
Omelett med keso och bär 
- 1 portion
2 ägg
salt och svartpeppar
1 tsk smör 
3 msk keso
1 dl färska bär 

Vispa ihop ägg  i en skål. 
Krydda med salt och 
peppar. Hetta upp en 
stekpanna med smör och 
stek omeletten några 
minuter på medelstark 
värme tills den stelnar. Lägg 
keson i mitten av 
omeletten och lägg på 
färska bär. 
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Mängden 
kalorier som 
anges är per 

portion

Ägghack med skinka – 1 
portion
2 kokta ägg
1 tsk majonnäs
Salt och svartpeppar
4 skivor skinka
3 pärltomater
3-4 gurkskivor
Lite ärtskott och sallad

Hacka äggen och blanda med 
majonnäs, salt och peppar. 
Servera med rullade 
skinkskivor, tomat, gurka, 
några salladsblad och lite 
ärtskott som dekoration. 
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Yoghurt med färska bär 
– 1 portion
1 ½ dl naturell yoghurt 4%
2 dl bär

Häll upp yoghurt i en skål och 
toppa med valfria bär.

129



Köttfärssås med färska tomater
- 2 portioner

½ gul lök
1 vitlöksklyfta
1 tsk smör
250 g nötfärs
salt och svartpeppar
3 st soltorkade tomater
1/4 kruka basilika
200 g krossade tomater
½ dl grädde
½ squash 
1 tsk olivolja
100 g blandade cocktailtomater 
½ dl hackad paprika

Skala och hacka löken. Finhacka vitlöken. Hetta upp en stekpanna med smör och bryn löken. Tillsätt färsen och 
krydda med salt och peppar. Skiva soltorkade tomater och hacka hälften av basilikan och lägg i stekpannan. 
Tillsätt krossade tomater och grädde. Låt puttra ca 10 minuter. Hyvla 
squashen med en potatisskalare till tagliatelle eller svarva till spagetti. Blanda 
Squashpastan med olivolja, salt och peppar. Fördela tagliatellen på tallriken och lägg 
köttfärssåsen på tagliatellen. Skölj tomaterna och lägg några tomater på varje tallrik. 
Dekorera med resten av basilikan och toppa med paprika.

Lammfärsbiffar med fetaost – 2 portioner
300 g lammfärs
1 vitlöksklyfta
1 ägg
2 msk grädde
1 msk hackad persilja
salt och peppar
1 tsk smör 
30 g färska bladspenat
1 rödlök
100 g tärnad marinerad fetaost 
Persilja 

Lägg lammfärsen i en bunke. Finhacka vitlöksklyftan och 
blanda ner tillsammans med ägg och grädde. Krydda med 
persilja, salt och peppar. Forma till biffar. Hetta upp en 
stekpanna med smör och stek biffarna några minuter på 
varje sida tills de är genomstekta. Fördela bladspenat på 
ett stort fat och lägg biffarna på. Strimla rödlöken och 
hetta upp en stekpanna med smör. Stek löken mjuk och 
fördela löken över biffarna. Häll av fetaosten och strö den 
över biffarna. Dekorera med persilja
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Fetafylld laxfilé med 
granatäpple – 1 portion
1 laxfilé á 175 g
50 g fetaost i tärningar
Salt och rosépeppar
2 dl blandad sallad
8 oliver
½ grapefrukt
¼ granatäpple

Sätt ugnen 175 C. Skär ett snitt längs med varje laxfilé 
och fördela fetaosten i laxfiléerna. Strö över lite salt och 
rosépeppar. Lägg fisken i en ugnssäker form och 
ugnsbaka i ca 15 minuter. 
Blanda sallad och oliver och skär skivor av grapefrukten 
med skalet på. Fördela laxen på tallriken och lägg upp 
laxfiléerna på en bädd av sallad. Kärna ur granatäpplet 
och toppa med granatäpplekärnorna. 
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Krämig kycklingsallad med äpple – 2 portioner 
Grönsallad
50 g rucola
200 g grillat kycklingkött, urbenat
1 msk majonnäs
1 msk gräddfil
4 msk äppeljuice
Salt och svartpeppar
½ dl strimlad purjolök
1 äpple
4 apelsinskivor
Sesamfrön

Skiva och fördela sallad på ett uppläggningsfat. Skär 
kycklingen i mindre bitar. Lägg i en skål och blanda ner 
purjolök, majonnäs, äppeljuice, salt och svartpeppar. 
Skär den ena halvan äpplet i mindre bitar och blanda 
ner i kycklingröran och den andra halvan skärs i skivor. 
Lägg kycklingröran på salladen och fördela äppelskivor 
över. Dekorera med apelsinskivor runt om och strö 
över lite sesamfrön.  

250



Renskavsgryta med tomater – 2 portioner
75 g champinjoner
1/2 rödlök
1 vitlöksklyfta
1 msk smör
200 g renskav
Salt och svartpeppar
200 g krossade tomater
1 tsk torkade örter
1 dl gräddfil

Skiva svampen och rödlöken. Finhacka 
vitlöksklyftan. Hetta upp en stekpanna med smör 
och bryn svamp, lök och vitlök. Lägg ner 
renskaven och rör om hela tiden tills skaven har 
delat på sig. Strö på salt och peppar. Häll på 
tomaterna och låt koka ihop några minuter. 
Tillsätt örter och servera med gräddfil. 

Lax med romsås och sjögrässallad – 2 portioner 
300 gram laxfilé 
1 tsk olivolja 
1 citron
citronpeppar
persilja 

Romsås
1 dl gräddfil
½ burk caviarmix
½ dl hackad färsk gräslök 
salt och svartpeppar

Sätt ugnen på 200 grader. Skär laxen i 2 medelstora portionsbitar. Lägg laxbitarna på en oljad ugnsfast form. Skiva 
upp citronen i tunna skivor och lägg runt om laxen. Krydda med citronpeppar och sätt in i ugnen i ca 20 minuter. 
Blanda gräddfil med caviarmix och vänd ner gräslök. Smaka av med salt och peppar. Gör salladen genom att skölja 
sjögräsnudlarna, strimla purjolök, skär sockerärtor på längden och dela på rädisorna. Hetta upp en stekpanna 
med olja och bryn spenat, purjo och sockerärtor några minuter. Pressa över citronsaft och strö på salt och peppar. 
Blanda ner nudlarna och låt allt bli varmt. Lägg upp på en tallrik och strö på mandlar. Dekorera nudelsalladen och 
laxen med färsk persilja. Servera med romsåsen.
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Sjögräsnudlar
150 g sjögräsnudlar
5 cm purjolök
75 g sockerärtor
10 rädisor
20 g färsk spenat
1/2 msk olivolja
Salt och svartpeppar
1/2 dl mandel
Lite färsk persilja



Paprika och tomatsoppa med gremolatatopping
– 2 portioner
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
250 g grillad paprika i glasburk
1 tsk olivolja
200 g krossade tomater
1 tsk flytande honung
2,5 dl vatten
1 buljongtärning
Salt och peppar

Gremolatatopping
2 msk finhackad persilja
Rivet skal av ½ citron
2 msk grovriven parmesan

Skala och finhacka lök och vitlök. Häll av lagen från paprikan och dela med i mindre bitar. Häll olivoljan i en kastrull 
och fräs lök och paprika någon minut. Häll på krossade tomater, honung, smulad buljongtärning och vatten. Låt 
koka i 10 minuter. Mixa soppan slät och häll tillbaka den i kastrullen. Späd med mer vatten om det behövs och 
smaka av med salt och peppar. Gör gremolatan genom att blanda ingredienserna. Fördela soppan i skålar och lägg 
på gremolata. 

Lax med örtsås och broccoli – 1 portion 
150 g laxfile
Salt och vitpeppar
1 tsk smör
2 msk creme fraiche örter
1 msk vatten
50 g broccoli

Skär fisken i mindre bitar. Strö på salt och peppar. 
Hetta upp en stekpanna med smör och bryn fisken 
runt om i någon minut. Tillsätt créme fraiche, vatten 
och broccolibuketter. Låt sjuda några minuter och 
servera. 
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Hallon och myntasorbet – 4 portioner
1 lime 
½ dl färska myntablad
1 paket frysta hallon á 250 g
½ mango
2 msk agavesirap
1 dl creme fraiche

Dekoration: Lime och myntablad

Skölj limen ordentligt och riv skalet fint. Finstrimla
myntabladen. Dela limen och pressa ut saften i en skål. 
Lägg de frusna hallonen i en matberedare tillsammans 
med agavesirap, limeskal, mynta och limesaft. Mixa 
tills bären är finfördelade. Tillsätt creme fraiche och 
mixa sorbeten slät. Häll upp sorbeten i portionsskålar 
och strö på lime och myntablad. Servera direkt.

Äggwrap med svampstuvning – 1 portion
2 ägg
Salt och svartpeppar
1 tsk smör
8 färska champinjoner
½ dl grädde
Salt och svartpeppar
1 msk hackad färsk persilja
Lite rucola
4 pärltomater
2 msk pinjenötter

Vispa ägg i en skål. Hetta upp en stekpanna med smör och häll i blandningen. Låt steka i någon minut och låt 
svalna. Skiva svampen. Hetta upp en stekpanna med smör och bryn svampen i 2-4 minuter. Häll på grädde och 
låt koka ihop i 5 minuter. Smaka av med salt och peppar. Blanda ner persilja. Häll över svampstuvningen i 
äggwrapen och lägg på tomat och ruccola. Rulla ihop till en wrap. Rosta pinjenötter i en torr panna och toppa 
med tillsammans med lite mer färsk persilja. 
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