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Ugnsbakade rotsaker 

Det är fascinerande att något så enkelt och billigt 
kan bli så gott … Faten länsas snabbt när dessa 
väldigt goda rotsaker bjuds, och de som vanligt-
vis är dåliga rotfruktsätare brukar vara de som 
står för den största insatsen. Blanda olika rot-
saker efter tycke och smak. Pröva gärna kålrot 
om du inte har gjort det tidigare. Se bild på s 24.

4 portioner

1 rödlök och/eller 1/2 purjolök
2 små eller 1 större palsternacka
4 morötter
1/2 kålrot
1/2 msk rapsolja
1/2 tsk salt, gärna flingsalt

Sätt ugnen på 225°. Skala och skär löken i klyftor 
och/eller purjolöken i bitar. Skala och skär rotsa-
kerna i ganska rejäla bitar. Lägg allt i en lång-
panna klädd med bakplåtspapper. Droppa över 
lite olja och salta. Baka i ugn i 20–30 minuter.
1 portion: 104 kcal, 2 g prot, 2 g fett, 16 g kolh, 6 g fibrer

Rotsaker på spisen

Rotsakerna kan även tillagas på spisen om man 
vill. Förbered då rotsaker och lök som ovan. 
Fräs alltsammans i olja i 15–20 minuter tills rot-
sakerna är mjuka men fortfarande har tuggmot-
stånd. Smaksätt med salt.

Stekt lök

Det går bra att steka lök även utan några större 
mängder fett om man eftersteker med lite vat-
ten. Vill du ha mer färg på löken är det bara att 
tillsätta några droppar soja.

4 portioner

4 stora gula lökar, ca 500 g
2 msk flytande matfett
2 msk vatten
1/2 tsk salt
(1/2–1 tsk timjan)
1 tsk soja

Skala och klyv löken och skär den i tunna ski-
vor. Bryn fettet gyllenbrunt i en stekpanna. 
Stek löken på ganska svag värme under omrör-
ning tills den blivit guldgul. Späd med lite vat-
ten i pannan, tillsätt salt och eventuellt timjan 
samt soja. Efterstek i 5–10 minuter under lock 
tills löken är mjuk.
1 portion: 94 kcal, 2 g prot, 6 g fett, 8 g kolh, 2 g fibrer

Rostade chilikikärter

Gott som tilltugg eller att strö på en sallad. Va-
riera gärna smaksättningen med t ex paprika-
pulver. Koka kikärterna själv eller köp färdig-
kokta.

4 portioner

ca 3 dl kokta kikärter
1/2 msk olivolja
1/2 tsk salt
1 tsk chilipulver

Sätt ugnen på 250°. Spola av kikärterna om du 
använder färdigkokta. Blanda olja, salt och chili-
pulver i botten på en skål. Lägg i kikärterna och 
rör om. Lägg dem i en långpanna, gärna på bak-
plåtspapper. Rosta i övre delen av ugnen i ca 
15 minuter.
1 portion: 97 kcal, 5 g prot, 3 g fett, 12 g kolh, 2 g fibrer
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Morot och citronmeliss på 
romansallad

Romansallad har en mycket stilig grön färg och 
mer smak än vanlig sallad.

4 portioner

4 morötter
1 dl citronmeliss
1 kruka romansallad
lite flingsalt

Skala och riv morötterna grovt. Skär citronme-
lissen fint och blanda med morötterna. Riv sal-
laden i mindre bitar och lägg på ett fat. Lägg mo-
rotsblandningen ovanpå och strö över flingsalt. 
1 portion: 32 kcal, 1 g prot, 0 g fett, 6 g kolh, 2 g fibrer

citronmeliss
Citronmeliss är oerhört lättodlad. Den används ofta i 
desserter, men passar med sin friska smak också i sal-
lader och fiskrätter. 

Rödbetscarpaccio 

Ett italienskt namn på en mycket enkel sallad.

4 portioner

6 färska rödbetor
1 msk pressad citron
2 tsk citronskal, fint rivet eller strimlat
1/2 msk olja
en nypa salt

Koka rödbetorna med skalet på tills de är mju-
ka. Det tar 15–20 minuter. Skölj dem i kallt vat-
ten och dra bort skalet. Skär rödbetorna i tunna 
skivor och lägg på ett fat. Lite citron, olja och 
salt ovanpå så är det hela klart. 
1 portion: 63 kcal, 1 g prot, 2 g fett, 9 g kolh, 2 g fibrer

Belugalinser med citron 
och rucola

Pröva gärna belugalinser, som liknar svart kaviar. 
Eller varför inte puylinser?

4 portioner

1 1/2 dl torkade linser
1/2 citron
2 msk olivolja
1 tsk flingsalt
nymalen svartpeppar
ca 50 g rucola

Koka linserna enligt anvisningarna på förpack-
ningen. Låt svalna lite. Pressa över citron och 
blanda med olja, salt, peppar och rucola.
1 portion: 162 kcal, 7 g prot, 8 g fett, 14 g kolh, 3 g fibrer

Kålrotssallad med äpple

En robust sallad med kålrot – Nordens apelsin 
med sin höga halt av C-vitamin.

4 portioner

1 stor bit kålrot
1 morot
1 stort äpple

dressing:

1 1/2 msk pressad citron
2 msk koncentrerad äppeljuice

Skala och riv kålrot och morot grovt. Riv äpplet 
grovt. Blanda ingredienserna med dressingen.
1 portion: 51 kcal, 1 g prot, 0 g fett, 11 g kolh, 3 g fibrer

behåll färgen
Låt spetsen, skalet och några centimeter av blasten 
vara kvar när du kokar rödbetor. Annars läcker den 
vackra röda saften ut i kokvattnet. 

sallader138

02. Sallad 133-156_red.indd   13802. Sallad 133-156_red.indd   138 09-11-18   08.15.0809-11-18   08.15.08



Rödbetscarpaccio

02. Sallad 133-156_red.indd   13902. Sallad 133-156_red.indd   139 09-11-18   08.15.0809-11-18   08.15.08



Thaisoppa

03. Soppa 157-176_red.indd   16803. Soppa 157-176_red.indd   168 09-11-18   08.13.2409-11-18   08.13.24



Thaisoppa

Det är bara att tacka för alla goda smaker som vi 
får från det thailändska köket! Låt gärna ris-
nudlar koka med på slutet så får du en matigare 
soppa.

4 portioner

300 g kycklingfilé
1 burk lätt kokosmjölk, 400 g
5 dl vatten
3 msk kycklingfond eller 2 buljongtärningar
1 tsk sambal oelek
2 tsk finhackad färsk ingefära
(1 citrongräs)
300 g broccolibuketter
100 g sockerärter
1/2 dl färsk koriander eller bladpersilja

Skär kycklingfilén i strimlor. Koka upp kokos-
mjölk, vatten, buljong och kryddor. Banka med 
knivskaftet på citrongräsets stjälk och lägg i 
grytan. Låt allt koka i ca 5 minuter. Lägg i 
kycklingfiléerna och låt koka i ca 5 minuter till. 
Skär broccolibuketterna i mindre bitar och 
strimla sockerärterna. Låt koka upp. Smaka av 
– vill du ha lite hetare smak är det bara att ta i 
lite mer sambal oelek. Servera med finstrimlad 
koriander eller bladpersilja.
1 portion: 201 kcal, 20 g prot, 10 g fett, 6 g kolh, 5 g fibrer 

Spenatsoppa med pasta

Ibland behöver man snabbt få något gott på 
middagsbordet. Då är denna soppa perfekt – få 
ingredienser och inte en massa hackande.

4 portioner

500 g fryst bladspenat
1 msk vetemjöl

1 liter grönsaksbuljong av fond eller tärning
2 dl pasta, t ex fjärilar eller spiraler
riven muskotnöt
vitpeppar 

Tina spenaten så mycket att den går att skära i 
centimetertjocka skivor. Vispa ut mjölet i lite 
kallt vatten i en kastrull. Häll i buljongen och 
koka upp. Lägg i pastan och koka enligt anvis-
ningarna på förpackningen. Blanda i spenaten 
och smaka av med kryddorna. Hetta upp sop-
pan.
1 portion: 111 kcal, 7 g prot, 1 g fett, 16 g kolh, 3 g fibrer

Avokadosoppa 

En läckert grön soppa – passar bra till förrätt. 
Dessutom är fettet i avokadon av bra kvalitet.

4 portioner

1/2 dl mellangrädde eller vispgrädde
2–3 mogna avokado
1 liter höns- eller grönsaksbuljong 

av fond eller tärning
vitpeppar
(salt, sherry)
kryddkrasse

Vispa grädden. Klyv och kärna ur avokadon. 
Gröp ur fruktköttet. Mosa avokadon genom sil 
eller i matberedare. Blanda genast med den vis-
pade grädden, annars mörknar avokadon. Koka 
upp buljongen. Ta av grytan från värmen och 
blanda i avokadoröran. Smaka av med nymalen 
vitpeppar och eventuellt salt och någon mat-
sked sherry. Klipp lite kryddkrasse och lägg i 
varje tallrik.
1 portion: 172 kcal, 3 g prot, 15 g fett, 5 g kolh, 3 g fibrer

soppa 169
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Paj med köttfärsröra

En mättande paj som alla i familjen gillar. Den 
som är tveksam till selleri kan förstås utesluta 
den och istället ta lite mer paprika.

4 portioner

pajdeg (se något av recepten på s 178)
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
1/2 msk raps- eller olivolja
250 g nötfärs
2 msk färsk eller 2 tsk torkad timjan
2 msk tomatpuré
1 dl vatten
1 tsk salt
svartpeppar
2–3 stjälkar selleri
1 röd paprika
2 ägg
2 dl mjölk
1 dl riven ost, 17 % 

Gör ett pajdegsskal. 
Sätt ugnen på 200°. Skala och hacka lök och 

vitlök. Värm oljan i en stekpanna och fräs lök 
och köttfärs. Tillsätt kryddor, tomatpuré och 
vatten och låt puttra ihop i ca 10 minuter. Skär 
sellerin i tunna skivor och paprikan i tärningar 
och blanda i. Smaka av kryddningen och lägg 
köttfärsröran i det förgräddade pajskalet. Vispa 
ihop ägg, mjölk och riven ost och häll över. 
Grädda i ca 30 minuter.
1 portion fyllning: 222 kcal, 22 g prot, 12 g fett, 7 g kolh,

1 g fibrer

Påskpaj med ansjovis

I den här pajen ger ansjovisen mycket sälta så 
inget extra salt behöver tillsättas. Det går för-
stås utmärkt att servera pajen även när det inte 
är påsk …

4 portioner

pajdeg (se något av recepten på s 178)
2 gula lökar
1 msk flytande matfett
3 tomater
1 liten burk ansjovisfilé, ca 80 g filé
2 ägg
2 dl mjölk
1 1/2 dl riven ost, 17 % 
vitpeppar

Gör ett pajdegsskal. 
Sätt ugnen på 225°. Skala och skiva löken. 

Smält margarinet i en kastrull och låt löken 
mjukna i margarinet. Fördela löken i det för-
gräddade pajskalet. Skiva tomaterna och lägg 
dem ovanpå löken. Avsluta med ansjovisfiléerna. 
Vispa samman en äggstanning med ägg, mjölk, 
ost och lite nymalen peppar. Häll över äggstan-
ningen. Grädda pajen i ca 30 minuter.
1 portion fyllning: 200 kcal, 13 g prot, 12 g fett, 10 g kolh, 

1 g fibrer

quesadilla
Ett mycket gott tilltugg som är snabbt fixat och som går 
att göra många varianter av. Ta bara ett tortillabröd, 
smula över lite getost och lägg på rucola. Man kan 
även ta lite färsk spenat, rökt lax och riven ost eller 
skapa en helt egen variant. Lägg ett bröd ovanpå. Hetta 
upp en stekpanna och stek brödet några minuter på 
varje sida tills osten smält. Skär i trekanter.

paj, pizza, omelett 181
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Klyftpotatis 

Så enkelt och så gott! Här passar sorter som 
Asterix, Sava och Folva. Se bild på s 24.

4 portioner

12 potatisar, ca 900 g 
1/2–1 msk raps- eller olivolja
1/2 tsk salt, gärna flingsalt

Sätt ugnen på 225°. Skala eller borsta potatisen 
och skär den i klyftor. Lägg den i en smord form 
eller på en plåt med bakplåtspapper. Tillsätt olja 
och salt och rör om. Stek i ca 30 minuter tills 
potatisen fått lite färg.
1 portion: 198 kcal, 4 g prot, 3 g fett, 36 g kolh, 3 g fibrer

Grekisk citronpotatis

Lite medelhavssmak på potatisen är aldrig fel.

4 portioner

12 potatisar, ca 900 g
1 citron
1/2–1 tsk flingsalt
1 msk olivolja
1 msk färsk eller 1 tsk torkad rosmarin

Sätt ugnen på 225°. Borsta och skölj potatisen. 
Skär den i klyftor och lägg den på en plåt klädd 
med bakplåtspapper. Pressa över citron, droppa 
över oljan och strö över flingsalt och finfördelad 
rosmarin. Tillaga potatisen mitt i ugnen i ca 30 
minuter.
1 portion: 210 kcal, 4 g prot, 4 g fett, 37 g kolh, 3 g fibrer

Potatis som i Ligurien

Ligurien, som ligger i norra Italien, har landets 
mildaste klimat och där använder man gärna 
rikligt med färska örtkryddor i maten. En mat-
glad vän som vistas mycket i Italien har bidragit 
med detta recept. Denna potatis är lika förträff-
lig till fisk som till kyckling och kötträtter.

4 portioner

10–12 potatisar, ca 800 g
1/2–1 msk olivolja
1 tsk salt, gärna flingsalt
några kvistar salvia, rosmarin eller timjan 
1/2 dl rostade pinjenötter
12 svarta oliver

Sätt ugnen på 225°. Tvätta potatisen och skär 
den i bitar. Lägg den i en ugnssäker form eller 
på en plåt klädd med bakplåtspapper. Ringla 
över olivoljan. Tillaga potatisen i ugnen i 25–30 
minuter. Strö på salt och lägg på några kvistar 
salvia, rosmarin eller timjan och låt stå i ugn en 
i ytterligare 5 minuter. 

Rosta gärna pinjenötterna i en torr stekpanna 
några minuter tills de fått färg och strö över 
dem och oliverna före serveringen. 
1 portion: 261 kcal, 6 g prot, 10 g fett, 36 g kolh, 4 g fibrer

salvia
Avlånga, vackra, lite matta blad är kännetecken för sal-
vian. Passar framför allt till griskött men också i tomat-
rätter.

timjan
Lätt att odla och har små fina blommor. God till mycket 
och kan gärna få koka med i grytor och soppor. 
 Citrontimjan är en fin variant och smakar, som namnet 
säger, citron.

potatis 219
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PASTASÅSER

Här ger vi några förslag på den perfekta snabb-
maten – pasta med sås. Allra snabbast går det 
förstås om man har gjort såsen i förväg. Pasta 
med basilikaröran pesto är en italiensk klassiker 
– pesto och andra goda röror som passar till 
pasta hittar du i såskapitlet. 

Köttfärssås

Allas favoritsås. Går finfint att frysa – genom att 
laga massor på en gång räddar man många mid-
dagar.

4 portioner

2 gula lökar
(1 vitlöksklyfta)
2 morötter
1 msk flytande matfett
300 g lamm- eller nötfärs
500 g krossade tomater
1 msk tomatpuré
1 1/2 msk kalv- eller grönsaksfond 

eller 1 buljongtärning
1/2 tsk salt
vit- eller svartpeppar
1 tsk smulad oregano eller timjan
(1/2–1 dl vatten)

Skala och finhacka lök och eventuellt vitlök. 
Skala och riv morötterna grovt. Värm matfettet i 
en stekpanna och fräs lök, morötter och färs. 
Finfördela färsen och rör om med en trägaffel. 
Tillsätt tomater, tomatpuré, fond eller buljong-
tärning, salt och peppar. Låt såsen småputtra i 
15–20 minuter. Späd med vatten om såsen är för 
tjock. Krydda med oregano eller timjan och 
smaka av såsen.
1 portion: 200 kcal, 17 g prot, 9 g fett, 12 g kolh, 3 g fibrer

Köttfärssås med smak av 
svamp och muskot

En lite annorlunda smaksättning med muskot, 
champinjoner och vitt vin. 

4 portioner

1 gul lök
200 g färska eller frysta champinjoner
1 knippa persilja
1 msk flytande matfett eller olja
250 g mager nötfärs
2 msk tomatpuré
3/4 msk kyckling- eller kalvfond 

eller 1/2 buljongtärning
3 dl vatten (eller 2 dl vatten och 1 dl vitt vin)
riven muskotnöt
1/2 tsk salt
vit- eller svartpeppar

Skala och finhacka löken. Skär champinjonerna 
i skivor. Skär persiljan fint. Värm matfettet i en 
gryta. Lägg i löken och fräs den några minuter. 
Lägg sedan i champinjoner och persilja och låt 
fräsa i några minuter. Lägg i köttfärsen och 
finfördela den med en trägaffel så att den bryns 
och blandas med grönsakerna. Rör ner tomat-
puré, buljongtärning, vatten och eventuellt vin.

Krydda med muskot, salt och peppar. Låt 
småkoka i ca 30 minuter. Späd med mer vatten 
eller buljong om det behövs.
1 portion: 148 kcal, 15 g prot, 8 g fett, 4 g kolh, 1 g fibrer

fett i ost
Ost som har mindre än 17 % fett räknas som mager, 
28–32 % är halvfet och 38 % kallas för gräddost. Parme-
sanost innehåller 30 % fett.

pasta230
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Marockansk fisk

En rätt med mycket kryddor och citron som blir 
smakrik utan att vara stark.

4 portioner

500 g fiskfilé, t ex gös
1 citron eller 2 lime

chermoula:

1 msk olivolja
1/2 pressad citron
1/2 dl hackad slätbladig persilja
2–3 msk hackad färsk koriander
1 tsk salt
1 tsk paprikapulver
1 tsk malen spiskummin
1/2 tsk harissa eller sambal oelek

Sätt ugnen på 200°. Blanda ihop alla ingredien-
ser till chermoulan. Skär citron eller lime i tun-
na skivor och lägg ut dem i en ugnsfast form. 
Lägg fiskfilén ovanpå. Skär några snitt i fisken. 
Fyll med kryddblandningen och gnid in resten 
över hela fisken. Låt gärna stå kallt någon halv-
timme innan fisken ugnsbakas. Baka fisken i ca 
20 minuter i ugnen.
1 portion: 162 kcal, 24 g prot, 7 g fett, 2 g kolh, 0 g fiber

chermoula 
En tjock kryddblandning med nordafrikanska rötter 
som används som tillbehör eller att krydda t ex fisk 
med. Örtkryddor, olja och citron ingår.

harissa
En chilipasta som ofta används i det nordafrikanska 
köket. Finns att köpa färdig i välsorterade butiker. Du 
kan också använda den indonesiska chilipastan sam-
bal oelek som är lättare att få tag i.

Grillad fisk med örtsmör

Nästa gång grillen tänds är det dags att grilla 
fisk – vi lovar att du inte kommer att bli besvi-
ken. I stort sett all sorts fisk går att grilla men 
med lax eller nyfångade makrillfiléer blir resul-
tatet utsökt. Ett alternativ är att göra fiskspett. 
Trä då bitar av fiskfilé på ett spett. Om du an-
vänder träpinnar ska de blötläggas en stund 
först. Och gör gärna grönsaksspett med t ex lök 
i klyftor samt tomat och paprika i olika färger 
till. Färsk potatis är också gott till.

4 portioner

500 g fiskfilé eller 4 skivor av hel fisk 

örtsmör:

2 msk fast matfett 
ca 1/2 dl finskuret kryddgrönt, t ex dill, 

citronmeliss, gräslök, timjan, basilika 
eller persilja

1/2 tsk salt
lite vitpeppar

Blanda matfettet med örtkryddor och salt och 
peppar. Salta fisken och grilla den i ugn eller 
över glöd. Tunna filéer tar bara ett par minuter. 
Servera genast med örtsmöret.
1 portion med makrill: 317 kcal, 22 g prot, 26 g fett, 

0 g kolh, 0 g fibrer

1 portion med mager fisk, t ex torsk: 145 kcal, 21 g prot, 

7 g fett, 0 g kolh, 0 g fibrer

flytande matfett
Med flytande matfett menar vi 1/2 tesked smör som 
blandas med 2  1/2 teskedar rapsolja (= 1 matsked) 
eller flytande margarin, eller färdig smör- och rapsolja-
blandning på flaska. Flytande matfett och olja har en 
hög andel omättat fett vilket är positivt för hälsan. 
Med fast matfett menar vi hårt margarin eller smör.

fisk och skaldjur276
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Lammgryta med bönor

4 portioner

1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 msk olja eller flytande matfett
400 g magert lammkött
500 g krossade tomater
1 köttbuljongtärning
1 tsk spiskummin
250 g frysta haricots verts
2 dl kokta vita bönor
1 tsk salt
vitpeppar

Skala och hacka lök och vitlök. Fräs löken i fettet 
i en gryta. Skär köttet i mindre bitar, bryn det 
för sig och lägg sedan över det i grytan. Tillsätt 
tomatkross, köttbuljongtärning och spiskummin. 
Låt grytan småputtra i ca 50 minuter.

Tillsätt haricots verts och vita bönor och låt 
koka i ytterligare ca 5 minuter. Smaka av med 
salt och vitpeppar.
1 portion: 258 kcal, 26 g prot, 10 g fett, 17 g kolh, 6 g fibrer

Het lammgryta med bladspenat

En gryta med många mustiga smaker. Servera 
med quinoa eller matvete och fräscha grönsaker.

4 portioner

400 g magert lammkött
1 gul lök
1–2 vitlöksklyftor
1–2 msk olivolja
2 tsk curry
1 tsk sambal oelek
1 tsk stött spiskummin
1 1/2 msk fond eller 1 köttbuljongtärning
500 g krossade tomater

250 g bladspenat
1 dl matyoghurt, 8–10 %

Skär köttet i tärningar. Hacka den gula löken 
och finhacka vitlöksklyftorna. Värm oljan i en 
rejäl gryta och fräs löken tillsammans med cur-
ryn. Lägg ner köttet och bryn det lätt. Tillsätt 
övriga kryddor, fond eller buljongtärning och 
tomater. Låt grytan puttra i ca 1 timme. Skär 
spenaten grovt och blanda ner i grytan. Rör ner 
yoghurten och smaka av.
1 portion: 263 kcal, 24 g prot, 14 g fett, 10 g kolh, 3 g fibrer

Kryddig lammgryta

Alla har vi väl en lergryta stående längst in i ett 
skåp. Nu är det dags att ta fram den och laga 
den här grytan. 

4 portioner

400 g magert lammkött
1 msk vetemjöl
(1 msk olja)
saften av 1/2 citron
1 tsk kummin
1 tsk oregano
1 msk tomatpuré
(1 fint hackad vitlöksklyfta)
1 tsk salt samt vitpeppar
1 dl köttbuljong
1/2–1 dl vatten
1 dl matlagningsgrädde

Lägg lergrytan i blöt i ca 15 minuter. Skär köttet 
i tärningar och lägg det i lergrytan. Strö över 
mjölet och rör om. Lägg i övriga ingredienser 
och rör igen. Sätt på locket. Ställ in grytan i kall 
ugn och sätt den på 175°. Låt grytan stå i ca  1 1/2 
timme. Ta ut den någon gång och rör om.
1 portion: 186 kcal, 21 g prot, 10 g fett, 4 g kolh, 0 g fibrer
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Fruktsallad med smak av 
kanel och ingefära

En klick yoghurt eller Kesella dessert är gott 
till. 

4 portioner

lag:

2 dl vatten
1/2 dl socker
3–4 tunna skivor färsk ingefära
1 kanelstång
saften av 1 citron

frukt:

2 apelsiner
2 kiwi
150 g mörka druvor

Blanda alla ingredienser till lagen i en kastrull. 
Koka upp och låt sjuda några minuter. Låt sval-
na. Skär bort skalet från apelsinerna och skär 
dem i mindre bitar. Skala och skär kiwin i klyf-
tor. Dela druvorna och kärna ur dem. Blanda 
ner frukten i lagen.
1 portion: 119 kcal, 1 g prot, 0 g fett, 27 g kolh, 3 g fibrer

Kesellagrädde

Kesella dessert finns med olika smaker. Ät den 
som den är till färska frukter och bär eller blan-
da den med lite vispad grädde.

4 portioner

1/2 dl mellan- eller vispgrädde
1 dl Kesella dessert

Vispa grädden och blanda med Kesella.
1 portion: 76 kcal, 2 g prot, 5 g fett, 5 g kolh, 0 g fibrer

Enklaste apelsinsalladen

Mycket enkel och lättlagad fruktsallad. Du kan 
ta rostade solroskärnor istället för nötter

4 portioner

4 apelsiner
(1 msk socker)
10 hasselnötter

Skala och skiva apelsinerna tunt. Lägg i en skål 
och varva eventuellt med sockret. Hacka nöt-
kärnorna och strö dem över. Låt stå kallt en 
stund före servering.
1 portion: 82 kcal, 2 g prot, 3 g fett, 12 g kolh, 2 g fibrer

Fylld melon

En vacker och fräsch efterrätt med inbyggd ser-
veringsskål.

4 portioner

2 små honungs- eller galiameloner
4 dl färska eller frysta hallon eller röda 

vinbär
(2–3 msk sherry eller portvin)

Dela melonen i halvor och ta ut kärnhuset med 
sked. Man kan skära av en liten platta i botten 
på melonhalvorna så står de stadigare. Gröp ur 
fruktköttet med kuljärn eller skär det i bitar. 
Varva det med bären i melonskalet och häll 
eventuellt sherry eller portvin över. 
1 portion: 97 kcal, 2 g prot, 0 g fett, 21 g kolh, 4 g fibrer

dessert minskar suget?
Om vi unnade oss en dessert lite oftare kanske söt saks-
suget mellan måltiderna skulle minska. Det går dess-
utom utmärkt att göra desserter som är bra ur närings-
synpunkt utan att göra avkall på det kulinariska.

efterrätter324
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Bästa brödet

Dessa limpor bakas varje vecka hos Gunilla. De 
är matiga och goda och mättar även hungriga 
tonåringar. Låt er inte avskräckas av långa jäs-
tider. Brödet kräver ingen passning och får man 
något roligare för sig kan degen stå någon timme 
till i bunken. Det här är en tung deg så en mat-
beredare är till stor hjälp. 

3 limpor

5 dl rågkross
1 1/2 liter grovt rågmjöl
1 1/2 liter kokande vatten
50 g jäst
1 dl ljummet vatten
3 msk ättiksprit
1 dl mörk sirap
1 msk salt
ca 1 1/2 liter vetemjöl

Lägg rågkross och mjöl i en bunke och häll det 
kokande vattnet över. Rör om ordentligt och låt 
stå minst några timmar eller över natten.

Rör ut jästen i ljummet vatten och tillsätt den 
tillsammans med ättiksprit, sirap och salt till det 
skållade mjölet. Arbeta ihop degen och tillsätt 
vetemjölet successivt. Låt jäsa i ca 2 timmar. 

Ta upp degen på mjölat bakbord. Knåda degen 
och forma den till tre limpor. Lägg dem på tvä-
ren i en långpanna klädd med bakplåtspapper. 
Jäs övertäckta i ca 30 minuter. Sätt under tiden 
ugnen på 175°. Grädda i ca 1 timme. 
100 g bröd: 221 kcal, 6 g prot, 1 g fett, 46 g kolh, 6 g fibrer

se alternativ
»Nyckelhålet« på förpackningen visar vilka bröd sorter 
som innehåller mer fullkorn och fibrer. Brödet inne-
håller minst 25 % fullkorn (50 % för hårt bröd), max 5 % 
socker arter, minst 5 % fibrer och begränsat med salt.

Tekakor med rostade havregryn 

Genom att man rostar havregrynen får te-
kakorna en pikant, lite nötaktig smak. Men 
visst går det bra att baka dem utan rostning 
också. 

12 st

3 dl havregryn
5 dl vatten
50 g jäst
1 tsk salt
1 msk honung
ca 1 liter vetemjöl

Lägg havregrynen i en långpanna och rosta dem 
i ugnen i 200° tills de fått lite färg. Rör några 
gånger under tiden.

Blanda ljummet vatten, smulad jäst, salt, ho-
nung, havregryn och det mesta av mjölet i en 
bunke. Arbeta degen ordentligt, helst i maskin. 
Låt jäsa övertäckt i ca 1 timme. Ta upp degen på 
mjölat bakbord och dela den i 12 delar. Platta ut 
dem till ca 5 mm tjocka rundlar och lägg på plåt 
klädd med bakplåtspapper. Nagga tekakorna 
med en gaffel. Låt jäsa i ca 20 minuter. Sätt un-
der tiden ugnen på 225°. Grädda i ca 12 minuter.
1 tekaka: 215 kcal, 6 g prot, 1 g fett, 44 g kolh, 2 g fibrer

nyttan med bröd
Bröd, mjöl och gryn är våra största fiberkällor. Maten vi 
äter innehåller idag bara drygt hälften av de 25–35 
gram fibrer som vi borde äta. Genom att välja grova 
mjölsorter kan du öka fiberintaget. På förpackningen 
kan man se hur mycket fibrer olika mjöl- och grynsorter 
innehåller.
Näringsvärde för 100 g grovt rågmjöl:
Protein 9 g
Fett 2,5 g
Kolhydrat 72 g varav 14 g kostfibrer

matbröd348
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