
Recept 1, Spenatgryta med bakat ägg och vitlöksbröd
Recept 2, Pasta med rotsaker och linser 

Recept 3, Gröna vegotacos med picklad rödlök
Recept 4, Rostad rotsakssoppa med bröd 

Ingredienser som ingår:

Pasta penne
*Vitkål, delad
*Morötter
*Rotselleri
*Vitlök
*Gul Lök
*Gröna linser, förkokta
Grädde
*Lantbröd med havssalt
*Fryst bladspenat
Krossade tomater
Borlottibönor, kokta
Ägg, 6p
Mix vegofärs
Rödlök
Tomater
*Fetaost
Lime

 

 

Att ha hemma:

Olja
Olivolja
Vitvinsvinäger
Ättiksprit (12%)
Flytande honung
Tomatpuré
Vetemjöl
Strösocker 
Torkad oregano
Torkad salvia
Torkad timjan
Chiliflakes
Grönsaksbuljongtärning
Flingsalt
Salt
Svartpeppar

* Ingrediensen används
 i flera av recepten.

Rostad rotsakssoppa 
med bröd 
4 portioner Ugn: 200º

45  
min

*400 g rotselleri
*200 g morot
*400 g vitkål
1 msk olivolja
1 tsk salt
*1 gul lök, hackad
*1 vitlöksklyfta, finhackad
1 tsk torkad timjan
1 msk olja
1 liter vatten
2 dl grädde
1 msk vitvinsvinäger

Till servering:
*4 brödskivor
*100 g fetaost
chiliflakes
*190 g kokta gröna linser, avsköljda 
(0,5 förpackning)

Skala och skär rotselleri och morot i jämnstora bitar. 
Skär kålen i lika stora bitar och vänd runt allt med oljan 
på en plåt med bakplåtspapper. Salta och rosta mitt i 
ugnen ca 30 min.

Fräs lök, vitlök och timjan i olja tills löken mjuknat 
utan att få färg. Blanda i rotsakerna och kålen. 
Tillsätt vatten, grädde och vinäger. Låt sjuda ca 10 min.
Mixa med en stavmixer till en slät soppa. 

Mosa fetaosten och bred på brödet, toppa med chili-
flakes. Toppa soppan med linser och servera med brödet.

Recept 4

* Ingrediensen används i flera av recepten.

Veckans middagar.

Laga gärna recepten i rekommenderad ordning.

Recept och planering för fyra 
av veckans middagar.

Vegomenyn v. 40–42
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Spenatgryta med 
bakat ägg och vitlöksbröd

Pasta med 
rotsaker och linser

4 portioner Ugn: 200º 4 portioner Ugn: 200º

20  
min

30  
min

400 g fryst bladspenat, tinad 
olivolja
*1 gul lök, hackad
*2 vitlöksklyftor, pressade
800 g krossade tomater
380 g kokta borlottibönor, avsköljda
1.5 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
1 tsk torkad salvia
1 tsk torkad timjan
1 tsk torkad oregano
1 tsk flytande honung
1 tsk salt
4 ägg

Vitlöksbröd:
*4 brödskivor
*1 vitlöksklyfta
2 msk olja
flingsalt

*500 g rotselleri
*200 g morot
*300 g vitkål
1 msk olivolja
1 tsk salt
400 g pasta penne
*1 gul lök, hackad
*1 vitlöksklyfta, finhackad
1 tsk torkad timjan
2 msk tomatpuré
1 dl vatten
*190 g kokta gröna linser, 
avsköljda (0,5 förpackning)
salt och svartpeppar

Krama ur överflödig vätska ur spenaten. Hetta upp 
en stekpanna med olja och fräs lök och vitlök tills de 
mjuknar utan att få färg.

Tillsätt spenat, krossade tomater, bönor, vatten 
och buljongtärning. Låt puttra ihop någon minut och 
tillsätt sedan alla torra kryddor, honung och salt.

Gör fyra djupa gropar och kläck varsamt i äggen. 
Låt sjuda under lock tills äggvitan stelnat. 

Rör ihop 1 riven vitlöksklyfta med 2 msk olja och 
flingsalt och ringla på brödskivorna. Gratinera i 
ugnen tills de är lätt gyllene, ca 8 min.

Tips: Pickla rödlöken till recept 3.

Skala och skär rotselleri och morötter i jämnstora 
bitar. Skär kålen i lika stora bitar och vänd runt allt 
med oljan på en plåt med bakplåtspapper. Salta och 
rosta mitt i ugnen ca 30 min.

Koka pastan enligt anvisning på förpackningen. 
Fräs lök, vitlök, timjan och tomatpuré i olja under 
omrörning några minuter.

Tillsätt vatten och linser. Vänd ned pastan, de rostade 
grönsakerna och smaka av med salt och peppar. 
Servera direkt.

Tips: Förbered och rosta rotselleri, morot och vitkål även 
till recept 4. Spara 200 g vitkål till recept 3. 

Recept 1 Recept 2

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

Gröna vegotacos 
med picklad rödlök
4 portioner

60  
min

Picklad rödlök:
1 dl vatten
4 msk strösocker
2 msk ättiksprit (12 %)
1 rödlök, tunt skivad

Gröna tortillabröd:
*50 g fryst bladspenat, tinad
3 dl vatten
1 msk neutral olja
1 tsk salt
7 dl vetemjöl + till utbakning

200 g mix vegofärs
*200 g vitkål, tunt strimlad
2 tomater, tärnade
*50 g fetaost
1 lime, i klyftor

Rör ihop vatten, socker och ättika. Vänd runt löken i 
lagen och låt stå till servering. 

Mixa spenat, vatten och olja slätt i en matberedare 
monterad med knivblad. Tillsätt salt och mjölet lite 
i taget tills det formas en deg. Dela degen i 12 bitar 
och rulla till bollar. Kavla tunt på mjölat bakbord. 
Stek bröden i torr panna ca 2 min per sida. 
Håll bröden varma i en kökshandduk.

Tillaga färsen enligt anvisningen på förpackningen. 
Fyll bröden med vitkål, färs, tomater, smulad fetaost 
och picklad rödlök. Servera med limeklyftor.

Recept 3

*Ingrediensen används i flera av recepten.
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Recept 1, Spenatgryta med bakat ägg och vitlöksbröd
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*Gröna linser, förkokta
Grädde
*Lantbröd med havssalt
*Fryst bladspenat
Krossade tomater
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Mosa fetaosten och bred på brödet, toppa med chili-
flakes. Toppa soppan med linser och servera med brödet.
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