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Keso med grapefrukt och blåbär – 1 portion
¾ dl keso 4%
½ grapefrukt
2 msk blåbär (färska eller torkade)
4 valnötter 

Lägg keso i en skål. Skär filéer av en grapefrukt 
och lägg på keson. Toppa med blåbär och 
valnötter eller müsli.

Frörutor med hasselnötter
– 12 stycken 
4 ägg
½ burk kesella, 10%
1 msk bakpulver
1 msk brödkryddor
½ tsk salt
1 ½ dl sesamfrön
1 ½ dl havrekli
1 ½ dl linfrön
50 g smält smör
1 msk flytande honung 
(valfritt)

Dekoration
½ dl hasselnötter 

145 per 
ruta

Sätt ugnen på 175 grader. Vispa äggen pösigt i en bunke och 
tillsätt kesella och rör till en slät smet. Tillsätt övriga 
ingredienser och blanda om ordentligt. Lägg bakplåtspapper 
på en långplåt och häll i smeten.  Strö på hasselnötter och 
baka in i mitten av ugnen i ca 15 minuter. Låt brödet svalna 
något och skär sedan upp i rutor. Förvara i en plastpåse eller 
frys in brödet och ta upp vid behov. 

Mängden kalorier 
som anges är per 

portion



Kesorullar med kokt ägg – 1 portion
1 ägg
2 skivor skinka 
1 salladsblad
2 msk naturell keso
Några gurkstavar
1 msk majonnäs

Koka ägget 3-6 minuter beroende på hur hårt du vill 
ha det. Skala och sätt i en äggkopp. Fyll 
skinkskivorna med ett salladsblad, keso och 
gurkstavar. Rulla ihop dem och lägg på en tallrik. 
Servera tillsammans med ägg och majonnäs. 
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Omelett med granatäpple och kiwi – 1 portion
2 ägg
2 msk vatten
Salt och vitpeppar
1 tsk smör
½ granatäpple
1 kiwi

Rör ihop äggen med vatten, salt och peppar. Hetta 
upp en stekpanna med smör och häll i äggsmeten. 
Låt steka några minuter på svag värme och lägg 
upp på tallrik. Kärna ur granatäpplet, toppa 
omeletten med granatäpplekärnor och skivad kiwi. 
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Tonfisksallad med romsås – 1 portion
2 dl blandad sallad
1 liten burk tonfisk, 90 g 
½ paprika 
100 g cocktailtomater

Romsås
2 msk gräddfil
½ msk majonnäs 
1 msk  stenbitsrom
1 tsk hackad färsk dill
salt och svartpeppar

Blanda ihop alla ingredienser till romsåsen. Lägg sallad på en tallrik. Häll av tonfisken och fördela den 
på salladen. Skölj och halvera tomater och skär paprikan i stavar. Fördela grönsakerna på salladen. 
Toppa med romsås.
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Rotfruktssoppa med lax 
– 2 portioner
½ röd lök
1 liten vitlöksklyfta
1 liten morot
200 g rotselleri
1 liten palsternacka
1 tsk olivolja 
1 buljongtärning
5 dl vatten
Salt och vitpeppar
150 g laxfilé
½ dl strimlad purjolök

Skala och hacka löken. Finhacka vitlöksklyftan. Skala och 
tärna rotfrukter. Hetta upp en stor kastrull med olja och 
fräs löken. Tillsätt grönsakerna och fräs några minuter. 
Häll i vatten och smula i buljongtärningen. Koka soppan i 
ca 10 minuter och smaka av med salt och vitpeppar. 
Sänk värmen, tärna laxen och sjud laxen tills den är klar i 
ca 3 minuter. Tillsätt purjolök i soppan strax innan 
servering.
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Kalvköttbullar med senapsgräddsås 
– 2 portioner
300 g kalvfärs
½ riven liten vitlök
Salt och svartpeppar
1 tsk ketjap manis soja
1 tsk smör
1 msk stark och söt senap
½ dl vatten
½ dl grädde
1 tsk kalvfond
Salt och svartpeppar
1 morot
100 g haricot verts
50 g frysta gröna ärtor
1 msk kapris

Lägg färsen i en skål. Blanda ner  vitlök och soja. Krydda med salt och peppar. Rulla till lagom stora bullar. Hetta 
upp en stekpanna med smör och stek köttbullarna lätt tills de får färg. Tillsätt senap, vatten, grädde och fond och 
låt sjuda på svag värme i ca 10 minuter. Smaka av med salt och peppar.  Skala morötter och skär i stavar. Koka 
upp vatten med lite salt och lägg ner morötter, haricot verts och de frysta ärterna någon minut. Häll av vattnet 
och lägg grönsakerna i en skål. Häll på lite olivolja och blanda runt. Strö på salt och peppar. Servera köttbullarna 
med grönsakerna och kapris.
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Ratatouille med fetaost – 2 portioner 
1 rödlök
1 vitlöksklyfta
1 tsk olivolja
1 squash
2 morötter
200 g champinjoner
200 g blomkål i buketter
Salt, svartpeppar och örtagårdskrydda
200 g krossade tomater
1 msk sweet chilisås
100 g cocktailtomater

Topping: färsk basilika och 15 g fetaost per portion

Skala och skiva lök, finhacka vitlöken. Skiva squash i mindre bitar. Skala och slanta morötterna. 
Hetta upp en stekpanna med olja och bryn lök, vitlök, squash, morötter, champinjoner och 
blomkålsbuketter. Strö på salt, peppar och örtagårdskrydda. Häll på krossade tomater och sweet 
chilisås. Låt koka i hop 5 minuter och lägg ner tomaterna. Servera med smulad fetaost och färsk 
basilika.
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Aubergine med lammfärs - 2 portioner 
1 aubergine
1 tsk olivolja 
Salt och peppar
1 rödlök
1 vitlöksklyfta
250 g lammfärs
100 g krossade tomater
1 msk tomatpuré
50 g getost
Örtagårdskrydda

Sätt ugnen på 200 grader. Skär aubergine på längden men skär bort den yttersta delen med skal, spara denna 
till lammfärsen. Hetta upp en stekpanna med olivolja och stek auberginen några minuter på varje sida. 
Krydda med salt och peppar och lägg sedan aubergineskivorna på en bakplåtspappersklädd plåt. Skala och 
hacka lök och vitlök och fräs löken i samma stekpanna. Tärna de yttersta delarna av auberginen och fräs 
tillsammans med löken. Tillsätt lammfärs, krossade tomater och tomatpuré och låt puttra ihop några 
minuter. Smaka av med salt och peppar. Fördela lammfärsen på auberginen, smula över getost och strö över 
lite örtagårdskrydda. Ugnsbaka i mitten av ugnen i ca 15 minuter eller tills osten fått fin färg. 

Kycklingwok – 2 portioner 
300 g minutstrimlor kyckling
Salt och svartpeppar
1 morot
1 dl strimlad purjolök
½ röd spetspaprika
½ liten squash
1 liten vitlöksklyfta
1 tsk olivolja
3/4 dl teriyaki sås
2 msk hackad mynta
Saften av en halv lime
½ dl cashewnötter
½ tsk flytande honung

Dekoration: mynta och lime

Skär kycklingen i mindre bitar och strö på salt och peppar. Skiva 
morot, paprika och squashen. Riv vitlöken. Hetta upp en 
stekpanna med olja och woka kyckling och alla grönsaker några 
minuter. Häll på teriyakisås och blanda ner mynta. Pressa limesaft 
över och lägg upp i en skål. Rosta nötterna i en torr panna och 
strö på lite salt och ringla honung över. Toppa kycklingwoken med 
nötterna och dekorera med färsk mynta och limeklyftor. 
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Thailändsk kycklingsoppa med nudlar 

– 2 portioner

200 g kycklingfärs

½ vitlök solo

2 tsk riven ingefära

½ tsk sesamolja

½  msk ljus soja

2 tsk ketjap manis

½ dl finhackad purjolök

2 tsk inlagda korianderblad

½ ägg

Salt och vitpeppar

2 tsk smör

Soppan

3 dl vatten

1 strimlad morot

35 g strimlade sockerärtor

1 cm purjolök

½ tsk riven ingefära

½ tsk riven vitlök

½ tsk sesamolja

½ tsk fisksås

½ msk ljus soja, ex thailändsk eller japansk

½ msk ketjap manis

1 liten nypa chiliflakes

½ msk kycklingfond

½ tsk inlagda korianderblad

½ tsk honung

50 gram glasnudlar (okokta)
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Lägg kycklingfärs i en skål. Skala och riv vitlöken. Blanda 

ner vitlök, ingefära, sesamolja, soja, ketjap manis, 

purjolök, koriander, ägg, salt och peppar. Forma till 

köttbullar. Hetta upp en stekpanna med smör och bryn 

kycklingbullarna runt om några minuter. Lägg alla 

ingredienser till soppan, förutom nudlarna i en stor 

kastrull. Koka upp och sänk värmen. Lägg ner 

kycklingbullarna och låt sjuda 10 minuter. Blanda ner 

nudlarna och låt sjuda ytterligare 2 minuter. Strö på 

hackad gräslök och servera med limeklyftor.

Topping: 1 msk hackad gräslök och 1 lime

Spenatsoppa med ädelost och valnötter – 2 portioner
1 vitlöksklyfta
1 tsk olja
1 msk grönsaksfond eller 1 buljongtärning
300 g fryst spenat
100 g fryst broccoli
Salt och svartpeppar
Ca 5 dl vatten

Topping 2 portioner: 
50 g Kvibille ädelost
2 msk valnötter

Skala och hacka vitlök. Hetta upp en kastrull med olja och bryn löken i någon 
minut. Tillsätt vatten, fond, spenat och broccoli. Låt koka i 15 minuter. Mixa 
soppan slät. Koka upp soppan igen och smaka av med salt och peppar. Späd 
med mer vatten om det behövs. Häll upp soppan i skål. Smula över ost och 
toppa med valnötter.
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Lägg en portion 
i frysen eller 
bjud en vän



Björnbärspannacotta - 4 portioner
1 1/2 gelatinblad
0,5 vaniljstång
3 dl grädde
3 msk agavesirap
2 dl färska björnbär
2 msk agavesirap

Lägg gelatinbladen i lite kallt vatten i en skål. Skär itu vaniljstången på längden och skrapa ur vaniljfröna 
i en kastrull. Lägg i stängerna också. Tillsätt grädde och agavesirap och låt koka upp. Krama ur 
gelatinbladen och rör ner i gräddblandningen. Häll ner blandningen i 4 små glas och ställ in i kylen i 1 
timme. Koka upp björnbär och agavesirap i en kastrull. Låt svalna och fördela över pannacotta. Ställ 
kallt 2 timmar till.
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