
 

Välkommen till vecka 2 på 800 kalorier! Hoppas att du har njutit av förra veckans recept och 
att du har känt dig mätt och belåten trots att du bara äter 800 kcal per dag. Reflektera en 
stund vilka positiva saker du känner i kroppen efter en vecka. Sover du bättre? Är du 
piggare? Är det skönt med planerade veckor? 

 
Du kommer att äta runt 800 kcal under veckans 
5 dagar och det är lättlagade recept som hela 
familjen kan äta. Under helgen ökar du 
kalorierna och njuter lite extra. 
 
Jag bjuder på goda frukostar med ägg och du 
får prova ett gott fröbröd som är lätt att baka 
och sedan förvara i frysen. 
 
Soppa är perfekt när du följer denna kostplan 
och jag har gjort en rotfruktssoppa med lax 
samt en spenatsoppa med ädelost som du får 
prova. Dessutom en god kycklingsoppa till 
helgen med asiatiska smaker som jag hoppas 
att du kommer att gilla. Vill du njuta av en 
dessert på lördag så kan du förbereda min 
björnbärspannacotta som är så god. 
 

Ratatouille är en av mina favoriter för 
du kan lägga i överblivna grönsaker och 
tömma kylen samtidigt. Välj vilka 
grönsaker du vill här och gör din egen 
variant! 

 
 
 

 
Starta morgonen med ett stort glas citronvatten. Du häller upp 3 dl vatten 
och pressar ner ¼ citron och river i lite ingefära. Du använder dig av färsk 
ingefära och färsk citron. Drick mycket vatten hela dagen – ca 2 liter. Kaffe 
och te utan mjölk dricker du obegränsat under dagen.  

 



Mån 

 

Keso med grapefrukt 

och valnötter (188 kcal) 

Renskavsgryta med 

tomater (353 kcal) 

rester 

 Ratatouille med fetaost (257 kcal) 

 

 

 

Tis 

 

Kesorullar med ägg 

(263 kcal) 

Ratatouille med fetaost 

(257 kcal) rester 

 Tonfisksallad med romsås (280 kcal) 

Ons 

16:8 

Citronvatten 

Svart kaffe eller te 

 

Rotfruktsoppa med lax  

(293 kcal) 

Kalvköttbullar med senapsgrädde 

(453 kcal)  

Tors 

16:8 

Citronvatten 

Svart kaffe eller te 

 

Kalvköttbullar med 

senapsgrädde (398 kcal) 

rester 

 

Kycklingwok (375 kcal) 

 

Fre 

16:8 

 

Citronvatten 

Svart kaffe eller te 

 

Kycklingwok (375 kcal) 

rester 

 

 

Aubergine med 

lammfärs  

(419 kcal) 

Lör 

 

Omelett med 

granatäpple och kiwi 

(284 kcal) 

 

Aubergine med lammfärs  

(419 kcal) rester 

 

Thailändsk kycklingsoppa med 

nudlar (360 kcal) 

1 glas vin  

(105 kcal) 

Björnbärspannacotta  (373 kcal) 

 

Sön 

 

2 st frörutor med 

hasselnötter, 2 tsk 

smör, 2 skivor ost och 2 

skivor skinka (460 kcal) 

 

Thailändsk kycklingsoppa 

med nudlar (360 kcal) 

 

 rester 

 

Spenatsoppa med 

ädelost och 

valnötter  

(230 kcal) 

773 

794 

1050 

800 

746 

1541 

798 


