
Veckans middagar.
Recept 1, Ugnsomelett med sparris och zucchini

Recept 2, Köttbullar half and half med spaghetti och tomatsås 
Recept 3, Mexikansk tacopanna

Recept 4, Minestronesoppa med röda linser

Ingredienser som ingår:

Aubergine
*Blandfärs
Kidneybönor, kokta
*Ägg, 15p
*Rostad lök
*Vitlök
Krossade tomater
Citron
*Spaghetti
Svarta bönor, kokta
Nachochips
*Riven cheddarost
Gräddfil
Grön sparris, fryst
*Zucchini
Passerade tomater
*Morötter
Röda linser, förkokta
Gul lök

 

 

 

Att ha hemma:

Mjölk
Kinesisk soja
Olivolja
Olja
Flytande honung
Grönsaksbuljongtärning
Spiskummin
Mald koriander
Cayennepeppar
Paprikapulver
Torkad timjan
Torkad oregano
Salt
Svartpeppar

* Ingrediensen används
 i flera av recepten.

Laga gärna recepten i rekommenderad ordning.

Recept och planering för fyra 
av veckans middagar.

Fleximenyn v. 37–39

Minestronesoppa 
med röda linser
4 portioner

30  
min

1 gul lök, finhackad
*200 g morot, fintärnad
1 tsk torkad oregano
0.5 tsk torkad timjan
1 msk olivolja
8 dl vatten
400 g passerade tomater
1 grönsaksbuljongtärning
*100 g spaghetti
380 g röda linser, förkokta, 
avsköljda
*0.5 zucchini, fintärnad
salt

Till servering:
*1 dl rostad lök
svartpeppar

Fräs lök, morot och örter i olja. Häll i vatten och 
passerade tomater och smula i buljongtärningen. 
Bryt spaghettin i mindre bitar och låt koka i soppan 
i 5 min.

Tillsätt linser och zucchini och låt koka tills pastan 
är al dente. Smaka av med salt och servera soppan 
toppad med rostad lök och svartpeppar.

Recept 4

* Ingrediensen används i flera av recepten.
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Ugnsomelett med 
sparris och zucchini 

Köttbullar half and half 
med spaghetti och tomatsås

4 portioner Ugn: 200º 4 portioner

35  
min

45  
min

*12 ägg
2.5 dl mjölk
1 tsk salt
0.5 tsk svartpeppar
200 g fryst grön sparris, tinad
*0.5 zucchini, tunt hyvlad
*75 g riven cheddarost

Till servering:
*300 g morot, rivna

*400 g spaghetti

Köttbullar:
300 g aubergine
1 tsk salt
410 g kokta kidneybönor 
(á 380 g), avsköljda
*250 g blandfärs
*1 ägg
*0.5 dl rostad lök
0.5 msk kinesisk soja
0.5 tsk svartpeppar

Tomatsås:
*2 vitlöksklyftor, finhackade
1 msk olivolja, till stekning
400 g krossade tomater
1 citron, finrivet skal och saft
1 msk honung
0.5 tsk salt

Vispa lätt ihop ägg, mjölk, salt och peppar. Smörj en 
ugnsform och varva zucchiniskivor med riven ost.

Lägg på sparrisen, häll över äggblandningen och 
grädda mitt i ugnen tills omeletten stelnat och har 
fin färg, ca 30 min. Servera med rivna morötter. 

Köttbullar: Skala och riv auberginen grovt. Salta, 
blanda om och krama ur så mycket vätska som möj-
ligt. Mosa bönorna och blanda med auberginen och 
resten av ingredienserna.

Blöt händerna och forma smeten till runda bollar. 
Stek i het panna med olja till dess de fått fin färg och 
är genomstekta. Koka pastan enligt anvisningen på 
förpackningen.

Tomatsås:
Fräs vitlöken i olja i en kastrull. Häll i krossade toma-
ter, citronskal (endast det gula), citronsaft, honung 
och salt. Låt såsen sjuda ca 5 min. Häll såsen över 
köttbullarna och servera med pastan.

Recept 1 Recept 2

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

Mexikansk 
tacopanna
4 portioner Ugn: 225°

35  
min

*250 g blandfärs
1 msk neutral olja
0.5 msk spiskummin
2 tsk mald koriander
1 tsk paprikapulver
1 tsk salt
0.5 tsk cayennepeppar
410 g kokta svarta bönor 
(á 380 g), avsköljda
400 g krossade tomater
200 g nachochips
*75 g riven cheddarost
2 dl gräddfil

Hetta upp olja i en ugnstålig stekpanna och stek 
färsen. Tillsätt alla kryddor, bönor och krossade 
tomater och låt puttra några min, smaka av med 
salt.

Stick ner nachochips och strö över riven ost. 
Gratinera mitt i ugnen tills osten smält. Klicka ut 
gräddfil och låt alla äta ur samma panna. Servera 
med resten av chipsen.

Recept 3

* Ingrediensen används i flera av recepten.
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