
1 pkt kotlettbacon 
200 g salladskyckling 
100g fetaost 10% 
2 msk pesto 
Babyspenat 
coctailtomater 
färsk lök 
gurka 
färska sockerärtor 
ev andra grönsaker du tycker om 
  
Skär och blanda alla grönsaker i en skål. 
Tärna osten och blanda i den. 
Skär bacon och stek det knaprigt 
Koka pastan. 
Ljumma kycklingen lite i micron och blanda med grönsakerna och den varma pastan. 
Rör ner pesto och ta ett par tag med pepparkvarnen över det hela. 
  
Recept lagat av Pia 
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BRASILIANSK KYCKLING 

 

Ca 466 kcal/ port med ris 
Ca 244 kcal/ port utan ris 

4 port 

3 st kycklingfilé (125 g/st) 
1 msk olja 
1 gul lök 
2 vitlöksklyftor 
1 burk krossade tomater 
2 dl hönsbuljong 
1/2 dl kokosflingor 
2 tsk koriander 
1 krm chilipeppar 
salt och peppar 

4 msk jordnötter 

3 dl okokt ris 

Gör så här: 
Skär kycklingen i stora bitar. 
Skala och skiva lök och vitlök. Fräs lök och vitlök i olja i en gryta. 
Tillsätt krossade tomater, buljong, kokosflingor, koriander och chilipulver. Låt blandningen 
koka upp. 
Lägg i kycklingbitarna och låt sjuda under lock i ca 30 minuter eller tills köttsaften är klar och 
genomskinlig. 
Smaka av grytan med salt och peppar. Om man vill ha starkare smak så går det bra att 
tillsätta lite mer chilipulver och mer svartpeppar. 

Vid servering: Strö på salta jordnötter, korianderblad och kokt ris, samt en grön sallad. 

Recept inskickat av Elisabeth 
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SALVIAFISK I VINSÅS 

 

4 port 

Ca 500 kcal/port med ris 
Ca 279 kcal/port utan ris 

500 g fiskfilé (tex pangasiusfilé) 
1/2 purjolök 
2 dl matlagningsgrädde 15% 
2 dl mellanmjölk 
1 dl vitt torrt vin 
2 msk vetemjöl 
2 tsk salt 
2 krm svartpeppar 
2 msk färsk persilja eller fryst 
ca 1,5 tsk salvia 

3 dl okokt ris 

Gör så här: 

Sätt på ugnen på 225 grader. 
Lägg fisken i en ugnsform. 
Strö över strimlad purjolök. 
Vispa ihop, grädde, mjölk, vin, mjöl och kryddor och koka ihop ngr minuter. 
Häll detta över fisken och sätt in i mittersta falsen i ugnen ca 30 minuter. 

Servera med kokt ris och sallad. 

Recept lagat av Martina 
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KIKÄRTSPASTA MED FINDUS BLADSPENATBLANDNING 

 

Ca 509 kcal/port 

4 port 

280 g okokt pasta 
1/2 msk smör 
400 g Findus bladspenat, paprika & sockerärtor 
2,5 dl matlagningsgrädde 15% 
3 dl kokta kikärtor 

Gör så här: 
Koka pastan enligt anvisning. 
Stek findus blandningen i smöret några minuter. 
Häll i grädden och tillsätt kikärtorna och sjud tills kikärtorna är varma. 
Blanda ihop med pastan. 

Recept lagat av Martina 
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KYCKLINGFILÉ PÅ SPETT MED BÖNSALSA 

 

Ca 513 kcal/port med salsan 
Ca 250 kcal/port utan salsa 

4 port 

600 g kycklingfilé 

Marinad 
2 msk olja 
2 msk Muscovadoråsocker 
1 msk soja 
½ tsk sambal olek 
1 finriven vitlöksklyfta 

Salsa 
2 burkar röda bönor a´190 gr 
2 burkar svarta bönor a´200 gr 
2 dl urkärnad gurka 
2 st. urkärnade tomater 
1 st. hackad rödlök 
1 dl grovhackad bladpersilja 
2 msk ljus sirap 
2 msk ättikssprit 

Tillagning 
Skär kycklingfilén i bitar o lägg i en plastpåse. Blanda ihop ingredienserna till marinaden och 
häll över köttet. 
Låt marinera i kylskåp 1-2 tim innan det träs upp på spett och grillas. 

Skölj bönorna noga och blanda med gurka, tomat, rödlök, persilja sirap och ättika. Låt stå 
kallt i 2-3 tim för att mogna i smak. 

Recept lagat av Rita 

 

 

 

 

 



 

http://enlattarevecka.wordpress.com/ 
 

HAWAIIKASSLER 

 

Ca 556 kcal/port med ris 
Ca 334 kcal/port utan ris 

4 port 

500 g kassler i strimlor 
1 röd paprika 
1 burk ananas ca 170 g 
1 purjolök 
1 msk smör 
1 msk curry 
1 msk soja 

sås: 
1,5 dl matlagningsgrädde 
1 dl mellanmjölk 
1 dl chilisås 
ev sambal oelek efter smak 
salt och vitpeppar 

50 g riven ost 17% 

3 dl okokt ris 

Gör så här: 
Koka riset enligt anvisning. 
Hacka purjolöken i mindre bitar, skär paprikan i strimlor och skär ananasen i bitar. Fräs detta 
i smöret och curryn tills löken mjuknat. 
Häll i sojan och rör runt. Häll blandningen i en ugnsform. 

Blanda ihop ingredienserna till såsen, smaka av med lite salt och peppar. 
Grädda mitt i ugnen 225 grader ca 20-25 minuter. 
Servera med riset. 

Häll över kasslern och till sist 50 g riven ost 

Recept lagat av Martina 

 

 


