
Inköpslista v.1 – 800 kalorier 2 veckor 
Måndag – torsdag 
 
Kolla igenom kyl/frys och skafferi och se vad du har hemma redan.  
Vissa livsmedel har rundats upp till hel förpackning för att matcha förpackningar som finns i 
mataffären, vill du ha exakt mängd på livsmedlen hittar du det i receptbladet.  
 
 
 
Du har väl hemma? 
Kaffe 
Te 
Olivolja/rapsolja 
Svartpeppar / Vitpeppar 
Vitlök 
Salt 
Smör 
Flytande honung 
Ingefära 
Citron 
Buljongtärning (valfri 
 
Att köpa: 
Kött/fisk/fågel 
150 g laxfilé 
250 g nötfärs 
1 laxfilé á 175 g 
200 g grillat kycklingkött, urbenat 
 
Mejeri och ost 
3 msk keso 
2 msk Créme fraiche örter 
2 msk grovriven parmesan 
3 dl naturell yoghurt, 4% 
1 dl grädde 
50 g fetaost 
1 msk gräddfil 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Frukt och grönt 
1 knippe färsk persilja 
1 kruka färsk basilika 
5 dl färska bär 
2 gula lökar 
1 purjolök 
50 g broccoli 
8 färska champinjoner 
1 påse rucola 
100 g blandade cocktailtomater 
4 pärltomater 
3 soltorkade tomater 
0,5 squash 
1 paprika 
1 påse blandad sallad 
1 grapefrukt 
1 granatäpple 
1 äpple 
1 apelsin 
 
Övrigt 
4 ägg 
250 g grillad paprika på burk 
400 g krossade tomater 
2 msk pinjenötter 
8 oliver 
1 msk majonnäs 
4 msk äppeljuice 
1 nypa sesamfrön 
Rosépeppar

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Inköpslista v.1  
Fredag - söndag 
 
Kolla igenom kyl/frys och skafferi och se vad du har hemma redan.  
Vissa livsmedel har rundats upp till hel förpackning för att matcha förpackningar som finns i 
mataffären, vill du ha exakt mängd på livsmedlen hittar du det i receptbladet.  
 
 
Du har väl hemma? 
Kaffe 
Te 
Olivolja/rapsolja 
Svartpeppar / Vitpeppar 
Vitlök 
Salt 
Smör 
Ingefära 
Citron 
Färsk persilja 
Grönsallad 
Färsk persilja 
 
 
Att köpa: 
Kött/fisk/fågel 
300 g lammfärs 
4 skivor skinka 
300 g laxfilé 
0,5 burk kaviarmix 
200 g renskav 
 
Mejeri och ost 
2 msk grädde100 g tärnad, marinerad 
fetaost 
2 dl gräddfil 

 
 

 

 
 
 
 
 
Frukt och grönt 
1 knippe färsk gräslök 
1 påse bladspenat 
1 rödlökar 
3 pärltomater 
1 gurka 
75 g champinjoner 
5 cm purjolök 
75 g sockerärtor 
10 rädisor 
Ärtskott 
 
 
Övrigt 
3 ägg 
1 tsk majonnäs 
Citronpeppar 
Torkade örter 
200 g krossade tomater 
150 g sjögräsnudlar 
0,5 dl mandlar 
 
Eventuellt 1 glas vin 
Eventuellt ingredienser till dessert 
 

 


