
Recept 1, Pasta med råstekt broccoli och grana padano
Recept 2, Tofu tikka 

Recept 3, Auberginepiccata med tomatsås och couscous
Recept 4, Fried rice med kikärtor och curry 

Ingredienser som ingår:

*Jasminris
Naturell tofu
Krossade tomater
Grädde
*Vitlök
*Gul lök
Ingefära
Kikärtor, kokta
Röd chili
*Ägg, 10p
Gröna ärtor, frysta
Gurka
Couscous
Aubergine
*Grana padano
Broccoli
Spaghetti

 

 

 

 

Att ha hemma:

Smör
Olivolja
Olja
Ättiksprit (12 %)
Honung
Curry
Gurkmeja
Garam masala
Chilipulver
Malen kardemumma
Mald koriander
Strösocker
Torkad oregano
Chiliflakes
Svartpeppar
Salt
Flingsalt

* 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 serve-
ringen.

Koka riset enligt anvisningen på förpack-
ningen. 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 omelettsnibbarna
och servera med picklad gurka.

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. 37–39
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Pasta med råstekt broccoli 
och grana padano

Tofu 
tikka

4 portioner 4 portioner

15  
min

40  
min

400 g spaghetti
500 g broccoli
0.5 dl olivolja
*2 skivade vitlöksklyftor
1 tsk chiliflakes
*75 g grana padano, riven
1 tsk flingsalt
0.5 tsk grovmald svartpeppar

*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

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

Skär broccolin i små buketter och skiva stjälken tunt. 
Hetta upp olja i en stekpanna och stek broccoli, vitlök
och chiliflakes på hög värme medan du ruskar om 
pannan, 3–5 min. Salta.

Vänd runt pastan med broccoli, riven grana padano, 
ev extra olivolja, flingsalt och nymalen svartpeppar.

Tips: Pickla gurkan till recept 4.

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 dubbelsats ris och spara hälften i kylen 
till recept 4.

Recept 1 Recept 2

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

Auberginepiccata 
med tomatsås och couscous
4 portioner

35  
min

3 dl couscous
1 aubergine
*2 ägg
*75 g grana padano, riven
olivolja, till stekning

Tomatsås:
1 gul lök, hackad
*1 vitlöksklyfta, finhackad
400 g krossade tomater
1 msk strösocker
1 krm svartpeppar
1 tsk torkad oregano
1 tsk salt

Tillaga couscousen enligt anvisningen på förpack-
ningen. Skär auberginen i 1 cm-tjocka skivor och
lägg ut på en skärbräda. Salta och låt vila ca 10 min 
så att de släpper vätska.

Tomatsås: Fräs lök och vitlök i lite olja i en kastrull. 
Häll i krossade tomater, socker, salt, peppar och 
oregano. Låt småputtra ca 10 min. Mixa till en slät 
tomatsås med stavmixer.

Vispa lätt ihop ägg och parmesan. Torka aubergine- 
skivorna torra och doppa i smeten en i taget. 
Lägg direkt i en upphettad stekpanna med olja. 
Stek gyllene ca 2 min per sida. Servera med couscous 
och tomatsåsen.

Recept 3

*Ingrediensen används i flera av recepten.
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Recept 1, Pasta med råstekt broccoli och grana padano
Recept 2, Tofu tikka 

Recept 3, Auberginepiccata med tomatsås och couscous
Recept 4, Fried rice med kikärtor och curry 

Ingredienser som ingår:

*Jasminris
Naturell tofu
Krossade tomater
Grädde
*Vitlök
*Gul lök
Ingefära
Kikärtor, kokta
Röd chili
*Ägg, 10p
Gröna ärtor, frysta
Gurka
Couscous
Aubergine
*Grana padano
Broccoli
Spaghetti

 

 

 

 

Att ha hemma:

Smör
Olivolja
Olja
Ättiksprit (12 %)
Honung
Curry
Gurkmeja
Garam masala
Chilipulver
Malen kardemumma
Mald koriander
Strösocker
Torkad oregano
Chiliflakes
Svartpeppar
Salt
Flingsalt

* 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 serve-
ringen.

Koka riset enligt anvisningen på förpack-
ningen. 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 omelettsnibbarna
och servera med picklad gurka.

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. 37–39
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