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Kaffe eller te 
utan mjölk 

+ citronvatten

Lax med örtgremolata  
(674 kcal) 

rester

Kaffe eller te
utan mjölk 

+ citronvatten

Kaffe eller te
utan mjölk 

+ citronvatten

Kaffe eller te
utan mjölk 

+ citronvatten

Torskgryta med 
räkor och apelsin 

(550 kcal)   
rester

Vegoröra med sallad 
(440 kcal)

rester 

Vegoröra med sallad 
(440 kcal)

Blomkålssallad med 
mozzarella och rökt 

pancetta 
(570 kcal)

Blomkålsgratäng
med kassler 
(524 kcal) 

rester

Torskgryta med 
räkor och apelsin 

(550 kcal)

Blomkålsgratäng 
med kassler 
(524 kcal)

1198
kcal

1074
kcal

990
kcal

1010
kcal

Kaffe eller te
utan mjölk 

+ citronvatten

Blomkålssallad med 
mozzarella och rökt 

pancetta 
(570 kcal)

rester 

Lammfärsbiffar 
med linssallad

(617 kcal)  

     

1187
kcal

Kaffe eller te
utan mjölk 

+ citronvatten

Lammfärsbiffar 
med linssallad 

(617 kcal)
rester 

Torsk med basilikasmör 
och rotfruktsgratäng 

(894 kcal)
2 glas vin (210 kcal)
Chokladmousse med 

bär och frukt (391 kcal)

2112
kcal

Kaffe eller te
utan mjölk 

+ citronvatten

Dubbelburgare
i salladsblad 

(674 kcal)

Laxpizza med pepparrot
(536 kcal) 

1210
kcal
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KOSTSCHEMA VECKA 5

DAG FRUKOST LUNCH MIDDAG KCAL

Alla
dagar
16:8
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Sätt ugnen på 225 grader. Skär blomkålen i mindre buketter. Skala och 
skär moroten i bitar. Strimla hälften av kasslern tunt. Skiva den andra 
hälften. 

Hetta upp grädde, mjölk, senap och örter i en kastrull. Låt koka några 
minuter. Lägg i blomkål, morot, strimlad kassler och ost och låt småkoka i 
5 minuter. Smaka av med salt och peppar. Dra av kastrullen och låt svalna. 
Knäck i ägget och rör om. 

Hetta upp en stekpanna med smöret och bryn kasslerskivorna i några 
minuter. Häll blomkålsblandningen i en ugnsfast form och lägg på kass-
lerskivorna. Låt stå i ugnen i 25 minuter. Toppa med rosmarin.

Riv blomkålen eller mixa i en matberedare. Skala och finhacka lök och 
vitlök. Hetta upp en stekpanna med oljan och bryn blomkål, lök och vitlök 
några minuter. Skär paprika och zucchini i större bitar och låt steka med 
blomkålsriset. Smaka av med salt och peppar. Blanda ner örterna. 

Fördela spenatbladen på tallrikar och lägg på blomkålsriset. Stek pancet-
tan i olivoljan. Fördela den på blomkålsriset och lägg på tomaterna och 
mozzarellakulor. Toppa med en klick grön pesto.

524 kcal • 2 portioner

570 kcal • 2 portioner

BLOMKÅLSGRATÄNG MED KASSLER 

BLOMKÅLSSALLAD MED MOZZARELLA 
OCH RÖKT PANCETTA 

½ blomkålshuvud
1 morot
250 g kassler
1 dl vispgrädde
½ dl mjölk
1 msk dijonsenap
1 msk sötstark senap
1 krm provensalska örter
1 dl riven ost
salt och svartpeppar
1 ägg
1 tsk smör
 
TOPPING
färsk rosmarin

½ blomkålshuvud
½ rödlök
1 liten vitlöksklyfta
½ msk olivolja
½ röd paprika
¼ zucchini
salt och svartpeppar
½ dl hackad färsk bladpersilja
2 msk hackad färsk gräslök
2 msk hackad färsk basilika
30 g färsk spenat
75 g rökt pancetta eller bacon
1 tsk olivolja
100 g cocktailtomater
125 g mozzarellakulor
2 msk grön pesto
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