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Tvillingmat 
När en i familjen är vegetarian. 

 
Sex veckomenyer för dig som gillar mat, miljö och rättvisa. 

 
 

 
 
 
Om mig och tvillingmat 
 
Jag är en svensk journalist med erfarenhet från både Sverige och södra Afrika. Mina 
favoritintressen, vid sidan om familjen, är mat, hälsa och rättvisa. Jag bor på Öckerö, en ö i 
Göteborgs norra skärgård, tillsammans med min man och våra två döttrar, två katter, en kanin 
och en hund. 
Jag arbetar dels som frilansande journalist och fotograf, dels som redaktör och insamlare på 
Afrikagrupperna, en svensk solidaritetsorganisation. Jag håller också inspirationsverkstäder i 
skrivande och foto och som spökskrivare. 
I min familj är jag den enda som är vegetarian (fast jag tar mig en fiskbit då och då, kanske 
jag skulle kalla mig pescotarian istället…). Det har jag varit i fem år. Första åren kämpade jag 
mycket med att få ihop två rätter nästan varje dag. Nu går det lättare och jag har utarbetat ett 
system som funkar bra för mig och hela familjen. Det bygger på recept som i grunden är 
likadana men där jag bytt ut köttet mot något vegetariskt. Det bygger också på att hela 
familjen någon eller några gånger i veckan också äter vegetariskt. Det gör de oftare och oftare 
med stor glädje, eftersom vi har hittat recept som alla verkligen gillar. 
Jag äter vegetariskt av flera skäl. Ett är för att jag mår så mycket bättre. Min kropp gillar helt 
enkelt mycket grönsaker och frukt. Ett annat är att det är bra för miljön och en viktig del i 
debatten om vårt klimat. Ytterligare ett skäl är att om vi alla äter mer vegetariskt kan vår jord 
räcka till att försörja hela jordens befolkning och ingen behöver svälta. Det handlar om att 
använda resurserna på rätt sätt och att fördela dem jämnt.  
Jag har döpt den här kokboken till Tvillingmat. Med det menar jag de rätter jag gör som har 
samma kryddning och ingredienser som en kötträtt, men där köttet är utbytt mot något 
vegetariskt. De är lika, men ändå inte samma. Här finns också helt vegetariska rätter som hela 
min familj gillar och vegetariska rätter som bara jag äter, men som kompletterar en kötträtt till 
familjen. Kort sagt: Här finns tvillingar, helt vegetariskt och komplement. 
 
Min matfilosofi 
Mat ska vara enkel och rolig att laga och handla, helst vegetarisk, gärna ekologisk och 
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rättvisemärkt och inte alltför dyr. Ingen mat ska gå till spillo eller slängas. Så tänker jag kring 
mat. 
För att göra det enkelt att handla gör jag upp veckomenyer. Jag funderar ut vilka middagar 
veckan ska innehålla. Ofta försöker jag testa nya rätter och låter mig inspireras av andra: 
matbloggar, tidningar eller kokböcker. Vissa veckomenyer har jag sparat, några har inspirerat 
mina vänner att göra likadant och några har jag satt ihop i den här kokboken. 
För att göra det enkelt och roligt både att handla och laga maten väljer jag ingredienser som 
jag vet finns i de affärer där jag handlar. Eftersom jag bor i en liten kommun med bara några 
få mataffärer blir det sånt som finns här. Jag jagar inte runt och letar efter specialvaror. Det 
betyder att jag byter ut vissa kryddor och andra ingredienser i många recept. Jag tycker inte 
man behöver följa recept så noga, man tar lite vad man har. På så sätt skapar man något nytt 
också. 
Jag vill gärna att råvarorna ska vara ekologiska, kravmärkta och rättvisemärkta. I den mån det 
är möjligt. Och i den mån jag har råd. Jag tycker det är viktigt med ekologiska produkter 
eftersom jag är övertygad om att innehållet är bättre. Mer vitaminer och mineraler och mindre 
gifter. Med ekologiskt jordbruk använder vi jorden bättre, blir mindre sårbara om skörden 
skulle slå fel och värnar om dem som brukar jorden.  
Det är också viktigt att varor är rättvisemärkta. Då får de som producerat varorna skäligt 
betalt och bättre arbetsvillkor.  
Genom att välja ekologiskt, rättvisemärkt och vegetariskt förenar jag mitt intresse för mat 
med aktivism. Bara genom att äta rätt är jag med och påverkar vår miljö och de förhållanden 
som råder för arbetare på jordbruk världen över. 
Jag slänger aldrig mat. Det slängs otroliga mängder mat i Sverige. Lantmännen uppskattar att 
25 procent av all mat som säljs i Sverige kastas som matrester. Och en vanlig svensk 
barnfamilj slänger i genomsnitt mat för åtta tusen kronor om året. Förutom belastningen på 
miljön och ekonomin skapar svinnet problem för global social och ekonomisk hållbarhet. Mat 
och foder som produceras för rika länder i den fattigare delen av världen tar mark och 
vattenresurser från inhemsk matproduktion. Med vårt sätt att konsumera skapar vi fattigdom. 
Vi överkonsumerar, medan andra inte har tillräckligt. Vi slänger, medan andra svälter. 
Släng ingen mat! Gör en lunchlåda på resterna eller frys in och bjud familjen på en god buffé 
när du sparat några olika rätter. 
I den här kokboken får du sex färdigplanerade veckomenyer inklusive inköpslistor. Följer du 
menyerna blir matlagningen med både vegetariskt och kött eller fisk enkelt som en plätt. 
 
Välkommen till mitt tvillingkök! 
 
 



3	  

	  

 
Mari Dahl 
 
 
 
VECKOMENY 1 
 
Fredag 
”Är det någon som har speciella önskemål om vad vi ska ha till fredagsmys i morgon?” frågar 
jag oftast familjen på torsdagskvällen när jag sitter och planerar inköpen inför nästa vecka. 
”Ja, kan vi inte ha din goda laxgryta? frågar då ofta äldsta dottern.  
Vår matvecka börjar på fredagen eftersom det är den dag vi oftast handlar. Den här veckan 
blir det den ingefärsdoftande grytan som får starta. Jag gör både en variant med lax och en 
utan, där jag ersätter laxen med härliga grönsaker. 
Vi brukar också festa med en god efterrätt på fredagskvällen. Den här veckan väljer vi en av 
mina absoluta favoriter: den sydafrikanska malvapuddingen. Den är saftig med lite 
knäcksmak. Mmm. Räcker oftast till en liten bit dagen efter också. Pröva den! 
 
Ingefärsdoftande gryta med eller utan lax 
 

   

 
Det här behövs: 
1-2 teskedar sambal oelek 
2-4 skalade vitlöksklyftor 
4 cm skalad och skivad färsk ingefära 
1 tsk malen koriander 
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1 kruka färsk koriander, använd både blad och stjälkar 
1 burk kokosmjölk 
1 fiskbuljongtärning eller grönsaksbuljong om du gör den vegetariska varianten 
1 msk asiatisk fisksås (uteslut om du inte äter fisk) 
½ lime, saften (har du ingen lime kan du ta citron istället) 
400-500 g laxfilé i bitar, cirka 3x3 cm 
Om du väljer varianten utan lax behöver du istället 2 skalade och skivade morötter, ett paket 
frysta sockerärtor och tio skivade champinjoner. 
250 g kokta nudlar eller ris om du tycker det är godare 
Limeklyftor (eller citronklyftor) 
 
Mixa sambal oelek, vitlök, ingefära, färsk koriander (spara några blad att dekorera med) och 
mald koriander i matberedare eller med en mixerstav tills allt är finfördelat. Skrapa ner det i 
en kastrull och tillsätt kokosmjölk, buljongtärning och 4 dl vatten. Koka upp och om du gör 
den vegetariska varianten ska du lägga ner grönsakerna nu. Jag häller över hälften av såsen i 
en annan kastrull och tillsätter grönsakerna. Låt koka i cirka 10 minuter. Koka under tiden 
nudlarna. 
Tillsätt fisksås och limesaft. Vänd i laxen och låt puttra i några minuter. 
Vänd ner nudlarna, gör du både den vegetariska och laxvarianten ta hälften av nudlarna i 
varje. Ta av plattan och sätt på lock. Låt stå i några minuter. 
Dekorera med några blad koriander. 
Servera med klyftor av lime eller citron och en sallad. Superenkelt, supergott! 
 
Tips! Till alla våra måltider äter vi en grönsallad. Oftast serverar jag en enkel sallad med 
någon variant av grönsallad, gurka och tomat. Om jag tycker att det passar lägger jag i lite 
oliver, lite lök, champinjoner, majs, bladspenat eller morötter och ibland lite nötter eller frön 
för variationens skull. Till salladen finns alltid en vinägerdressing som består av olivolja, 
vinäger, salt, peppar och lite italiensk salladskrydda. Ibland smaksätter jag med en klick 
senap, ibland med en pressad vitlöksklyfta och ofta med citron. Se recept under måndag i 
denna vecka. Enkelt och gott. 
 
Läcker sydafrikansk malvapudding 
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Du behöver: 
2,5 dl vetemjöl 
1 matsked bikarbonat 
2,5 dl socker 
1 ägg 
1 matsked aprikosmarmelad 
1 matsked vinäger 
1 matsked smält smör eller margarin 
2,5 dl mjölk 

Till såsen: 
1,25 dl grädde 
1,25 dl mjölk 
2,5 dl socker 
1,25 dl hett vatten 
1,25 dl smör 

Smöra en ugnsfast form. Blanda mjöl, bikarbonat och socker i en skål. Vispa ägget och vispa 
sedan en i taget i marmeladen, vinägern, smöret och mjölken. Blanda med mjölblandningen. 
Häll smeten i den ugnsfasta formen, täck med smörat foliepapper. Baka i 180 grader i 45 
minuter. Baka i ytterligare fem minuter om puddingen inte verkar färdig. Det är viktigt att den 
är färdig annars absorberas inte såsen och den blir stabbig inuti. 
Blanda ihop ingredienserna till såsen när puddingen är nästan är klar. Hetta upp och se till att 
smör och socker smälter ordentligt. Häll såsen över puddingen. Låt stå en stund så att såsen 
absorberas väl. Servera varm eller rumstempererad med vispad grädde. 

Lördag  
”Men varför är det bra för miljön att äta vegetariskt?” undrar en av döttrarna när jag serverar 
kalops på linser en lördagskväll. Jag har precis läst en stortavla som säger att om vi avstår en 
portion kött i veckan skulle vi i Sverige minska koldioxidutsläppen med 1,5 miljoner ton per 
år.  Det motsvarar ett års utsläpp från 233 000 bilar. Inte illa! Köttindustrin står för 18 procent 
av alla växthusgaser som släpps ut i världen? ”Om du väljer att äta vegetariskt bidrar du till att 
minska utsläppen och värnar om vår miljö”, svarar jag och döttrarna som just pratat mycket 
om vår miljö i skolan lovar att i alla fall smaka på linskalopsen J.  
Ibland längtar jag efter de klassiska kötträttssmakerna, som till exempel gammal hederlig 
kalops. Då gör jag en variant med linser men med samma kryddning. Blir jättegott och stillar 
längtan. 
 
Vågad kalops med linser – eller traditionell kalops med nötkött 
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Tips! Principen är enkel. De flesta klassiska köttrecept går att göra med linser, bönor eller 
sojaprotein istället. Kyckling går att byta ut mot quorn, likaså köttfärs. Köttfärsen kan du 
också byta ut mot sojafärs. Detsamma gäller för fisk, byt ut till bönor, quorn eller sojaprotein. 
 
Du gör enkelt de här två kalopserna samtidigt. Det enda som skiljer är att linserna inte 
behöver koka lika länge som nötköttet. Jag brukar göra köttvarianten något fettsnål och inte 
bryna köttet utan låta det koka upp i buljongen. Blir lika gott. 
Tänk på att du behöver dubbelt av alla ingredienser förutom köttet och linserna om du gör 
båda varianterna samtidigt. När jag gör båda blir det över till lunch nästa dag, åtminstone av 
den vegetariska. 
 
Det här behöver du: 
400-500 g nötkött eller 2 dl gröna linser 
1 skuren gul lök 
2 skalade och skivade morötter 
10 kryddpepparkorn 
2 lagerblad 
1 msk soja 
Salt och peppar 
2 tsk majsena(enbart till köttkalopsen) 
 
Gör båda samtidigt i var sin gryta så blir det enkelt. 
Skär köttet i mindre bitar, cirka 3x3 cm och lägg i en gryta. Häll på vatten så att det täcker 
köttet.  
Om du gör linskalops samtidigt: Skölj linserna i vatten, häll dem i en gryta och häll på 4 dl 
vatten.  
Lägg i den skurna löken, kryddpepparen, lagerbladen och sojan. Låt allt koka upp. Koka 
köttet tills det är mört, 1 till 2 timmar beroende på köttet, och linserna tills de är mjuka, 
mellan 20 och 30 minuter. 
När det återstår cirka 20 minuter på köttets koktid, lägg i morötterna. Lägg samtidigt i 
morötterna i linskalopsen och koka upp den igen. Red av köttkalopsen med 2 tsk majsena och 
lite vatten. Gör likadant med linskalopsen om du vill ha den lite tjockare också. 
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Servera med kokt potatis, rödbetor, inlagd gurka och grönsallad med isbergsallad, tomater och 
gurka. 
 
Söndag 
Jag vet inte hur många gånger min familj börjat skratta hejdlöst när jag sagt att jag är 
vegetarian. ”Jaja, haha, skrattar de, förutom när du vräker i dig kyckling i hemlighet, haha!” 
Lite rätt har de, men det var länge sedan nu. Jag har lärt mig lyssna på min kropp. Det 
handlade om att jag plötsligt fick ett fruktansvärt begär efter kyckling. Det hände när resten av 
familjen fått kyckling, och jag skulle spara resterna i en lunchlåda. Jag kunde bara inte låta 
bli! Och när jag väl börjat gick det inte att stoppa. Jag frossade hejdlöst. Nu vet jag bättre. 
Äter jag en bra frukost med protein i blir jag inte sugen på kyckling. För det är när jag har 
proteinbrist som jag känner begäret. Numer försöker jag börja dagen med några hackade 
frukter och en hand full med mandlar. Mandlarna ger det protein jag behöver. Mandlar 
innehåller också stora mängder E-vitamin som är livsviktiga för nervsystemet och 
hjärnfunktionen. 
Crepés kan du egentligen fylla med vad som helst. Det gör det lätt att hitta varianter för både 
vegetarianen och köttätaren. Här är två varianter som är enkla att göra samtidigt. Gott är också 
en fyllning med räkor blandat med lite citronmajonnäs och dill. 
 
Variationsrika crepés med champinjoner eller kyckling 
 

   
 
Du behöver:  
1 gul lök 
200 g champinjoner eller 200 g kycklingfilé 
1 dl matlagningsgrädde till kycklingen, men bara ½ dl till champinjonerna 
Salt och peppar och lite grillkrydda efter smak 
En skvätt soja 
½ tsk sambal oelek (kan uteslutas) 
1 dl riven ost (parmesan eller den du har hemma) 
 
Till crepés: 
3 dl vetemjöl 
3 ägg 
6 dl mjölk 
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½ tsk salt 
 
Vispa ihop äggen med hälften av mjölken. Tillsätt vetemjölet. Vispa ihop. Tillsätt resten av 
mjölken och vispa ihop. Grädda i margarin i het panna, så tunna som möjligt. 
 
Hacka löken och bryn den mjuk. Hacka kycklingen eller champinjonerna och stek i några 
minuter så att kycklingen får lite färg eller champinjonernas vatten försvunnit. Tillsätt 
mjölken och osten. Bred ut fyllningen på crepésen. Ta ganska lite i en mittensträng. Rulla 
ihop och lägg i en ugnsfast form. Strö osten över och grädda i ugnen på 200 grader i 10-15 
minuter. Servera med en grönsallad. 
 
Måndag 
Ugnspannkaka med bacon är gott, enkelt och snabblagat. Den vegetariska maten den här 
pannkaksdagen blir en ljummen bönsallad, som har blivit en riktig favorit i familjen. Den 
förhöjer smaken av pannkakan. Naturligtvis kan du även göra pannkakan vegetarisk genom 
att utesluta baconet. Du kan också välja att lägga bacon på halva och låta den andra halvan 
vara utan. Eller varför inte göra den helt utan bacon och servera det vid sidan om? 
 
Ugnspannkaka och ljummen bönsallad med vinägerdressing 
 

   
 
Tips! Koka en hel förpackning av torkade bönor och frys in det du inte behöver. Då har du 
alltid frysta bönor till hands och det går snabbt att göra bönrätter. Du kan förstås även köpa 
burkar med färdigkokta, de är också goda, men lite dyrare än om du kokar själv. 
 
Till ugnspannkakan behöver du: 
4 ägg 
8 dl mjölk 
4 dl vetemjöl 
Salt 
Margarin 
1 paket bacon 
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Vispa ihop äggen med hälften av mjölken. Vispa ner mjölet, resten av mjölken och lite salt till 
en jämn smet. Låt stå i några minuter. Smöra en ugnsfast form. Häll i smeten och sprid ut 
baconskivorna ovanpå. Grädda i ugnen cirka 30 minuter i 225 grader. 
 
Till bönsalladen behöver du: 
4 dl svarta bönor eller kidney bönor 
1 gul eller röd lök 
1 grön paprika 
2 tomater 
10-15 oliver 
 
Till vinägerdressingen behöver du: 
2 msk olivolja 
1 msk vinäger (röd, vit eller balsam, ta den du gillar bäst) 
1 tsk italiensk salladskrydda 
Lite örtsalt och lite svartpeppar 
Smaksätt med 1 pressad vitlöksklyfta eller en tsk senap eller en matsked citronsaft. 
 
Hacka tomat, paprika och lök och blanda med bönorna och oliverna. Blanda ihop alla 
ingredienser till dressingen och häll den över bönsalladen. Värm i mikro knappt en minut så 
salladen blir ljummen. 
 
Tisdag 
Den här moussakan innehåller ingen béchamelsås. Däremot har jag lagt till lite bulgur eller 
couscous, så någon riktig moussaka är det egentligen inte. Jag väljer sojafärs eller quornfärs 
till den här rätten, det funkar för hela familjen. Den här gången har jag också lagt på lite 
fetaost som ger extra god smak. 
Quorn är en produkt som ersätter kött. Den består av svampprotein och äggvita. Quorn är rikt 
på protein och kostfiber men har ett lågt fettinnehåll. Du hittar den i frysdisken som filéer, 
färs eller bitar. Eller välj sojafärs, som framställs från sojabönan. Den finns torkad i de flesta 
välsorterade affärer. Koka den några minuter i vatten och använd den sedan i olika rätter. 
 
”Moussaka” med fetaost och couscous 
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Du behöver: 
300 g sojafärs eller quornfärs 
1 burk krossade tomater 
2-3 auberginer, cirka 500 g 
1 gul lök 
1 msk persilja 
½ tsk timjan 
½ tsk rosmarin 
2 pressade vitlöksklyftor 
2 dl riven ost 
3 dl couscous eller bulgur 
 
Hacka och stek löken, häll i quornfärsen och fräs, blir den för torr tillsätt lite vatten. Häll i 
krossade tomater och persilja, timjan, rosmarin och vitlöken. Låt allt koka ihop. Koka bulgur 
eller couscous enligt förpackningen. Skiva auberginen och stek den gyllenbrun i olja. 
Lägg couscousen i botten på en ugnsfast form. Lägg quornröra över, aubergine och lite ost. 
Varva sedan quornröra, aubergine och ost i så många lager det räcker till. Avsluta med 
quornröra och ost (har du lite överbliven fetaost är det jättegott att lägga på toppen). Grädda i 
ugn i 200 grader cirka 20 minuter eller tills osten fått fin färg. 
Servera med en sallad på isbergssallad, tomater och gurka. 
 
Onsdag 
Morotsfalafel är en av de vegetariska rätter som hela min familj numera gillar. Men vill jag 
vara extra snäll gör jag vanliga köttbullar också och serverar klyftpotatis, kokt potatis eller 
potatismos till. Och det är inte dumt till morotsfalafel heller! Var inte rädd för att misslyckas! 
Ibland tycker jag det är svårt att steka vegetariska bollar. Då plattar jag till dem till biffar 
istället. Det är mycket lättare! 
 
Morotsfalafel med tsatsiki 
 

   
 
Det här behöver du för fyra personer: 
400 g kikärter 
4 skalade och finrivna morötter 
2 skalade och pressade vitlöksklyftor 
½ dl vetemjöl 
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2 tsk salt 
2 krm malen svartpeppar 
2 tsk malen spiskummin (kan uteslutas om någon i familjen inte gillar spiskummin) 
1 tsk malen koriander 
½ tsk paprika 
½ dl finklippt gräslök (kan ersättas med en hackad ¼ lök) 
½ -1 finhackad röd chili, eller 1 tsk sambal oelek 
 
1 ägg 
2 dl ströbröd 
Olja 
 
Tsatsiki 
½ gurka 
2 dl naturell yoghurt eller matlagningsyoghurt 
2 pressade vitlöksklyftor 
1-2 krm grovmalen svartpeppar 
 
Mixa grovt kikärter, vitlök, mjöl, kryddor, gräslök och chili med mixerstav eller i 
matberedare. Blanda ner de rivna morötterna. Forma till bollar stora som femkronor. 
Vänd bollarna i uppvispat ägg och ströbröd. 
Hetta upp cirka 1-2 cm olja i en tjockbottnad gryta. Fritera några bollar i sänder i knappt 2 
min på varje sida. Låt rinna av på kökspapper. 
Grovriv gurkan, låt rinna av. Blanda ihop vitlöken och yoghurten och till sist gurkan. 
Servera i pitabröd eller med bulgur eller pasta. Eller prova med potatismos om du gör vanliga 
köttbullar också. Jättegott är också klyftpotatis med morötter, palsternacka och kålrot, som du 
rostar i ugnen med lite olivolja. Se recept på sid XX. 
 
Torsdag 
--Den här lasagnen kan du bjuda på! utropade familjen när jag gjorde den första gången. Den 
är så läcker! Så vi bjöd på den. Den gången till grillat kött och härlig sallad. Till vardags, som 
i dag, blir den ensamrätt med god sallad till. Alla gillar den skarpt. 
 
Läckraste pestolasagnen med gröna bönor och tomat  
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Det här behöver du: 
200 - 400 g lasagneplattor (beroende på hur täta lager du gör, för mig brukar det räcka med 
cirka 200 g) 
200 g riven parmesanost eller liknande 
100 g riven ost av valfri sort  
1 dl pesto 
200 g haricots verts 
1 msk margrin eller smör 
25 g pinjenötter (kan uteslutas) 
1 skivad tomat (kan uteslutas) 
 
Tips! Lasagnen blir lika god med morötter istället för haricots verts. Riv 2-3 morötter grovt. 
Eller varför inte prova med både haricots verts och morötter. Spännande blandning och 
vackra färger! 
 
Béchamelsås: 
4 dl mjölk 
2 msk margarin eller smör 
2 msk vetemjöl 
Salt och peppar 
½ krm riven muskotnöt (kan uteslutas) 
 
Börja med att göra peston. Se receptet nedan. 
Gör sedan béchamelsåsen. Smält smöret i en kastrull. Vispa ner mjölet. Tillsätt mjölken under 
omrörning. Låt småputtra några minuter tills såsen tjocknat något. Rör om då och då. 
Smaksätt med salt, peppar och muskotnöt. 
Lägg ett lager lasagneplattor i botten på en ugnsfast form. Smeta ut lite pesto över plattorna, 
strö över lite ost, häll över lite av béchamelsåsen och lägg till sist på lite haricots verts och 
några skivor tomat. I vår familj gillar inte alla tomat så jag brukar bara lägga tomatskivor på 
ungefär hälften av lasagnen och bara i ett av lagren. Lägg ett nytt lager lasagneplattor, pesto, 
ost, béchamelsås och haricots verts. Lägg så många lager ingredienserna räcker till och 
avsluta med lasagneplattor, pesto och ost. Strö över pinjenötterna och smält margarin eller 
smör som du stänker över. Grädda i ugn i 25-30 minuter i 175 grader. 
 
Hemmagjord smarrig pesto 
 
1 kruka färsk basilika 
40 gr pinjenötter (går att byta ut mot mandlar eller cashewnötter, blir lika gott!) 
1-2 vitlöksklyftor 
6 msk olivolja 
40 gr riven parmesan 
20 gr ost av valfri sort 
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Salt och peppar 
 
Mixa allt utom osten i en mixer. Blanda i osten och mixa lite snabbt igen eller blanda ihop. 
 
Tips! Denna pesto är fantastiskt god och kan användas som ensam sås till pasta. Koka bara 
pastan enligt instruktionen. Blanda med peston. Servera med lättkokt broccoli eller 
brysselkål. Mums! 
 
VECKOMENY 2 
 
Fredag 
När Nelson Mandela satt fängslad på Robben Island berättade han att han längtade efter 
Winnie Mandelas ugnsbakade spagetti. Varsågod, här bjuder jag på Mandelas favorit. Plus en 
vegetarisk variant på samma recept. Smakar fylligt och gott av curry, vitlök och ingefära. 
Annorlunda och spännande för en svensk gom! 
 
Nelson Mandelas favorit: Ugnsbakad spagetti med linser eller köttfärs  
á la Winnie Madikizela-Mandela 
 

   
 
Du behöver: 
3 matskedar olja 
1 hackad lök 
2 tsk färsk vitlök och ingefära blandat 
2 msk curry 
1 liten krossad röd chili (kan uteslutas) 
½ tsk gurkmeja 
500 g köttfärs eller 4 dl gröna linser, 6 dl vatten 
4 medelstora rivna tomater 
5 curryblad eller lagerblad delade i mindre bitar 
250 g spagetti 
150 g riven cheddarost 
1 äggula 
Salt och peppar 
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Sätt ugnen på 180 grader. Fräs löken i oljan tills den blir mjuk. Tillsätt curry, torkad chili, 
gurkmeja och vitlöks- och ingefärsblandningen. 
Låt allt fräsa på svag värme i några minuter så att det börjar lukta gott från kryddorna. Lägg i 
köttfärsen och stek tills den är genomstekt. Tillsätt tomater och curry- eller lagerblad och låt 
allt småputtra i tio minuter. Salta och peppra efter smak. 
Gör du varianten med linser lägger du i linserna och vattnet och kokar allt i cirka tjugo 
minuter så att linserna blir mjuka och det mesta av vattnet kokat in. 
Koka spagettin al dente, häll av vattnet och ställ åt sidan. Lägg en femtedel av linserna eller 
köttfärssåsen i en ugnsfast form och en fjärdedel av spagettin ovanpå. Fortsätt med lager på 
lager tills du har fem lager och linser eller köttfärs överst. Blanda ihop osten och äggulan och 
lägg ovanpå linserna eller köttfärsen. 
Ugnsbaka tills rätten är gyllenbrun, cirka 20-30 minuter. Servera med en god sallad till. 
 
Tips! Köp hem rejält med grönsaker varje vecka. För vår familj med fyra personer brukar jag 
ta två salladssorter, 7-8 tomater, två gurkor, 15-20 champinjoner och groddar eller något 
annat som lockar mig i grönsaksdisken. Vi har alltid också morötter, majs, broccoli och 
gröna bönor hemma. 
 
 
Läckra dadelkakan med farinsockersås 
 

  
 
Dadlar är fantastiska! Jag brukar äta dadlar istället för godis. Lite nyttigare och mycket 
godare! De är fulla av fibrer som hjälper magen på traven. De är också fulla av nyttiga 
antioxidanter. Att torkad frukt är så mycket sötare än färsk beror på att vattnet försvinner när 
frukten torkas. Den här dadelkakan är saftig och god och går att servera med antigen grädde 
eller glass. 
 
Du behöver: 
200 g dadlar, urkärnade och hackade 
2 ½ dl vatten 
1 tsk bikarbonat 
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100 g smör eller margarin 
1 ¾ dl socker 
2 ägg, lätt vispade 
1 tsk vaniljsocker 
3 ¾ dl vetemjöl 
1 ½ tsk bakpulver 
 
Såsen: 
1 ½ dl brunt farinsocker 
1 ¼ dl grädde 
100 g smör 
 
Tips! Till min familj räcker halva mängden sås. Vi är fyra personer. Men om vi har gäster gör 
jag hela satsen. Ibland gör jag hela satsen även om vi inte har gäster och sparar till nästa 
efterrättsdag, den håller sig mer än en vecka i kylen. Då värmer vi såsen och äter den till 
vaniljglass. 
 
Blanda dadlar och vatten i en liten kastrull. Koka upp och ta av kastrullen från värmen. Rör 
ned bikarbonat och låt svalna. 
Vispa smör och socker till en krämig smet. Värm smöret lite i mikron så går det lätt. Tillsätt 
äggen lite i taget och vispa rejält mellan varje omgång. Tillsätt vaniljpulvret och vispa ihop. 
Vänd ned mjöl blandat med bakpulver samt dadlar inklusive spadet och rör om tills allt har 
blandats, men inte för länge. Häll i en smord bakform och grädda i cirka 50 minuter. Testa 
med sticka efter 40 minuter, vill du ha den kladdig räcker det oftast med 40 minuter. Låt 
kakan vila i formen i 10 minuter innan den stjälps upp. 
Såsen gör du genom att blanda farinsocker, smör och grädde i en kastrull på svag värme. Rör 
tills sockret och smöret lösts upp. Låt koka upp, sänk värmen och låt sjuda försiktigt i någon 
minut. Servera såsen varm med lite grädde eller glass till den läckra dadelkakan. 
 
Lördag 
Världens godaste fisksoppa säger min familj. Det kanske inte är riktigt sant, men god är den! 
Till och med yngsta dottern som inte är så förtjust i vit fisk, smakar av den. Hon älskar 
dessutom vitlöksbrödet, så det åker ner i ett nafs. Jag försöker tänka på att köpa fisk med det 
blåvita MSC-märket och KRAV-märket. Genom att välja fisk och skaldjur som är MSC- och 
KRAV-märkta bidrar jag till ett uthålligt fiske som inte utarmar haven. 
Som tvilling gör jag soppan med olika grönsaker. Här har jag valt morötter och sockerärtor, 
men det går också med broccoli, ärtor eller gröna bönor. Jag tar helt enkelt bort en eller flera 
portioner innan fisken läggs i. Längtar du efter protein kan du lägga i lite vita bönor också, det 
blir jättegott till den härliga tomatsmaken. 
 
Världens godaste grönsaks- eller fisksoppan med vitlöksbröd 
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Du behöver: 
400-500 g vit fisk, välj hellre alaska pollock eller hoki än torsk 
1 gul lök 
1 burk tomater 
1-2 cm färskriven ingefära 
2-3 pressade vitlöksklyftor 
1 grönsaksbuljongtärning 
4-6 potatisar 
2-3 morötter 
100 g sockerärtor 
 
Till vitlöksbrödet: 
1 baguette eller en stor ciabatta 
100 g margarin 
3-4 pressade vitlöksklyftor 
½ tsk Herbamare 
1 msk finhackad persilja 
 
Hacka löken och stek mjuk i lite olja. Riv ingefäran och pressa vitlöken och låt båda steka 
med löken på svag värmen. Skala två av potatisarna och skär i små bitar, lägg i och låt steka 
med en kort stund.  
Häll i burken med tomater samt lika mycket vatten. Låt allt koka cirka 15 minuter tills 
potatisen är mjuk. Skala under tiden resten av potatisen och morötterna. Skär i mindre bitar. 
När potatisen är mjuk, mixa blandningen med mixerstav så den blir som en tomatsås. Lägg 
sedan i resten av potatisen och morötterna och låt dem koka mjuka i cirka 15 minuter.  
Om du äter fisk skär den i mindre bitar, lägg i. Lägg samtidigt i sockerärtor. Låt allt bli varmt 
och fisken bli vit och fin. Det tar bara några minuter. 
För den som inte äter fisk tar jag undan lite god soppa, som då blir en grönsakssoppa, innan 
jag lägger i fisken och sockerärtorna.  
 
Medan potatisen kokar i tomatsåsen är det perfekt att fixa vitlöksbrödet. Har jag inte bakat 
själv köper jag en färdig baguette eller stor ciabatta. Skiva brödet, men inte rätt igenom, det 
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ska hänga ihop. Rör ihop margarinet, vitlöken, herbamare och persilja. Lägg en klick emellan 
varje skiva och smeta ut lite grann med en kniv. Grädda i ugnen på 200 grader cirka 10-15 
minuter. 
 
Vill du baka brödet själv? 
Det här är ett enkelt och gott baguette, som du antingen kan äta som det är eller använda som 
vitlöksbröd. Jätteenkelt att baka! 
 
Du behöver:  
25 gr färsk jäst eller 50 gr torrjäst 
5 dl vatten 
1 msk salt 
2 msk olivolja 
11-12 dl vetemjöl 
 
Smula jästen, värm vattnet (färsk jäst till 37 grader, torrjäst till 45 grader). Tillsätt vatten, salt 
och olja. Rör ut. Tillsätt mjölet och arbeta ihop degen. Låt jäsa i 1 timma. Ta upp på bakbord, 
men knåda inte. Dela i fyra delar (eller i två om du vill ha större bröd). Forma till baguetter 
och lägg på bakplåt. Pudra med lite mjöl. Jäs i 30 minuter. Ställ ugnen på 275 grader, låt 
bakplåten stå ovanpå ugnen så jäser det lite till. Grädda i cirka 12-15 minuter. 
 
Tips! Jag brukar få vitlökssmör över när jag gör på 100 g margarin. Då fryser jag resterna 
och har till annat eller till nästa gång det är dags för vitlöksbröd. 
 
Söndag 
Visste du att det går åt 1000 liter vatten för att producera 1 kg brödsäd, 4000 liter för att föda 
upp 1 kg kyckling, 6000 liter till 1 kg fläskkött och 12 000 liter för att få fram 1 kg nötkött. I 
många områden över världen är sötvatten en bristvara. Att äta vegetariskt betyder att du sparar 
på jordens vattenresurser. 
De här gratängerna är jätteenkla att göra samtidigt. Jag brukar starta med att koka potatisen 
till moset och sedan steka upp köttfärsen till sås. Grönsakerna går snabbt, de lägger du bara i 
råa. De som äter köttfärsvarianten brukar även uppskatta den vegetariska gratängen! 
 
Grönsaker med potatismos och ost eller köttfärs med potatismos och ost 
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Du behöver: 
Potatismos 
10-12 potatisar 
1-2 dl mjölk 
2-3 msk margarin 
Salt och peppar efter smak 
En knivsudd muskotnöt 
 
Skala och skär potatisen i mindre bitar. Koka mjuk. Mosa och tillsätt resten av ingredienserna. 
 
Grönsaker 
2-3 skivade morötter 
10-15 brysselkål 
1 skivad gul lök 
1 tärning grönsaksbuljong upplöst i 1-2 dl varmt vatten 
 
Lägg alla grönsakerna i en ugnsfast form. Häll över buljongen. Lägg på ett lager potatismos 
och strö riven ost över. Grädda i 200-22 grader i 20 – 30 minuter. 
 
Köttfärssås 
400-500 gr blandfärs 
1 gul lök 
2 msk tomatpuré 
En skvätt soja 
2 msk tomatketchup 
1-2 pressade vitlöksklyftor 
1 tsk oregano 
1-2 dl riven ost 
 
Stek köttfärsen och blanda samtidigt i resten av ingredienserna. Tillsätt 1 dl vatten så att såsen 
inte blir för torr. Lägg över köttfärssåsen i en ugnsfast form. Lägg ett lager potatismos över 
och strö på den rivna osten. Grädda på 200-225 grader i ugn cirka 20-30 minuter. 
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Måndag 
Kikärtscurry är en av mina absoluta favoriter. Den är enkel att göra och alltid uppskattad. 
Dean var min kollega i Sydafrika och det här är hennes recept. Hemligheten är att låta 
kryddorna steka ihop en stund så att smakämnena lösgörs och att sedan inte hälla på för 
mycket vatten. Curryn ska ha så lite vatten att den ser mustig ut. I Sydafrika kallas de rätter 
man gör med kryddan curry, just för curry. Men curry behöver inte vara den färdiga 
blandningen utan kan lika gärna bestå av flera olika kryddor eller både och som i det här 
receptet. Receptet går även att göra med kyckling, bönor, linser eller fisk.  
Glöm inte att du behöver dubbelt av ingredienserna om du gör båda varianterna. 
 
Deans kikärts- eller fläskköttscurry 
 

    
 
Det här behövs: 
400-500 g fläskkött eller 3-4 dl koka kikärter 
1 gul lök 
1 tomat 
1-2 pressade vitlöksklyftor 
2 cm riven ingefära eller 1 tsk malen 
1-2 tsk curry 
1 tärnad potatis 
½ grön eller röd paprika 
1 grönsaksbuljongtärning 
Lite gurkmeja för färgens skull 
 
Tips! Istället för att skålla och skala, som jag tycker är lite bökigt, kan du riva tomaten för att 
ta bort skalet. Riv på ett rivjärn för hand. I handen får du skalet kvar. Fantastiskt mycket 
enklare! 
 
De här två curryvarianterna gör jag samtidigt i var sin gryta.  
Hacka löken och stek på svag värme. Tillsätt vitlök, ingefära och stek i några minuter. Tillsätt 
curryn och låt den steka med. Det är viktigt att kryddan får steka en stund så att smakämnena 
kommer fram ordentligt, annars smakar den rått. Tillsätt den tärnade potatisen och paprikan 
skuren i mindre bitar och låt småputtra lite. Potatisen ska nästan koka sönder helt och därmed 
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göra såsen lite tjockare. Gör du köttvarianten är det dags att lägga i köttet nu och steka det. I 
den vegetariska varianten lägger du i kikärtorna. Häll i lite vatten om det är torrt. Därefter är 
det tomatens tur. Riv tomaten och tillsätt den och buljongtärningen samt lite vatten om du 
tycker det är torrt. Jag brukar nästan alltid tillsätta lite vatten, eftersom min familj gillar att det 
är lite såsigt. Låt allt koka ihop tills oljan lösgör sig från såsen. 
Servera med ris och sallad. 
 
Tips! I vår familj går det åt fyra deciliter okokt ris. Jag brukar ta tre deciliter av det goda 
basmatiriset och en deciliter fullkornsris. Det blir lite matigare och gör dig mättare lite 
längre. 
 
Tisdag 
Jag försöker införa mer och mer vegetarisk mat på vår meny. Jag tänker att det är bra att äta 
varierat och att våga smaka av sådant man inte är van vid. Första gången jag serverade denna 
linssoppa stekte jag lite korv till. Nu hoppar jag över det, utan att någon knorrar. Ett gott 
vitlöksbröd eller bröd och ost räcker gott. Håll ut om det känns motigt att få familjen att äta 
mer vegetariskt. Erbjud en bit stekt kött eller korv. Förändring tar tid. 
Den här linssoppan är mjuk och go i smaken och får lite extra sting av några droppar citron. 
Enkel att göra, god att äta. 
 
Varsamma linssoppan 
 

  
 
Du behöver: 
1 gul lök 
2-3 pressade vitlöksklyftor 
1-2 msk olja 
1-2 tsk paprikapulver 
3 dl röda linser 
1 liter buljong 
2-3 skalade och tärnade potatisar 
2 msk tomatpuré 
Salt och svartpeppar 
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Citron 
 
Hacka löken, fräs i en kastrull på låg värme, löken ska bara bli genomskinlig. Tillsätt vitlöken 
och paprikapulvret och låt steka med en stund. Tillsätt buljongen, linserna, potatisen och 
tomatpurén och låt koka till potatisen och linserna är mjuka, i cirka 30 minuter. 
Servera med vitlöksbröd eller bröd och ost samt några klyftor citron och en klick crème 
fraiche, yoghurt eller gräddfil om du har det hemma. 
 
Tips! Gott är också att göra en variant där du även kryddar med lite kanel och chili och låter 
någon deciliter hackade torkade aprikoser koka med. Det blir en annan soppa, men väl så 
god. 
 
Onsdag 
Under min tid i Sydafrika fick jag nys om en dietist, Mary-Ann Shearer, som hade jobbat 
fram en egen diet och livsstil. Hennes böcker såldes i massor och hon hade föreläsningar och 
kurser i matlagning. Jag fick tips om hennes recept genom barnens keramiklärare som själv 
hade levt enligt May-Anns principer. Hon mådde bättre både fysiskt och psykiskt än vad hon 
någonsin gjort tidigare. Jag lockades av den fysiska hälsans förbättring så jag köpte några av 
hennes receptböcker. Hennes principer vilar på att man ska äta så mycket råa grönsaker som 
möjligt, äta antingen protein eller kolhydrater vid varje måltid och äta minst en tallrik 
grönsallad i olika varianter före all annan mat och vid varje måltid. 
Den här rätten med champinjoner och avokado är inspirerad av Mary-Anns recept. 
Champinjonerna blir så läckert smakrika av att rostas i ugnen. Och knappt någon mat slår 
avokadon. Den innehåller bra och viktiga fetter och inget kolesterol. Ät och njut! Smakar 
även gott för resten av familjen tillsammans med den läckra falukorven. Servera med en god 
grönsallad. 
 
Avokado med rostade champinjoner eller ostgratinerad falukorv. 
 

  
 
Du behöver: 
250 g champinjoner 
2 avokado 
Jucie från ½ citron 
En nypa malen muskotnöt  
1 tsk örtsalt (Herbamare) 
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Skiva champinjonerna och lägg dem på ett bakplåtspapper. Rosta i ugn på 200 grader i några 
minuter. Dela avokadorna och ta ur köttet. Mosa ihop avokadoköttet med citronsaften, 
kryddorna och champinjonerna och lägg tillbaka i skalet. Om du vill kan du lägga en liten 
klick med majonnäs, som du smaksatt med lite paprika så att den blir lite röd, ovanpå 
avokadomoset. Jag brukar inte göra det eftersom jag tycker att moset är så himla gott i sig. 
 
Till falukorven behöver du: 
1 ring falukorv 
Ketchup 
Senap 
Lite ost 
 
Falukorven gör du lätt i ordning innan du börjar med avokadon. Skär falukorven i skivor, men 
låt dem hänga ihop. I varje skåra pytsar du i lite ketchup och senap. Ovanpå falukorven lägger 
du några skivor ost. In i ugnen på 200 grader i cirka en halvtimma. 
 
Torsdag 
Egentligen skulle jag bara vilja välja ekologiska och miljömärkta varor. Tyvärr är det inte 
möjligt. Allt finns helt enkelt inte i affären. Men ekologiska bananer brukar finnas, så då 
väljer jag det. Ibland frågar jag efter obesprutade grönsaker och frukter. Jag tänker att om jag 
frågar kanske de tar in fler alternativ. I en rapport från EU:s livsmedelsmyndighet visar det sig 
att mer än var fjärde frukt eller grönsak innehåller rester från mer än ett bekämpningsmedel. 
Toppar gör vindruvan med rester från 26 olika bekämpningsmedel. Det låter inte så bra, 
tycker jag. Fler och fler pastasorter finns med ekologisk märkning. Denna goda tortellini är 
ännu en superenkel vegetariskt rätt som hela familjen äter med stor aptit. Blir extra smarrig 
med det smälta margarinet. 
 
Smörig örtbakad tortellini 
 

  
 
Du behöver: 
500 g tortellini med ost 
50 g margarin 
1 msk hackad persilja 
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2 tsk oregano 
Svartpeppar efter smak 
2 dl riven parmesanost (eller annan ost du har hemma) 
 
Koka tortellinin eller pastan. Smält margarinet i en gryta, lägg i tortellini, persilja, oregano, 
svartpeppar och hälften av osten. Låt allt bli varmt. Lägg i en ugnsfast form. Strö över resten 
av osten. Grädda i 200 grader tills osten smält.  
Servera med en grönsallad och vinägerdressing smaksatt med senap. 
 
VECKOMENY 3 
 
Fredag 
I Sydafrika grillar man oftare och mer än här. Fast i Sydafrika kallar man en grillkväll en 
braai. Att träffas och braaia är det vanligaste sättet att umgås. Oftast har man vad man kallar 
en bring-and-braai. Det betyder att du själv tar med dig det du vill grilla och dricka. Såser och 
potatis eller ris står värdfolket för. Det är ett fantastiskt lätt sätt att umgås där kraven på 
värdfamiljen inte är särskilt stora. Vi bjuder därför ofta folk på en bring-and-braai. Vill du inte 
grilla ute, eller det är vinter J, går det lika bra att grilla spetten i ugnen. Bjud över någon på 
bring-and-braai, gör lite extra potatis och sås och låt gästerna ta med det de vill grilla. 
 
Vegetariska spett eller kött- och korvspett och klyftpotatis serverat med goda såser 
 

   
 
Till kött och korvspetten behöver du: 
300 g mört nötkött 
3l korvar med lite smak, till exempel chorizo 
8 smålökar 
 
Till de vegetariska spetten behöver du: 
12 champinjoner 
8 smålökar 
1 paprika 
8 cocktailtomater 
 
Till marinaden behöver du: 
2 msk olivolja 
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1 tsk soja 
1 tsk Herbamare 
1 krm svartpeppar 
1 tsk grillkrydda (kan uteslutas) 
1 pressad vitlöksklyfta (kan uteslutas) 
1 tsk pressad lime eller citron 
 
Skär köttet i mindre bitar, blanda ihop ingredienserna i marinaden och blanda i köttet. Låt 
ligga en timma eller mer. 
Fördela kött, korv och lök på fyra spett. Grilla på grillen eller i ugnen tills köttet fått fin färg. 
Skär paprika i mindre bitar och fördela paprika, champinjoner, lök och tomater på fyra spett. 
Grilla på grillen eller i ugn. Jag brukar inte använda grillen i ugnen utan istället ha 200 grader 
vanlig värme och sedan grilla lite de sista minuterna om inte ingredienserna fått fin färg. 
 
Goda såserna 
Bönröra med citron och basilika 
3-4 dl kokta vita bönor (har du inte kokt själv, använd bönor på burk, häll av dem) 
1 pressad vitlöksklyfta 
1 kruka basilika 
1 msk citronsaft 
1-2 msk olivolja 
Salt och peppar efter smak 
 
Mixa bönorna med resten av ingredienserna med en mixerstav eller i matberedare. Ta det lite 
försiktigt med oljan och mixa i den lite i taget. 
 
Pepparrotssås 
1 äpple 
1 ½ dl gräddfil 
½ dl filmjölk 
1 msk citronjuice 
1 msk socker  
2-3 cm pepparrot, riven 
Salt och peppar efter smak 
 
Riv äpplet och pepparroten och blanda med resten av ingredienserna. Lätt som en plätt! 
Denna sås är också jättegod till grillad lax.  
 
Klyftpotatis 
Tvätta så mycket potatis du tror går åt och skär upp den i klyftor. Lägg i en ugnsfast form. 
Häll över lite olja och blanda ihop. Baka i ugn i mellan 45 min och 1 timma beroende på 
klyftornas storlek. Salta när potatisen är färdig så blir den knaprig och fin. 
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Banan med mintchoklad 
 

  
 
Vi är en riktig chokladfamilj och väljer ofta en efterrätt med mycket chokladsmak. Den här tar 
bara några minuter att fixa till. 
 
Du behöver: 
Fyra skivade bananer 
200 g mörk choklad med mintcrisp 
 
Lägg de skivade bananerna i en ugnsfast form. Hacka chokladen grovt och lägg ovanpå 
bananerna. Låt bananerna bli varma och mjuka och chokladen smälta antingen i 200 grader i 
ugnen i 5-10 minuter eller i mikron i 2-3 minuter. 
Servera med vaniljglass. 
 
Lördag 
--Åh, vad gott det är med citron på laxen! utropade döttrarna när de åt den här laxen första 
gången. För mig blir det en lika god tvillingvariant med quornfiléer. Denna gång med lite 
gräslök istället för dill och några gröna bönor i botten på formen. Båda varianterna är 
supergoda och dessutom extremt lätta att göra. 
 
Supergod quorn eller lax med citronmajonnäs 
 

    
 
Du behöver: 
400 -500 g lax eller 4 quornfiléer 
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4 msk majonnäs 
1 citron 
1-2 msk dill 
 
Lägg fisken eller quornfiléerna i en ugnsfast form. Smeta på majonnäsen, pressa saften från ½ 
citron över fisken eller quornfiléerna och strö över dillen. Grädda i ugnen på 200-225 grader 
cirka 15 minuter. Klart! 
Servera potatis och en god sallad. Varma grönsaker är också gott till. Mums! 
 
Söndag 
Nästan varje dag gör jag lunchlådor av våra middagsrester. Jag har alltid varit intresserad av 
att vara ekonomisk när det gäller mat. Matveckan bli ju mycket billigare med matlåda än om 
man ska äta ute varje lunch. Dessutom diskuteras matsvinnet mycket idag. En tvåbarnsfamilj 
slänger mat för 8000 kronor om året, har konsumentföreningen i Stockholm räknat ut. Och 
Lantmännen uppskattar att 25 procent av all mat som säljs i Sverige kastas som matrester. 
Om vi halverar svinnet av mat som slängs skulle det vara samma sak som att ställa av hälften 
av alla bilar som finns på jorden. Lunchlådan kan vi ju då också se som en miljöaktion! 
 
Pasta med goda squashsåsen eller pasta carbonara 
 

   
 
De här såserna gör jag en i taget. Jag börjar med carbonaran och sedan kokar jag spagettin 
samtidigt som jag gör squashsåsen. Det går jättefort. Squashsåsen har blivit en av stora 
dotterns favoriter och lilla dottern älskar carbonara.  
 
Till goda squashsåsen behöver du: 
2 squash  
2-3 pressade vitlöksklyftor 
1 ½ dl riven parmesanost 
½ - 1 kruka färsk basilika 
 
Börja koka tagliatellen, 500 g.  



27	  

	  

Riv squashen samtidigt som du steker vitlöken i olja i några minuter, den får gärna bli 
gyllenbrun. Tillsätt squashen och låt steka med tills den är mjuk, det tar några minuter. Rör 
om då och då. Lägg i basilikabladen och låt steka med. Blanda i parmesanosten (spara lite till 
garnering) och låt smälta. 
Servera direkt till tagliatellen. 
 
Till carbonaran behöver du: 
1 pkt bacon eller 200 rökt skinka 
2-3 pressade vitlöksklyftor  
2 dl grädde eller matlagningsgrädde 
svartpeppar 
 
Stek bacon eller skinka några minuter beroende på hur hårt stekt du vill ha den. Pressa i 
vitlöken och låt steka med en stund. Häll i grädden eller matlagningsgrädden, koka upp och 
låt sjuda i någon minut. Dra några varv med svartpepparkvarnen. 
 
Måndag 
Ingefära kan göra underverk. Den hjälper vid både snuva och magtrubbel. Det har också visat 
sig att den även fungerar lindrande vid migrän. Så här gör du en rykande kopp värklindring: 1 
kopp kokande vatten, 1 tsk färskriven ingefära, 2 tsk honung, saften av en halv citron. Låt dra 
i fem minuter, sila, drick och njut!  
Det här kikärtsreceptet innehåller mycket, mycket ingefära. Jag hittade det i en sydafrikansk 
tidning. Det är egentligen en soppa, men ibland gör jag om det till en sås eller röra som passar 
jättebra med grillat kött, fisk eller grönsaker. I originalreceptet används linser och kikärter på 
burk. Jag brukar köpa torkade och koka själv. Hela familjen älskar den här soppan så i dag 
behöver vi ingen tvillingmat. Servera med ett gott bröd och ost. Smaklig måltid! 
 
Sydafrikansk kikärtssoppa som kan bli supergod grillsås 
	  

  

Soppan: 
2 matskedar olivolja 
5 cm ingefära, riven 
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3 pressade vitlöksklyftor 
1 hackad lök 
1 hackad chili 
2 matskedar currypasta 
1 tesked gurkmeja 
410 gr linser (motsvarar en burk) 
410 gr kikärter (motsvarar en burk) 
1 burk majskorn 
1 burk kokosmjölk 
1 tärning grönsaksbuljong och 2,5 dl vatten 
1 kruka koriander 
salta 
Hetta upp oljan. Fräs försiktigt ingefära, vitlök, lök och chili. Tillsätt currypasta och 
gurkmeja. Stek i drygt en minut. Tillsätt resten av ingredienserna och låt koka upp. Kör 
hälften av soppan i matberedare till en puré och låt resten vara som den är. Blanda ihop igen 
och koka åter upp. Salta. 

Röran: 
Uteslut majskornen och buljongen. Lägg bara i buljongtärningen för smakens skull. Ta lite 
mer av linser och kikärter så att röran blir så tjock som du vill ha den. Jag brukar också ta lite 
mer ingefära och vitlök än vad receptet säger. 

Tisdag 
Ibland betygssätter vi maten. Det blir mycket skratt och glam kring en sådan aktivitet och alla 
har sitt eget sätt att både se på maten och på betygssättningen. Vi brukar ha en skala från ett 
till tio. Det är ytterst sällan alla är överens. Och poängsättningen varierar över tid. Första 
gången jag gjorde de här rätterna var det nästan högsta betyg från alla. Jättebra, tänkte jag, då 
kan jag göra dem ofta. Vid fjärde tillfället hade vi tröttnat och poängen sjönk drastiskt. Pröva! 
Jättegott första gången, men ta sedan en paus och vänta några veckor, följer du mina menyer 
blir det ju sex veckor till nästa gång, då tröttnar du inte. 
 
Stekta grönsaker eller stekt biff med broccoli i god sås 
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Du behöver (tänk på att du behöver dubbelt av ingredienserna om du gör båda varianterna): 
3 msk olja 
3 hackade vitlökar 
200-300 g strimlat nötkött (rostbiff eller annat mört kött till stekning) eller 1 gul eller röd lök 
och 1 morot, gärna en näve cashewnötter 
1 tsk ostronsås 
1 msk fisksås 
1 tsk socker 
500 g broccoli eller 1 kg om du gör båda varianterna. 
3-4 dl vatten 
1 buljongtärning, jag tar grönsaksbuljong till båda 
1-2 tsk majsena utrört i lite vatten 
 
Strimla köttet och stek det i oljan, hacka vitlöken och låt den steka med.  
Gör den vegetariska varianten samtidigt och stek lök och vitlök så att de blir mjuka. 
Häll i ostronsås, fisksås, socker och buljong. Låt koka upp. Lägg i broccolin (och moroten 
skuren i tunna skivor i den vegetariska varianten) och låt koka med i 5-10 minuter, beroende 
på hur mycket tuggmotstånd du vill ha i broccolin och moroten. Till sist häller du i majsenan 
utrörd i vatten och låter såsen tjockna. Vill du ha i cashewnötter också läggs de i sist. 
Servera ris och en grönsallad till. Jättegott som tillbehör är också mango chutney. 
 
Tips! Lägg till en morot även till biffvarianten. Ibland skippar jag grönsalladen och lägger 
istället i lite mer grönsaker i båda. Majs blir gott, så även champinjoner. Du kan också byta 
ut broccolin mot gröna bönor. Den här rätten går att variera i det oändliga. 
 
Onsdag 
Jag äter mycket nötter. Mandlar till frukost, jordnötter som snacks och gärna cashewnötter i 
matlagningen, som i Barthis curry med cashewris. Nötter är nyttigt! De är feta, men innehåller 
omättat fett, som är nyttigare än mättat fett.  
Barthis curry är den godaste curryn jag ätit. Barthi bor i Sydafrika, men har sina rötter i 
Indien. Hon driver en indisk kryddbutik. Där kan man också beställa hennes goda 
kycklingcurry till lunch. Den blir jättegod även med quorn eller sojabitar, men jag brukar 
oftast inte göra en vegetarisk variant. Jag älskar hennes dal och väljer att äta bara dal och 
cashewris istället. Toppengott! Den här måltiden kräver lite extra tid, dryga timman tar det att 
fixa allt. Det är det värt!  
 
Barthis indiska kycklingcurry med dal och cashewris 
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Du behöver: 
4 kycklingfiléer eller 4 quornfiléer eller 4 dl sojafärs 
1 stor hackad lök 
2 matskedar olja 
1 matsked smör eller margarin 
2-3 bitar hel kanel 
2 lagerblad 
1 hel brun kardemumma 
2 gröna kardemummakärnor 
3-4 kryddnejlikor 
1 tsk fänkålsfrön 
2 tsk färdigblandad curry 
2 curryblad (kan uteslutas) 
1-2 pressade vitlöksklyftor 
2,5 cm färskriven ingefära 
3 potatisar 
1 hackad tomat 
Färsk koriander 
 
Till riset behövs: 
4 dl basmatiris 
1 stor lök 
2 matskedar olja 
1 msk smör eller margarin 
1-2 tsk fänkålsfrön 
1-2 dl cashewnötter 
½ dl russin 
Saffran (eller gurkmeja) 
Färsk koriander 
 
Till dal behövs: 
3-4 dl röda linser 
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2 msk olja 
½ tsk senapsfrön 
½ tsk kumminfrön 
1 kruka färsk koriander 
1 liten hackad lök 
2 hackade tomater 
1 tsk gurkmeja 
1 pressad vitlöksklyfta 
1-2 små gröna chilis (kan uteslutas om man vill ha en mildare variant) 
Salt och peppar 
 
Börja med kycklingcurryn. 
Hetta upp oljan och smöret. Lägg i kanel, lagerblad, kardemumma, kryddnejlikor och 
fänkålsfrön. Stek några minuter. Lägg i den hackade löken, curryn, vitlöken, ingefäran och 
currybladen. Häll i 1-2 dl vatten. Låt koka. När oljan separerat sig från blandningen är det 
dags att lägga i kycklingfiléerna skurna i mindre bitar. Rör om väl så att kycklingen täcks av 
kryddblandningen. Skala potatisen och skär varje potatis i tre, fyra bitar. Tillsätt potatisbitarna 
och tillräckligt mycket vatten för att täcka. Låt koka under lock tills potatisen är mjuk. Tillsätt 
den hackade tomaten och låt allt sjuda en stund. Garnera med färsk hackad koriander. 
 
Dalen kan du börja göra när du lagt i potatisen i kycklinggrytan. Då är det också dags att sätta 
på riset. Koka de röda linserna i cirka 6 dl vatten tills de är mjuka. Hetta upp oljan i en panna 
och tillsätt senapsfrön. Stek dem så länge att de börjar hoppa. Tillsätt kumminfröna, den 
hackade löken och halva krukan med koriander. Stek ihop tills löken är mjuk. Tillsätt hackade 
tomater, gurkmeja, vitlök och chili. Låt allt koka ihop och tillsätt sedan linserna. Salta och 
peppra efter behag. 
 
Under tiden riset kokar klart skär du löken i halvmånar. Hetta sedan upp oljan och margarinet, 
lägg i den skurna löken och låt fräsa tills löken är gyllenbrun. Tillsätt fänkålsfröna och 
cashewnötterna och låt allt fräsa en liten stund. Tillsätt russinen och låt dem bli varma. Blanda 
ner cashewblandningen i riset och krydda/färgsätt med lite saffran eller gurkmeja. 
 
Torsdag 
--Kaaaan vi inte få räkor i spenat? får jag höra med jämna mellanrum. Det är äldsta dottern 
som tycker det är såååå gott. Ja, då blir det väl det. Rätten går supersnabbt att göra. Receptet 
som gett mig inspirationen till detta recept innehåller jätteräkor, men efter att ha följt en 
kampanj från Naturskyddsföreningen om scampiräkor, jätteräkor, tigerräkor och kungsräkor 
och om hur mangroveskogar skövlas för att dessa räkor ska kunna odlas, väljer jag alltid 
vanliga små svenska räkor. Mangroveskogarna behövs eftersom de fyller en viktig ekologisk 
funktion som yngelplatser och skydd mot erosion, stormar och översvämningar. Hälften av 
världens mangroveskogar har redan förstörts på grund av räkodlingar. 
 
Heta cashewnötter eller räkor i spenat 
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Tips! För den som inte äter mjölkprodukter – ta undan lite innan du häller i crème fraiche 
och byt ut till sojagrädde istället. Blir också jättegott! 
 
Du behöver: 
1 påse fryst hackad bladspenat, 500 g 
1 påse frysta skalade räkor, 400 g eller 4 dl cashewnötter 
1 gul lök 
2 pressade vitlöksklyftor 
1 tsk röd currypasta 
1 burk creme fraiche, 200 g, eller sojagrädde 
Olja till stekning 
 
Hacka löken och fräs i oljan tillsammans med vitlöken och currypastan på låg värme tills 
löken är mjuk. Koka samtidigt tagliatellen enligt förpackningen. Tillsätt den frysta spenaten 
och fräs till den är tinad. Tillsätt crème fraiche eller sojagrädde och koka upp. Lägg i räkor 
eller cashewnötter och låt allt bli varmt. Servera med tagliatellen och en grönsallad. 
 
VECKOMENY 4 
 
Fredag 
Precis som många andra familjer i vårt avlånga land är tacos ofta en önskan på fredagar. 
Ibland faller jag till föga, men ibland väljer jag en annan variant. Någon gång har vi panerat 
och stekt små fiskbitar och grönsaksbitar som vi kryddat med chilipeppar, peppar och salt. 
Har vi köttfärstacos brukar jag göra en kikärtsgryta som vegoalternativ. Den kryddar jag med 
ingefära, vitlök och chili. Den här kryddiga pastan av kikärter är ännu ett annat alternativ. Den 
kommer ursprungligen från Eritrea och äts med det eritreanska brödet ingera. Det är ett surt 
tunnbröd som bakas över tre dagar. Vi serverar den istället med tortillas. Lax för den som 
önskar. Tillsammans med grönsakerna blir det jättegott. En riktig smakupplevelse! tycker 
döttrarna. 
 
Afrikansk pasta av kikärter med lax och tortillas. 
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Du behöver: 
8 tortillas 
300-400 g lax 
 
 Till kikärtspastan: 
4 dl kokta kikärtor 
2 röda lökar 
2-3 vitlöksklyftor 
1 hackad chili (kan uteslutas) 
50 g margarin 
½ tsk curry 
½ tsk lök- eller vitlökspulver 
1 krm mald kardemumma 
1 krm malda nejlikor 
1 krm mald koriander 
 
Mixa kikärtorna till ett mos i matberedare eller med mixerstav. Smält smöret och lägga i 
kryddorna. Skala och hacka löken och fräs i kryddsmöret. Tillsätt vitlöksklyftorna pressade. 
Låt steka ihop en stund. Rör sedan ned kikärtsmoset. 
Skär laxen i mindre bitar. Stek i lite olja med salt och peppar.  
Servera i tortillas med grönsallad och tomater. 
 
Titis sydafrikanska chokladpudding. 
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Pudding i Sydafrika betyder förenklat att man bakar en kaka och sedan gör en sås som man 
häller ovanpå och som får stå en stund och sjunka in i kakan. Det blir väldigt gott. Det här 
receptet har jag fått av Titi, en äldre dam som gör den allra bästa sydafrikanska 
chokladpuddingen ever! Måste smakas! 
 
Till kakan behöver du: 
75 gr smör eller margarin 
2 ägg 
2 dl socker 
2 ¾ dl vetemjöl 
4 msk kakao 
2 tsk bakpulver 
1 dl mjölk 
ströbröd 
 
Till såsen behöver du 
3,5 dl vatten 
3,5 dl brunt socker 
4 matskedar kakao 
 
Vispa ägg och socker poröst. Smält smöret och häll i. Häll i mjölken. Blanda ihop mjöl, kakao 
och bakpulver. Vispa ihop mjölblandningen med resten. Smöra och bröa en kakform. Grädda 
i 175 grader i 30-40 minuter. 
Under tiden kan du göra såsen. Häll allt i en kastrull och låt koka samman så den tjocknar.  
När kakan är färdig, ta ut den ur ugnen och häll såsen ovanpå. Kakan måste vara helt färdig 
annars kommer inte såsen att kunna absorberas. Låt svalna, skär upp och njut! Kan serveras 
med en klick grädde. 
 
Lördag 
--Fantastiskt goda smaker ihop! utropade maken när vi åt denna goda fisk- och auberginrätt 
första gången. 
Även tjejerna tyckte det var gott. Ädelosten blandade sig fint med vitlöken och persiljan och 
morötterna till potatisen gav en lite söt touch. Mumsigt. Men det höll på att inte bli något alls. 
När jag hade skurit upp ädelosten för att sedan smula den över fisken och auberginen gick jag 
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ut ur köket en stund. Då passade lilla hundvalpen på att äta upp osten! Äldsta dottern fick 
snabbt cykla till affären för att köpa ny. Valpen? Ja, hon fick en orolig natt med magknip... 
 
Aubergine eller vit fisk med vitlökstäcke och ädelost 
 

  
 
Du behöver: 
400-500 g vit fisk, till exempel sej eller hoki 
1 stor aubergine om du gör fisken också, annars behöver du 2-3 auberginer 
4 stora vitlöksklyftor 
1 kruka bladpersilja 
2 msk olja 
2 msk margarin 
100 g ädelost 
 
Skala och hacka vitlöken och stek i oljan och margarinet. Hacka persiljan och låt steka med. 
Salta och peppra. 
Dela auberginen i åtta delar, salta, lägg på vitlöks- och persiljeblandningen och rosta i ugn på 
200 grader cirka 30 minuter eller till klyftorna fått lite färg. När det återstår 10 minuter av 
gräddningen lägg på ädelosten smulad. OBS! Om du gör fisken också ska du bara ta hälften 
av vitlöksblandningen och ädelosten på auberginen. Resten spar du till fisken. 
Om du gör fisk: Smeta på resten av vitlöksblandningen och smulad ädelost på fisken och 
grädda i 10 minuter i ugn på 200 grader. 
Servera med klyftpotatis, gärna uppblandad med morötter, eller råstekt potatis och en sallad. 
 
Söndag 
För ett tag sedan läste jag att om hela jordens befolkning skulle ha samma levnadsvanor som 
vi svenskar, då skulle det behövas nästan tre jordklot för att försörja oss. Då känns det ganska 
skönt att ha valt att äta vegetariskt. Och att övriga familjen blir mer och mer medveten om hur 
gott det är med vegetariskt mat och hur lite man egentligen behöver försaka för att bidra till 
att vi använder jordens resurser på ett bättre sätt. Ta till exempel den här böngulaschen, som 
är tvilling till köttgulaschen. Jag älskar den goda paprikasmaken i en riktigt stark och mustig 
gulasch. Jag byter bara ut köttet mot bönor, men behåller alla andra goda ingredienser och 
kryddor.  
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Bön- eller köttgulasch 
 

  
 
Du behöver: 
500-600 g nötkött eller 4-5 dl kokta kidney bönor (gör du båda behöver du dubbelt av övriga 
ingredienser) 
3-4 gula lökar 
1 pressad vitlöksklyfta 
1 msk paprikapulver 
1/2 -1 dl vatten 
1 ½ tsk salt 
1-2 krm mejram eller kummin 
1 burk krossade tomater 
1 röd paprika i mindre bitar 
 
Stek köttet i lite olja eller margarin. Lägg i löken, vitlöken och paprikapulvret och låt steka 
med en stund. Hacka och stek med löken till den är mjuk. Tillsätt resten av ingredienserna 
förutom paprikan. Låt koka till köttet är mört. Tillsätt paprikan och låt koka med i 10 minuter. 
Om du gör bönvarianten steker du löken, vitlöken och paprikapulvret i lite olja. Häll på 
vatten, resten av kryddorna samt burken med tomater. Låt koka ihop en stund. Lägg sedan i 
kidneybönorna och paprikan och låt sjuda i 15 minuter. 
Servera med kokt potatis eller ris och sallad. 
 
Måndag 
När jag gick över till vegetarisk kost insåg jag snart att jag var tvungen att förändra mitt 
skafferi också. Jag rensade ut sådant som jag tyckte att jag inte behövde och köpte till sådant 
jag hade större behov av. Jag gjorde också plats för mer färska grönsaker och frukt. Det 
kändes så befriande att rensa, ändra och tänka om. Jag fyllde skåpen med linser, bönor och 
sojaprotein och frysen med olika varianter av quorn. Nu gällde det bara för mig att få familjen 
att äta mer av det gröna. I början blev det en liten lögn då och då. Första gången jag gjorde 
den här köttfärssåsen talade jag inte om att det var quorn istället för köttfärs, men alla åt med 
god aptit. Det blev ett gott skratt när jag berättade sanningen! 
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Klassisk köttfärssås surprise med spagetti 
 

  
 
Du behöver: 
500 g spagetti 
1 påse quornfärs 
1 morot 
2 pressade vitlöksklyftor 
2-3 msk tomatpuré 
1 msk soja 
2-3 msk ketchup 
1 tärning grönsaksbuljong 
1 tsk oregano 
Salt och peppar efter smak 
 
Fräs quornfärsen i olja, späd med vatten om du tycker det blir torrt. Jag brukar späda med 2-3 
dl lite då och då under tillagningen. Skala och riv moroten och låt rivet fräsa med. Tillsätt 
vitlök, tomatpuré, soja, ketchup och grönsaksbuljongen. Låt såsen koka ihop ordentligt medan 
du kokar spagettin enligt förpackningen.  
Servera med en sallad och lite riven parmesanost. 
 
Tisdag 
När jag började införa lite fler dagar med vegetarisk mat satsade jag mycket på soppor. Det 
var precis som om de andra i familjen inte riktigt tänkte på att det inte fanns något kött i dem. 
Soppa var liksom varken eller. Ibland stekte jag lite korv till, som till linssoppan i veckomeny 
ett, men allt oftare lät jag bara soppan och brödet få mätta. Ett bra sätt att smyga in 
grönsakerna är att mixa ihop dem. Ibland mixar jag ihop allt utom potatisen och det som är 
huvudingrediens i soppan. I den här soppan skulle jag inte mixa potatisen och bönorna, men 
gärna resten av ingredienserna. Pröva olika och se vad du gillar mest! 
Det här är en jättegod mustig bönsoppa. Mängden chili får du anpassa till hur stark du tycker 
soppan ska vara. I vår familj räcker det med en halv chili, men bjuder jag sydafrikanska gäster 
lägger jag i två. 
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Gammaldags sydafrikansk bönsoppa 
 

  
 
Det här behöver du: 
2,5 dl vita bönor eller spräckliga bönor 
2,5 dl gröna eller svarta linser 
2 msk olja 
1 lök 
1 tomat 
3 potatisar 
1 grönsaksbuljongtärning 
1 msk tomatpuré 
1-2 chili 
Salt och peppar 
2 dl grädde 
 
Hacka löken och bryn den i oljan. Tillsätt linserna och cirka 6 dl vatten. Låt linserna bli 
mjuka. Om du väljer svarta linser koka dem då separat tillsammans med en skivad lök, annars 
färgar de hela soppan gråsvart. Tillsätt ytterligare 6 dl vatten, bönorna, den hackade tomaten 
och potatisarna skalade och delade i mindre bitar, cirka 2x2 cm. Tillsätt hackad chili, 
tomatpuré, salt och peppar. Låt allt koka ihop i cirka 15 minuter eller tills potatisen är mjuk. 
Tillsätt grädden och låt puttra några minuter. 
Servera vitlöksbröd, bröd med ost eller bröd med den goda avokadoröran till. 
 
Goda avokadoröran 
Du behöver tre mogna avokado, 1 tsk örtsalt, en pressad vitlöksklyfta och saften från en ½ 
citron. Ta ur köttet ur avokadon och blanda med resten av ingredienserna antingen med en 
mixerstav eller mosa ihop med gaffel om du inte vill ha den så slät. Supergott till alla sorters 
bröd. 
 
Onsdag 
Hemmagjorda fiskpinnar är något alldeles speciellt. Mycket godare än färdiga, men har jag 
ont om tid steker jag upp färdiga. Jag använder fryst fisk för att göra hemmagjorda, då går det 
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lätt. Skiva den när den inte är helt tinad så får du fina bitar. Det är också gott med den stekta 
haloumin till. För vegetarianen funkar haloumin och riset. Fantastiskt gott med tomatsås till 
båda.  
 
Hemmagjorda fiskpinnar och gyllenstekt haloumi med tomatsås 
 

  
 
Du behöver: 
1 fryst fiskblock och 1 förpackning haloumi  
2 dl ströbröd 
2 ägg 
Salt och peppar 
 
Till tomatsås: 
1 gul lök 
1 burk tomater 
1 tsk socker 
Några stänk vinäger 
Salt och peppar 
 
Börja med tomatsåsen. Hacka och stek löken. Häll i tomaterna och kryddorna. Låt koka i 15 
minuter. Mixa till en slät sås. Smaka av med salt och peppar. 
Vispa äggen lätt och häll upp på fat. Blanda ströbrödet med salt och peppar. Låt fiskblocket 
nästan tina. Skär det i 1,5 cm breda skivor. Doppa i ägget och vänd i ströbrödet. Stek i olja i 
några minuter på varje sida. Fisken ska bli vit rakt igenom.  
Haloumin steker jag som den är, utan ägg och ströbröd. Skär den i strimlor och stek till den 
fått lite färg. 
Jättegott till är en sallad. 
 
Tips! Har du inte alla kryddor eller örter hemma – gör receptet ändå och utelämna det du 
inte har eller välj en annan krydda eller ört. Se inte receptet som målet, utan bara som en 
vägledning dit. På så sätt skapar du egna recept. Det är roligt! Ta till exempel tomatsåsen 
här ovan. Ibland slänger jag i en morot och lite tomatpuré också, men inte alltid, det beror på 
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vad jag har hemma och vilket humör jag är på. Och ibland steker jag några räkor i lite vitlök 
och olja och strör över de hemmagjorda fiskpinnarna. 
 
Torsdag 
--Ät inte mer nu, jag vill ha rejält i min lunchlåda i morgon, sa maken när vi åt gratinerade 
bönor förra gången.  
Ja, de är jättegoda, båda de här tvillingrätterna. Och mer av mer av ratatouillen går åt för varje 
gång. En annan god variant, som vi ofta äter till lunch, är ratatouille men med pasta istället för 
bönor. Känns väldigt fräscht och gott. I somras tillagade vi den på båten när vi hade en gäst 
ombord. Hon tyckte det var det godaste hon ätit, någonsin. Pröva! 
 
Tomatdoftande gratinerade vita bönor gånger två 
 

   
 
Du behöver: 
4-5 dl kokta vita bönor (går bra med antingen sådana du kokt själv eller på burk, om du väljer 
burk glöm inte hälla av vattnet) 
2-3 dl riven ost 
Torkad basilika eller oregano 
 
Till köttfärssåsen: 
400 gr blandfärs 
1 hackad gul lök 
1-2 pressade vitlöksklyftor 
2 msk tomatpuré 
2 msk ketchup 
1 msk soja 
 
Stek köttfärsen i lite olja och tillsätt vitlöken och löken. Tillsätt resten av ingredienserna plus 
lite vatten. Låt småputtra en stund.  
 
Till ratatouillen: 
1 hackad gul lök 
1 aubergine skuren i skivor 
1 paprika 
2 hackade tomater 
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1 tärning grönsaksbuljong 
1 tsk chilipeppar 
 
Stek löken i lite olja tills den är mjuk. Tillsätt resten av ingredienserna och lite vatten så det 
inte blir för torrt. Låt småputtra i cirka 15 minuter. 
 
Gratinera bönorna: Lägg de kokta vita bönorna i botten på en smord ugnsfast form. Täck med 
köttfärssåsen eller med ratatouille. Strö över riven ost och krydda med lite basilika eller 
oregano. Gratinera i 200-225 grader i 15-25 minuter. 
Servera med bröd eller ris. 
 
VECKOMENY 5 
 
Fredag 
Jag är majonnäsälskare. Slänger ofta på en klick på både det ena och andra. Ibland när jag 
längtar efter räkor brer jag majonnäs på en smörgås och skivar en tomat och ett ägg ovanpå. 
En god tvilling till räkmackan, även om den går under namnet budgeträkmacka här hos oss J.  
Det här är det absolut lättaste sättet att fixa goda grönsaker eller lax i ugnen. Går på mindre än 
tjugo minuter. Jättegott med majonnäsmumsig cole slaw till. 
 
Enklaste grönsaker eller lax i ugn med mustig Cole slaw 
 

   
 
Du behöver: 
1 squash skuren i bitar 
10 champinjoner 
1 röd paprika 
1 buljongtärning upplöst i ½ dl varmt vatten 
Eller: 
400-500 g lax i skivor 
Herbamare efter smak 
 
Till Cole slaw 
½ litet kålhuvud 
2-3 morötter 
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3-4 msk majonnäs 
1-2 msk sweet chilisås 
Herbamare efter smak 
 
Skär grönsakerna i bitar och lägg i en ugnsfast form med lock. Häll på buljongen, sätt på 
locket och baka i ugnen i 15-20 minuter. 
Lägg laxen i en ugnsfast form. Salta med Herbamare. Baka i ugnen i 12-15 minuter. 
Riv kål och morötter fint på ett rivjärn. Blanda med majonnäsen och sweet chilisåsen. 
Chilisåsen kan du hoppa över om du inte gillar den smaken, den ger en lite starkare, mustigare 
smak. Kan också bytas ut mot hackad inlagd gurka, då kommer smaken att likna 
remouladsåsens, men denna är något nyttigare med kålen och morötterna. Salta med 
Herbamare om du tycker det behövs lite salt. 
Servera med kokt potatis. 
 
Kladdiga kladdkakan 
 

  
 
När min äldsta dotter gör kladdkaka brukar hon hälla på lite chokladströssel. Då känns den 
nästan som en tårta. Gott att servera till är varma hallon med lite hackad syltad ingefära och 
grädde eller glass. Jätteenkel, jättegod, jättekladdig! 
 
Du behöver: 
3 dl socker 
2 ägg 
1,5 dl mjöl 
1 tsk vaniljsocker 
4-6 msk kakao 
100 g smält smör 
 
Smöra en kakform med löstagbar kant. Sätt ugnen på 175 grader. 
Vispa ägg och socker poröst. Häll i mjölet, vaniljsockret och kakaon och blanda ihop. Häll 
sedan i det smälta smöret och rör ihop allt. Häll i bakformen och grädda i 25-30 minuter om 
du vill ha den riktigt kladdig och god. 
 
Lördag 
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När jag jobbade i Sydafrika försökte jag och några väninnor få igång ett receptlag på nätet. Vi 
skulle dela med oss av våra recept och inspirera varandra till nya gastronomiska storheter. Det 
gick sådär, men några recept blev det. Det här är ett av dem.  
 
Kerstins goda kyckling eller quorn med ris kokt i kokosmjölk 
 

  
 
Du behöver: 
3-4 kycklingfiléer eller 3-4 quornfiléer 
2 msk soja (japansk eller kinesisk) 
1 tsk salt 
1 krm svartpeppar 
1 krm kardemumma 
1 rågat krm ingefära 
1 krm spiskummin (kan uteslutas) 
½-1 dl mandlar 
1 påse wokgrönsaker eller liknande 
4 dl basmatiris  
1 burk kokosmjölk (400 ml) 
4 dl vatten 
 
Skär kyckling- eller quornfiléerna i mindre bitar. Marinera i någon timma.  
Koka riset i koksmjölken och vattnet. 
Stek mandlarna på låg värme i 2 msk olja. Var försiktig så att de inte bränns. Ta ur dem ur 
pannan. Stek kyckling eller quorn tills den är genomstekt. Tillsätt wokgrönsakerna och låt 
steka och puttra några minuter så att de blir lagom mjuka. Tillsätt lite vatten om du tycker det 
blir för torrt. Tillsätt mandlarna.  
Servera med det goda kokosriset och en grönsallad. 
 
Söndag 
Det här receptet är inspirerat av den sydafrikanska dietisten Mary-Ann Shearer. Jag tycker det 
är jättegott, men resten av familjen tycker sådär. Betyget fem fick den när vi poängsatte den 
första gången. Jag ger den något högre poäng. Den låga totalpoängen kan också bero på att 
jag serverade den med bulgur med hackade grönsaker, ett tillbehör som inte heller är så 
populärt i vår familj J.  Rätten får extra god smak av fetaosten, speciellt i den vegetariska 
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varianten. I tvillingen med kassler kan du vara lite försiktig med saltet. Både fetaosten och 
kasslern tillför sälta. 
 
Ugnsbakade haricots verts med fetaost och tomatsås 
 

  
 
Du behöver: 
300-400 g haricorts verts 
200 g fetaost 
1 burk krossade eller passerade tomater 
½ tsk socker 
1 tsk oregano 
½ chili om du vill ha lite styrka annars kan den uteslutas 
 
Lägg haricots verts i en ugnsfast form. Smula över fetaosten. Värm tomaterna i en gryta och 
tillsätt sockret, salt, peppar och eventuell chili. Häll tomaterna över fetaosten. Grädda i 180-
200 grader i 20-25 minuter. 
Servera bulgur med hackad gurka, tomat, rödlök och lite hackad persilja till. Gott är också 
klyftpotatis och morotsstänger som rostats i ugn. 
 
Måndag 
Ibland har det känts tungt att laga två rätter och ibland har det känts jobbigt att försöka 
övertala resten av familjen att alla behöver en vegetarisk dag emellanåt. Då försöker jag tänka 
tillbaka på alla dagar jag lyckats. Då får jag inspiration igen! Sesamnudlar är ett bra exempel 
på en rätt där jag uteslutit köttet i takt med att acceptansen för det vegetariska ökat. Förr när 
resten av familjen ofta saknade kött på våra vegetariska dagar stekte jag lite strimlat kött och 
serverade till.  – Oh, det här är gott, mmm alldeles fantastiskt gott, säger tonårsdöttrarna, som 
älskar nudlarna och nu njuter utan kött. 
 
Sesamnudlar med broccoli 
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Du behöver: 
2,5 paket (à 250 gr) äggnudlar 
3 msk solrosolja 
2 msk sesamolja 
2 krossade vitlöksklyftor 
2 msk jordnötssmör 
2-3 msk rostade sesamfrön 
3-4 msk soja (helst ljus soja, men det går bra med mörk också) 
2 msk limesaft 
Salt och peppar 
½ kruka färsk koriander 
 
Koka nudlarna enligt beskrivningen på förpackningen. Blanda oljorna med vitlöken och 
jordnötssmöret till en jämn smet. Tillsätt sesamfrön (som du rostat lite i en torr stekpanna), 
soja, limesaft och salt och peppar efter behag. Hacka koriandern. Blanda ihop nudlarna med 
såsen och den hackade koriandern. Servera med kokt broccoli eller andra grönsaker du tycker 
om.  
 
Tisdag 
Det var många år sedan jag åt den här rätten för första gången. Jag tyckte den var jättegod och 
den har följt med mig sedan dess. Det enda jag har lite svårt för är hel rosépeppar. Ibland 
utesluter jag den helt och ibland krossar jag den istället. Då får jag med den goda smaken, 
men slipper de hela kornen som känns stora att äta hela. Resten av familjen gillar också den 
krossade varianten mest. Tvillingen gör jag med kidneybönor, men det går också bra med vita 
bönor, välj då de stora vita bönorna, de ger mer smak. 
 
Bönor eller fläskfilé i rosa sås 
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400-500 g fläskfilé eller 4 dl kidneybönor 
Salt och peppar 
1 gul lök 
2 dl crème fraiche eller sojagrädde 
1 dl grädde eller buljong 
½ msk Worchestershiresås 
2-3  msk chilisås 
½ msk soja 
1 pressad vitlöksklyfta 
1 tsk hel rosépeppar eller ½ tsk krossad 
Hackad persilja 
 
Skiva fläskfilén och stek, salta och peppra. Skiva champinjonerna och stek. Hacka löken och 
låt den steka med så den blir glansig. Häll i resten av ingredienserna inklusive bönorna om du 
gör den vegetariska varianten och låt koka samman en stund. Lägg på lite persilja för ögats 
skull. Servera med ris och en grönsallad. 
 
Onsdag 
--Hmmm, spännande färg, sa äldsta dottern när hon fick se den här såsen, som går i orange.  
Receptet är ännu ett som är inspirerat av Mary-Ann Shearer. Paprikan ger en ny dimension åt 
blomkålen. Vill man ha lite mer sälta är det gott att steka lite haloumi till eller smula över lite 
fetaost. Nöjer sig inte köttätarna med det kan du steka lite bacon och servera till. 
 
Pasta med blomkålssås 
 

  
 
Du behöver: 
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500 g pasta 
1 blomkålshuvud 
1 dl tomatpuré 
1 tsk cayennepeppar 
1 röd paprika, hackad 
Herbamare och svartpeppar efter smak 
 
Koka pastan. Koka blomkålen så att den blir mjuk. Mixa i matberedare eller med mixerstav 
eller mosa med gaffel. Blanda i resten av ingredienserna, hetta upp försiktigt och servera med 
pastan. 
 
Tips! Blomkålssåsen går också fint att ha till bakad potatis eller som dip till råa grönsaker.  
 
Torsdag 
Jag vet inte hur många gånger jag blir ombedd att göra den goda apelsinmarinerade 
kycklingen och tofun när jag säger att vi ska ha kyckling och tofu till middag. Jag är 
egentligen inte så förtjust i tofu, eftersom den egentligen inte smakar något alls, men jag 
behöver den då och då för proteinets skull. Tofu är gjord från sojabönor och innehåller 
mycket protein. Ska jag äta tofu ska den vara marinerad och den här apelsinmarinaden passar 
jättebra. Tofun blir mustig och god i smaken. Som en festmåltid, men jätteenkel att göra. 
 
Apelsinmarinerad tofu eller kyckling 
 

  
 
Du behöver: 
Saften från 1 pressad apelsin 
Rivet skal från 1 apelsin 
2 msk soja 
1 msk riven ingefära 
1 msk flytande honung 
400 g tofu och/eller 3-4 kycklingfiléer 
10 champinjoner 
1 msk olja 
500 g brysselkål 
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2 msk margarin eller smör 
Glöm inte ta dubbelt av ingredienserna om du gör båda varianterna. 
 
Lägg tofun eller kycklingen i ett bad av apelsinjuicen, sojan, honungen och det rivna 
apelsinskalet över natten. Skär champinjonerna i skivor och stek dem så att vattnet försvinner. 
Lägg dem i en form eller på ett fat med kanter.  
Rensa brysselkålen och koka den i lättsaltat vatten i cirka tio minuter. Häll av vattnet och 
tillsätt två matskedar margarin eller smör, låt margarinet smälta och fräs ihop någon minut.  
Stek tofun eller kycklingen, häll även i apelsinmarinaden. Låt allt steka lätt i 10 minuter. Gör 
du kyckling måste du kolla att den är färdig. Snitta lätt i den, den är färdig om det inte 
kommer upp någon röd köttsaft. 
Lägg tofun eller kycklingen ovanpå champinjonerna och häll såsen över. Servera med ris, den 
goda brysselkålen och en sallad med bladspenat, tomater och gurka. 
 
VECKOMENY 6 
 
Fredag 
Valnötter är jättegott i sallad. De är nyttiga också eftersom de innehåller stora mängder 
livsviktiga fleromättade fettsyror. Dessutom massor av kostfibrer. 
Den här salladen är ett lättlagat fredagsmys. Krispigt och underbart. Ingen tvilling med kött 
behövs idag. Jättegott till är det extremt enkla knäckebrödet, som jag fått receptet till av min 
arbetskamrat Tove. Bara att röra ihop, smeta ut på en plåt och in i ugnen en timma. 
 
Krispig valnöts- och bönsallad med Toves knäckebröd 
 

  
 
 
Till salladen behöver du: 
250 g haricots vert 
200 g sockerärtor 
250 g borlottibönor 
30 g ruccola 
200 g hackade valnötter 
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2 msk rostade sesamfrön 
2 msk olivolja 
1 msk citronjuice 
1 msk senap 
1 msk honung 
Salt och peppar 
 
Koka haricots vert och sockerärtor lagom mjuka och låt dem svalna. Hacka valnötterna. Rosta 
sesamfröna lätt i torr stekpanna. Blanda ihop haricots vert, sockerärtor, bönor, ruccola, 
valnötter och sesamfrön. Blanda olivolja, citronjuice, senap, honung samt lite salt och peppar. 
Häll över bönblandningen. Servera med knäckebröd och ost. 
 
Toves knäckebröd 
Du behöver: 
1 dl maizena mjöl 
1 dl vetemjöl eller dinkel 
1 dl solroskärnor 
1 dl skalade sesamfrön 
½ dl krossade linfrön 
½ dl rapsolja 
2 ½ dl kokande vatten 
½ tsk salt 
Flingsalt 
 
Blanda ihop de torra ingredienserna i en bunke. Häll i olja, vatten och salt. Bred ut på ett 
bakplåtspapper på en bakplåt. Skär i rutor. Strö över lite flingsalt. Grädda i 150 grader i cirka 
1 timma. Brödet är klart när det är torrt. Låt svalna och bryt sedan brödet i rutorna. 
 
Godaste dadelbollarna med cashewnötter och apelsin 
 

  
 
Den här fredagen väljer vi att istället för en stor dessert helt enkelt att göra några enkla 
dadelbollar. Det går snabbt. På receptet står att de ska kallna en stund i kylen. Hos oss går de 
åt direkt! Mums, mums. 
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Du behöver: 
2 dl cashewnötter, gärna osaltade 
1 dl dadlar 
rivet skal från 1 apelsin 
½ tsk kardemumma 
1 dl kokos 
 
Grovmixa ihop cashewnötter, dadlar, kardemumma och det rivna skalet från apelsinen. Vi 
gillar när cashewnötterna och dadlarna fortfarande är i små bitar. Häll i lite vatten om det 
känns för torrt. Rosta kokosen lätt i en stekpanna. Rulla smeten till bollar och rulla bollarna i 
kokosen. Låt svalna i kylen.  
 
 
Lördag 
Jordnötssås äts på olika sätt i södra Afrika. Vanligt är med spenat och gärna till kyckling och 
kött, men passar också till fisk. Matapan innehåller spenat, jordnötssmör och lök. Ser kanske 
inte så jättegott ut med den lite grådaskiga färgen, men smakar underbart.  Ibland steker jag en 
bit fisk istället för kött till mina kära köttätare, ibland äter vi alla bara den goda såsen och ris 
och ibland gör jag som här och ugnssteker lite aubergine och kycklingspett till.  
 
Ugnsbakad aubergine eller kycklingspett med Matapa 
 

  
 
 
2 aubergine 
3 kycklingfiléer 
4 msk margarin 
2 pressade vitlöksklyftor 
 
Marinad till kycklingspetten 
2 msk olja 
1 msk soja 
1 tsk herbamare 
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½ tsk chilipeppar 
1 nypa malen koriander 
1 nypa malen ingefära 
 
Till Matapan: 
1 gul lök 
1 pressad vitlökklyfta 
6-7 msk jordnötssmör (använd mer om du vill ha en starkare jordnötssmak) 
400 g bladspenat 
Salt och peppar efter smak 
 
Skär kycklingfiléerna i bitar. Blanda ihop marinaden och lägg i bitarna i någon timma. 
Skala och hacka löken. Stek i lite olja tills den är mjuk. Tillsätt vitlöken och fräs en liten 
stund. Tillsätt spenaten och låt den steka med en stund. Tillsätt jordnötssmöret och lite vatten 
och koka ihop. 
Skär auberginen på längden i åtta klyftor. Lägg i ugnsfast form. Smält margarinet tillsätt de 
pressade vitlöksklyftorna. Pensla på auberginen. Grädda i ugn i 15-20 minuter på 200 grader. 
Servera med ris och en grönsallad. 
 
Söndag 
--Yes! Ketchupsås! Det gillar vi! utropar min familj när de får veta att dagens rätt innehåller 
vår goda sötsura sås. Såsen har hängt med oss länge. Vi hittade den för nästan 20 år sedan i en 
bok med kinesisk mat. Sötsur sås heter den där, men här går den under namnet ketchupsåsen. 
Det var när barnen var små och de inte riktigt tyckte det var okej med sötsur sås, det lät inte 
gott i deras öron, som jag sa att nej, men det är en sås gjord på ketchup. Då gick blev den 
snabbt en favoritsås. När de andra i familjen vill ha kyckling till den sötsura såsen, brukar jag 
bara rosta champinjoner och göra matig sallad till mig. Om jag inte har champinjoner hemma 
äter jag den sötsura såsen ensam med riset och salladen. Såsen är så himla god! 
 
Champinjoner eller kyckling med sötsur sås och matig sallad 
 

 h 
 
Till champinjonerna och kycklingen behöver du: 
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2-3 kycklingfiléer skurna i lite större bitar 
2 msk olja 
2 msk grillkrydda 
1 msk soja 
5-6 stora champinjoner 
 
Lägg kycklingbitarna i en ugnsfast form. Blanda olja, grillkrydda och soja och häll över 
kycklingen. Grilla i ugnen på 225 grader i drygt en halvtimma. 
Lägg champinjonerna hela på ett bakplåtspapper och låt dem stå i ugnen tillsammans med 
kycklingen tills de blivit lite bruna. 
 
Till den sötsura såsen behöver du: 
1 vitlöksklyfta 
1 msk olja 
1 dl vatten 
3 msk ketchup 
2 msk vinäger 
2 msk socker 
2 msk soja 
1 msk majsen utrörd i lite vatten 
 
Hacka vitlöken och fräs i oljan. Tillsätt resten av ingredienserna förutom majsenan. Låt koka 
upp och koka lätt några minuter. Tillsätt majsenan och låt koka upp. Såsen är färdig när den är 
blank. Servera med ris. 
 
Till salladen behöver du: 
2 avokado 
1 burk sparris 
3-4 dl färsk bladspenat 
½-1 dl riven vitkål 
1 hackad paprika 
2 msk rostade sesamfrön 
 
Blanda alla ingredienser i en salladsskål. Häll över vinägerdressing, se sid XX, smaksatt med 
1 msk citronjuice. 
 
Måndag 
Det är nyttigt att göra det enkelt för sig. Åtminstone i vardagen. Jag använder buljongtärning 
istället för att koka fond. Jag köper färdig ciabatta eller baguette till vitlöksbrödet istället för 
att baka själv. Livet blir roligare om det är lätt när det behövs. Den här äggröran är extremt 
enkel att göra och går på mindre än en kvart. Bra när det är ont om tid. 
 
Äggröra med champinjoner och/eller räkor 
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Du behöver: 
6 ägg 
salt 
1 lök 
8-12 champinjoner och/eller 200 g skalade räkor 
2 cm riven ingefära 
1 grön chili eller 1 tsk sambal oelek 
1 hackad tomat 
1 röd paprika för dekoration 
 
Fräs löken i lite olja till den är mjuk. Lägg i champinjonerna skurna i mindre skivor, ingefäran 
och den hackade tomaten. Låt allt fräsa en stund och fått färg. Vispa ihop äggen, den hackade 
chilin eller sambal oelek och saltet lätt, häll i champinjonröran, rör om och låt äggröran stelna. 
Om någon i familjen inte äter räkor – lägg en portion åt sidan. Tillsätt räkorna och låt dem bli 
varma. 
Servera med en sallad, hårt bröd och en god ost, till exempel ädelost. 
 
Tisdag 
Det här med fisk är ju inte alltid så lätt… Om den inte är panerad, förstås, för då går den ner. 
Godast blir den panerade fisken med färsk fisk, men ibland funkar det även med frysta filéer. 
Ibland gör jag det lätt för mig och väljer helt enkelt att bara servera blomkålsgratängen med 
en god sallad och kokt potatis. 
 
Blomkålsgratäng med eller utan panerade fiskfiléer 
 

   
 
Du behöver: 
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500 g fiskfiléer 
1 ägg 
1-2 dl ströbröd 
Salt och peppar 
 
1 blomkålshuvud 
½-1 dl matlagningsgrädde eller sojagrädde 
1 tärning grönsaksbuljong upplöst i 1-2 dl vatten 
¼ dl ströbröd 
2 msk riven ost 
Salt och peppar 
 
Gör först blomkålsgratängen. Hacka blomkålen och lägg i en ugnsfast form. Blanda 
matlagningsgrädde med buljongtärning och vatten, låt bli varmt så buljongtärningen smälter. 
Häll blandningen över blomkålen. Blanda ströbrödet med den rivna osten och salt och peppar. 
Strö blandningen över blomkålen. Grädda i ugn på 200 grader i 15-20 minuter. 
Vispa ägget lätt. Blanda ihop ströbröd och salt och peppar. Doppa fiskfiléerna först i ägget 
och sedan i ströbrödet. Stek några minuter på var sida. 
Servera med kokt potatis och sallad eller lite röd paprika. Till den här rätten kryddar jag 
vinägerdressingen till salladen med senap (helst dijonsenap) och citron. Det blir en god 
smakbrytning! 
 
Onsdag 
Paj i alla former gillar min familj. Det finns hur många varianter som helst. Här äter vi ostpaj 
med eller utan skinka, två goda tvillingar. Jag försöker också säsongsbasera pajerna. Prova paj 
med rotfrukter, det blir jättegott. Till och med rödbetor funkar utmärkt. Blir härlig färg 
dessutom!  Degen är viktig för att en paj ska bli spröd och god. Ingredienserna ska vara kalla 
och man ska arbeta degen med fingertopparna, snabbt, snabbt så blir den fin. 
 
Ostpaj med grönsaker, skinka eller räkor. 
 

  
 
Till degen behöver du: 
3 dl vetemjöl 



55	  

	  

150 g margarin (direkt från kylen!) 
2 msk iskallt vatten 
 
Häll mjölet i en bunke, lägg i margarinet och dela i mindre bitar med en kniv, tillsätt vattnet. 
Jobba snabbt ihop degen med fingertopparna. Tryck ut i en pajform och låt vila en stund 
(ibland när jag har ont om tid hoppar jag över att låta den vila, det funkar också). Grädda i 200 
grader i ugn i cirka 15 minuter eller tills degen fått lite, lite färg. 
 
Ost och skinkfyllning: 
200 g finskuren rökt skinka 
3 dl ost 
3 ägg 
1 dl mjölk 
1 tsk paprika 
Herbamare och peppar efter smak 
 
Vispa ihop äggen, mjölken och kryddorna. Rör ned osten. Lägg skinkan på pajdegen och häll 
oströran över. Grädda i ugn i 200 grader cirka 30 minuter. 
 
Grönsaksfyllning: 
Byt ut skinkan eller räkorna mot grönsaker Jag tycker det är gott med lite lök, gröna bönor, 
tomater och oliver. Följ receptet ovan. 
 
Räkfyllning: 
Byt ut skinkan mot räkor och följa receptet ovan. Ta bort osten om du inte äter ost. 
 
Tips! Om man vill ha äggstanning i pajen brukar jag ta mycket lite mjölk (max 1 dl som ovan) 
så att det blir mer omelettkänsla. Det tycker vi är gott! Ett vanligt recept innehåller istället 3 
ägg och 2 ½ dl mjölk. Du kanske gillar det bättre – pröva båda! 
 
Torsdag 
Du och jag och alla andra tar en liten del av jordens åkermark i anspråk för den mat vi äter. En 
tredjedel av din och min åker ligger i andra länder. Varje svensk äter i dag i snitt 85 kilo kött 
per år. Skulle vi bara äta den mängd vi producerar här i Sverige skulle vi äta 50 kilo per år. Ju 
mindre kött vi äter, ju mer sparar vi jordens resurser. Till denna vegorätt brukar jag steka en 
liten kotlett för den som vill ha kött, men det blir alltmer sällan. Gott till är också nybakat 
baguette eller annat bröd. Linserna blir extra goda av lagerbladen. 
 
Linser med bulgur, stekta grönsaker och mumsig avokadoröra 
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Du behöver: 
2 dl gröna linser 
4 lagerblad 
5 dl vatten 
1 tsk salt 
2 lökar 
1 fänkål 
1 msk smör eller margarin 
Salt och peppar 
1-2  tsk balsamvinäger 
1 röd paprika 
 
Koka linserna med lagerbladen i lättsaltat vatten cirka 30 minuter. Kok bulgur enligt 
förpackningens anvisning. Skala och hacka löken. Ansa och tärna fänkålen. Fräs grönsakerna 
i smöret och smaksätt med salt, peppar och balsamvinäger. Hacka paprikan, men stek den 
inte. Häll av vattnet från linserna och blanda med bulgur, grönsaksfräs och hackad paprika. 
 
Avokadoröra med fetaost 
Du behöver: 
2 avokado 
100 g fetaost 
½ dl turkisk youghurt 
 
Dela, kärna ur och skala avokadon. Mosa köttet och osten. Rör ihop med yoghurten. 
Servera med ett gott bröd och sallad. 
 
Tvillingmat ger oss mer! 
Så var de sex veckomenyerna slut. Hoppas du har haft glädje av recepten och möjlighet att 
känna på hur lätt och roligt det kan vara att samtidigt laga både vegetariskt och kött eller fisk. 
Ju mer jag lagar tvillingmat, ju roligare tycker jag att det är. Med små steg har vi förändrat 
vårt sätt att äta och mina två tonårstjejer väljer nu gärna det nyttiga alternativet. Båda 
undviker snabbmat och vågar smaka på det mesta som bjuds. Under tiden jag arbetat med den 
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här kokboken har också vårt sätt att förhålla oss till maten och middagen blivit annorlunda. Vi 
pratar mycket om hur vi äter och varför. Om att det är bra för både kroppen och miljön att äta 
vegetariskt med jämna mellanrum. Och vi funderar ut nya recept tillsammans. Det är vad 
tvillingmaten gjort för oss. En stor vinning, tycker jag. Hoppas den gett dig också något extra! 
Mari Dahl 
 


