
Veckans middagar.
Recept 1, Tofu tikka

Recept 2, Couscouspanna med fisk 
Recept 3, Fried rice med kikärtor och curry
Recept 4, Kyckling med fänkål och apelsin

Ingredienser som ingår:

Kycklingklubba, frysta
*Gul lök
Fänkål
*Couscous
Apelsin
Matyoghurt
*Vitlök
*Gurka
Alaska pollock
*Grädde
Citron
*Jasminris
Naturell tofu
Krossade tomater
Ingefära
Kikärtor, kokta
Röd chili
*Gröna ärtor, frysta
Ägg, 6p

 

 

 

Att ha hemma:

Olivolja
Olja
Ättiksprit (12 %)
Smör
Flytande honung
Kycklingbuljongtärning
Grönsaksbuljongtärning
Malen kardemumma
Chiliflakes
Torkad dill
Curry
Gurkmeja
Garam Masala
Chilipulver
Mald koriander
Strösocker
Salt
Svartpeppar

* Ingrediensen används
 i flera av recepten.

Laga gärna recepten i rekommenderad ordning.

Recept och planering för fyra 
av veckans middagar.

Fleximenyn v. 40–42

Kyckling med fänkål 
och apelsin
4 portioner Ugn: 200º-225º

60  
min

1 kg frysta kycklingklubbor, tinade

1 msk olivolja
1 tsk salt
0.5 tsk svartpeppar
*1 gul lök
1 fänkål
2.5 dl vatten
smör
1 kycklingbuljongtärning
1 tsk malen kardemumma
1 tsk chiliflakes
1 apelsin, finrivet skal och saft
*2.5 dl couscous

Tsatsiki:
*0.5 gurka
2 dl matyoghurt
*1 vitlöksklyfta, finriven
salt

Pensla kycklingklubborna med olja och krydda med salt 
och peppar. Lägg i en ugnsform och rosta högt upp i 
ugnen ca 20 min. Skär lök och fänkål i stora klyftor och 
lägg bredvid kycklingklubborna. Låt rosta ytterligare 
30 min i mitten av ugnen.

Tsatsiki: Skala och riv gurkan grovt och pressa ut 
överflödig vätska. Blanda med yoghurt och vitlök. 
Smaka av med salt. 

Koka upp vatten, smör och buljongtärning. Ta kastrullen 
från värmen och tillsätt apelsinskal (endast det orangea) 
och apelsinsaft. Stek couscous och de torra kryddorna 
i en torr stekpanna tills couscousen fått lite färg. 
Lyft upp kycklingbenen och lägg åt sidan. Strö ut cous-
cousen i formen med grönsakerna. Häll över buljongen 
och rör om. Ställ in formen ca 5 min i ugnen. 

Lägg tillbaka kycklingklubborna och servera med tsatsiki.

Recept 4

* Ingrediensen används i flera av recepten.
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Tofu 
tikka

Couscouspanna 
med fisk

4 portioner 4 portioner

40  
min

20  
min

*3 dl jasminris
250 g naturell tofu
neutral olja, till stekning
*1 gul lök, hackad
*2 vitlöksklyftor, finrivna
20 g färsk ingefära, finriven
1 msk garam masala
1 msk curry
1 tsk gurkmeja
1 tsk chilipulver
0.5 tsk malen kardemumma
400 g krossade tomater
*1.5 dl grädde
1 dl vatten
1 tsk honung
salt

400 g fryst Alaska pollock, tinad

0.5 tsk salt
3.5 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
*1 dl grädde
1 citron, finrivet skal och saft
*1 gul lök, hackad
2 msk smör
*200 g frysta gröna ärtor, tinade
2 tsk torkad dill
*2.5 dl couscous
salt och svartpeppar

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Tärna tofun. Hetta upp olja i en gryta och stek lök, 
vitlök och ingefära med alla kryddor tills löken fått 
färg. Tillsätt krossade tomater och låt puttra någon 
minut. Mixa såsen slät med en stavmixer och tillsätt 
grädde och vatten, sjud i ca 15 min.

Hetta upp olja i en stekpanna och stek tofun till 
fin färg. Lägg tofun i såsen och låt sjuda 1–2 min. 
Smaka av med honung och salt och servera med riset.

Tips: Koka dubbel sats ris och spara hälften i kylen 
till recept 3. Plocka fram fisken till recept 2 och låt 
tina i kylen under natten. 

Torka fisken med hushållspapper. Skär i portionsbitar 
och salta. Koka upp vatten och buljongtärning. 
Ta kastrullen från plattan och tillsätt grädde och 
citronskal (endast det gula) och citronsaft.

Fräs löken i smöret i en vid kastrull eller traktörpanna 
med lock. Tillsätt hälften av ärtorna och dill. Rör ner 
couscousen, häll över buljongblandningen och rör om.

Tryck ner fiskbitarna och strö över resten av ärtorna. 
Sätt på locket och låt stå på svag värme tills fisken 
är klar och vätskan kokat in i couscousen. Smaka av 
med salt, dra ett varv med pepparkvarnen och servera.

Tips: Pickla gurkan till recept 3.

Recept 1 Recept 2

* Ingrediensen används i flera av recepten. * Ingrediensen används i flera av recepten.

Fried rice med kikärtor 
och curry
4 portioner

35  
min

*3 dl jasminris
*2 gula lökar, 
strimlade
*1 vitlöksklyfta, 
skivad
1 tsk gurkmeja
1 tsk curry
1 tsk mald 
koriander
2 msk smör
400 g kokta 
kikärtor, avsköljda 
(på burk)
1 röd chili, 
finhackad
*200 g frysta gröna 
ärtor

Omelettsnibbar
6 ägg
0.5 dl vatten
0.5 tsk salt
0.5 tsk svartpeppar
neutral olja, till 
stekning

Picklad gurka
1 dl vatten
0.5 dl strösocker
2 msk ättiksprit 
(12 %)
*0.5 gurka

Picklad gurka: Rör ihop vatten, socker och 
ättiksprit tills sockret löst sig. Skiva gurkan tunt 
och lägg i lagen. Låt stå fram till serveringen.

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Stek lök, vitlök och torra kryddor i smör under 
omrörning ca 5 min. Stek med kikärtor och chili 
någon minut. Tillsätt riset och ärtorna och vänd 
runt tills allt är jämnt gult.

Omelettsnibbar: Vispa ihop ägg, vatten, salt och 
peppar. Häll smeten i en stekpanna med olja och 
stek på låg värme tills den har stelnat. Vik över 
ena sidan och för över omeletten till en skärbräda. 
Skär upp i snibbar. Toppa riset med omelett-
snibbarna och servera med picklad gurka.

Tips: Plocka fram kycklingklubborna till recept 
4 och låt tina i kylen under natten.

Recept 3

* Ingrediensen används i flera av recepten.
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Tofu 
tikka

Couscouspanna 
med fisk

4 portioner 4 portioner

40  
min

20  
min

*3 dl jasminris
250 g naturell tofu
neutral olja, till stekning
*1 gul lök, hackad
*2 vitlöksklyftor, finrivna
20 g färsk ingefära, finriven
1 msk garam masala
1 msk curry
1 tsk gurkmeja
1 tsk chilipulver
0.5 tsk malen kardemumma
400 g krossade tomater
*1.5 dl grädde
1 dl vatten
1 tsk honung
salt

400 g fryst Alaska pollock, tinad

0.5 tsk salt
3.5 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
*1 dl grädde
1 citron, finrivet skal och saft
*1 gul lök, hackad
2 msk smör
*200 g frysta gröna ärtor, tinade
2 tsk torkad dill
*2.5 dl couscous
salt och svartpeppar

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Tärna tofun. Hetta upp olja i en gryta och stek lök, 
vitlök och ingefära med alla kryddor tills löken fått 
färg. Tillsätt krossade tomater och låt puttra någon 
minut. Mixa såsen slät med en stavmixer och tillsätt 
grädde och vatten, sjud i ca 15 min.

Hetta upp olja i en stekpanna och stek tofun till 
fin färg. Lägg tofun i såsen och låt sjuda 1–2 min. 
Smaka av med honung och salt och servera med riset.

Tips: Koka dubbel sats ris och spara hälften i kylen 
till recept 3. Plocka fram fisken till recept 2 och låt 
tina i kylen under natten. 

Torka fisken med hushållspapper. Skär i portionsbitar 
och salta. Koka upp vatten och buljongtärning. 
Ta kastrullen från plattan och tillsätt grädde och 
citronskal (endast det gula) och citronsaft.

Fräs löken i smöret i en vid kastrull eller traktörpanna 
med lock. Tillsätt hälften av ärtorna och dill. Rör ner 
couscousen, häll över buljongblandningen och rör om.

Tryck ner fiskbitarna och strö över resten av ärtorna. 
Sätt på locket och låt stå på svag värme tills fisken 
är klar och vätskan kokat in i couscousen. Smaka av 
med salt, dra ett varv med pepparkvarnen och servera.

Tips: Pickla gurkan till recept 3.

Recept 1 Recept 2

* Ingrediensen används i flera av recepten. * Ingrediensen används i flera av recepten.

Fried rice med kikärtor 
och curry
4 portioner

35  
min

*3 dl jasminris
*2 gula lökar, 
strimlade
*1 vitlöksklyfta, 
skivad
1 tsk gurkmeja
1 tsk curry
1 tsk mald 
koriander
2 msk smör
400 g kokta 
kikärtor, avsköljda 
(på burk)
1 röd chili, 
finhackad
*200 g frysta gröna 
ärtor

Omelettsnibbar
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0.5 dl vatten
0.5 tsk salt
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neutral olja, till 
stekning

Picklad gurka
1 dl vatten
0.5 dl strösocker
2 msk ättiksprit 
(12 %)
*0.5 gurka

Picklad gurka: Rör ihop vatten, socker och 
ättiksprit tills sockret löst sig. Skiva gurkan tunt 
och lägg i lagen. Låt stå fram till serveringen.

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Stek lök, vitlök och torra kryddor i smör under 
omrörning ca 5 min. Stek med kikärtor och chili 
någon minut. Tillsätt riset och ärtorna och vänd 
runt tills allt är jämnt gult.

Omelettsnibbar: Vispa ihop ägg, vatten, salt och 
peppar. Häll smeten i en stekpanna med olja och 
stek på låg värme tills den har stelnat. Vik över 
ena sidan och för över omeletten till en skärbräda. 
Skär upp i snibbar. Toppa riset med omelett-
snibbarna och servera med picklad gurka.

Tips: Plocka fram kycklingklubborna till recept 
4 och låt tina i kylen under natten.

Recept 3

* Ingrediensen används i flera av recepten.
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Tofu 
tikka

Couscouspanna 
med fisk

4 portioner 4 portioner

40  
min

20  
min

*3 dl jasminris
250 g naturell tofu
neutral olja, till stekning
*1 gul lök, hackad
*2 vitlöksklyftor, finrivna
20 g färsk ingefära, finriven
1 msk garam masala
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1 tsk gurkmeja
1 tsk chilipulver
0.5 tsk malen kardemumma
400 g krossade tomater
*1.5 dl grädde
1 dl vatten
1 tsk honung
salt

400 g fryst Alaska pollock, tinad
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*1 dl grädde
1 citron, finrivet skal och saft
*1 gul lök, hackad
2 msk smör
*200 g frysta gröna ärtor, tinade
2 tsk torkad dill
*2.5 dl couscous
salt och svartpeppar

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Tärna tofun. Hetta upp olja i en gryta och stek lök, 
vitlök och ingefära med alla kryddor tills löken fått 
färg. Tillsätt krossade tomater och låt puttra någon 
minut. Mixa såsen slät med en stavmixer och tillsätt 
grädde och vatten, sjud i ca 15 min.

Hetta upp olja i en stekpanna och stek tofun till 
fin färg. Lägg tofun i såsen och låt sjuda 1–2 min. 
Smaka av med honung och salt och servera med riset.

Tips: Koka dubbel sats ris och spara hälften i kylen 
till recept 3. Plocka fram fisken till recept 2 och låt 
tina i kylen under natten. 

Torka fisken med hushållspapper. Skär i portionsbitar 
och salta. Koka upp vatten och buljongtärning. 
Ta kastrullen från plattan och tillsätt grädde och 
citronskal (endast det gula) och citronsaft.

Fräs löken i smöret i en vid kastrull eller traktörpanna 
med lock. Tillsätt hälften av ärtorna och dill. Rör ner 
couscousen, häll över buljongblandningen och rör om.

Tryck ner fiskbitarna och strö över resten av ärtorna. 
Sätt på locket och låt stå på svag värme tills fisken 
är klar och vätskan kokat in i couscousen. Smaka av 
med salt, dra ett varv med pepparkvarnen och servera.

Tips: Pickla gurkan till recept 3.

Recept 1 Recept 2

* Ingrediensen används i flera av recepten. * Ingrediensen används i flera av recepten.

Fried rice med kikärtor 
och curry
4 portioner

35  
min

*3 dl jasminris
*2 gula lökar, 
strimlade
*1 vitlöksklyfta, 
skivad
1 tsk gurkmeja
1 tsk curry
1 tsk mald 
koriander
2 msk smör
400 g kokta 
kikärtor, avsköljda 
(på burk)
1 röd chili, 
finhackad
*200 g frysta gröna 
ärtor

Omelettsnibbar
6 ägg
0.5 dl vatten
0.5 tsk salt
0.5 tsk svartpeppar
neutral olja, till 
stekning

Picklad gurka
1 dl vatten
0.5 dl strösocker
2 msk ättiksprit 
(12 %)
*0.5 gurka

Picklad gurka: Rör ihop vatten, socker och 
ättiksprit tills sockret löst sig. Skiva gurkan tunt 
och lägg i lagen. Låt stå fram till serveringen.

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Stek lök, vitlök och torra kryddor i smör under 
omrörning ca 5 min. Stek med kikärtor och chili 
någon minut. Tillsätt riset och ärtorna och vänd 
runt tills allt är jämnt gult.

Omelettsnibbar: Vispa ihop ägg, vatten, salt och 
peppar. Häll smeten i en stekpanna med olja och 
stek på låg värme tills den har stelnat. Vik över 
ena sidan och för över omeletten till en skärbräda. 
Skär upp i snibbar. Toppa riset med omelett-
snibbarna och servera med picklad gurka.

Tips: Plocka fram kycklingklubborna till recept 
4 och låt tina i kylen under natten.

Recept 3

* Ingrediensen används i flera av recepten.
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Veckans middagar.
Recept 1, Tofu tikka

Recept 2, Couscouspanna med fisk 
Recept 3, Fried rice med kikärtor och curry
Recept 4, Kyckling med fänkål och apelsin

Ingredienser som ingår:

Kycklingklubba, frysta
*Gul lök
Fänkål
*Couscous
Apelsin
Matyoghurt
*Vitlök
*Gurka
Alaska pollock
*Grädde
Citron
*Jasminris
Naturell tofu
Krossade tomater
Ingefära
Kikärtor, kokta
Röd chili
*Gröna ärtor, frysta
Ägg, 6p

 

 

 

Att ha hemma:

Olivolja
Olja
Ättiksprit (12 %)
Smör
Flytande honung
Kycklingbuljongtärning
Grönsaksbuljongtärning
Malen kardemumma
Chiliflakes
Torkad dill
Curry
Gurkmeja
Garam Masala
Chilipulver
Mald koriander
Strösocker
Salt
Svartpeppar

* Ingrediensen används
 i flera av recepten.

Laga gärna recepten i rekommenderad ordning.

Recept och planering för fyra 
av veckans middagar.

Fleximenyn v. 40–42

Kyckling med fänkål 
och apelsin
4 portioner Ugn: 200º-225º

60  
min

1 kg frysta kycklingklubbor, tinade

1 msk olivolja
1 tsk salt
0.5 tsk svartpeppar
*1 gul lök
1 fänkål
2.5 dl vatten
smör
1 kycklingbuljongtärning
1 tsk malen kardemumma
1 tsk chiliflakes
1 apelsin, finrivet skal och saft
*2.5 dl couscous

Tsatsiki:
*0.5 gurka
2 dl matyoghurt
*1 vitlöksklyfta, finriven
salt

Pensla kycklingklubborna med olja och krydda med salt 
och peppar. Lägg i en ugnsform och rosta högt upp i 
ugnen ca 20 min. Skär lök och fänkål i stora klyftor och 
lägg bredvid kycklingklubborna. Låt rosta ytterligare 
30 min i mitten av ugnen.

Tsatsiki: Skala och riv gurkan grovt och pressa ut 
överflödig vätska. Blanda med yoghurt och vitlök. 
Smaka av med salt. 

Koka upp vatten, smör och buljongtärning. Ta kastrullen 
från värmen och tillsätt apelsinskal (endast det orangea) 
och apelsinsaft. Stek couscous och de torra kryddorna 
i en torr stekpanna tills couscousen fått lite färg. 
Lyft upp kycklingbenen och lägg åt sidan. Strö ut cous-
cousen i formen med grönsakerna. Häll över buljongen 
och rör om. Ställ in formen ca 5 min i ugnen. 

Lägg tillbaka kycklingklubborna och servera med tsatsiki.

Recept 4

* Ingrediensen används i flera av recepten.
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Veckans middagar.
Recept 1, Tofu tikka

Recept 2, Couscouspanna med fisk 
Recept 3, Fried rice med kikärtor och curry
Recept 4, Kyckling med fänkål och apelsin

Ingredienser som ingår:

Kycklingklubba, frysta
*Gul lök
Fänkål
*Couscous
Apelsin
Matyoghurt
*Vitlök
*Gurka
Alaska pollock
*Grädde
Citron
*Jasminris
Naturell tofu
Krossade tomater
Ingefära
Kikärtor, kokta
Röd chili
*Gröna ärtor, frysta
Ägg, 6p

 

 

 

Att ha hemma:

Olivolja
Olja
Ättiksprit (12 %)
Smör
Flytande honung
Kycklingbuljongtärning
Grönsaksbuljongtärning
Malen kardemumma
Chiliflakes
Torkad dill
Curry
Gurkmeja
Garam Masala
Chilipulver
Mald koriander
Strösocker
Salt
Svartpeppar

* Ingrediensen används
 i flera av recepten.

Laga gärna recepten i rekommenderad ordning.

Recept och planering för fyra 
av veckans middagar.

Fleximenyn v. 40–42

Kyckling med fänkål 
och apelsin
4 portioner Ugn: 200º-225º

60  
min

1 kg frysta kycklingklubbor, tinade

1 msk olivolja
1 tsk salt
0.5 tsk svartpeppar
*1 gul lök
1 fänkål
2.5 dl vatten
smör
1 kycklingbuljongtärning
1 tsk malen kardemumma
1 tsk chiliflakes
1 apelsin, finrivet skal och saft
*2.5 dl couscous

Tsatsiki:
*0.5 gurka
2 dl matyoghurt
*1 vitlöksklyfta, finriven
salt

Pensla kycklingklubborna med olja och krydda med salt 
och peppar. Lägg i en ugnsform och rosta högt upp i 
ugnen ca 20 min. Skär lök och fänkål i stora klyftor och 
lägg bredvid kycklingklubborna. Låt rosta ytterligare 
30 min i mitten av ugnen.

Tsatsiki: Skala och riv gurkan grovt och pressa ut 
överflödig vätska. Blanda med yoghurt och vitlök. 
Smaka av med salt. 

Koka upp vatten, smör och buljongtärning. Ta kastrullen 
från värmen och tillsätt apelsinskal (endast det orangea) 
och apelsinsaft. Stek couscous och de torra kryddorna 
i en torr stekpanna tills couscousen fått lite färg. 
Lyft upp kycklingbenen och lägg åt sidan. Strö ut cous-
cousen i formen med grönsakerna. Häll över buljongen 
och rör om. Ställ in formen ca 5 min i ugnen. 

Lägg tillbaka kycklingklubborna och servera med tsatsiki.

Recept 4

* Ingrediensen används i flera av recepten.

Coop_4for80_Fleximeny_6s_40-42_2019_A5.indd   1 2019-09-12   10:11


