Inspiration till

matglädje och hälsa

”Jag har tre mål i livet – frukost, mellanmål och middag.”
- Birgit Granbo -

www.orebro.se

Mat är inte bara
en påfyllnad av
energi utan också ett

sätt att njuta, koppla av eller
umgås. Det är för många
höjdpunkten på dagen och
en källa till glädje, något
man längtar till och ser fram
emot.
Det viktigaste med maten
är att den smakar gott och
ser inbjudande ut. Annars
kommer du inte vilja äta
den och då gör den ju heller
ingen nytta. Att maten
smakar bra avgörs inte bara
av hur den är tillagad utan
även av hela upplevelsen
runtomkring, hur den läggs
upp och ser ut. Även om
du är själv så ta för vana att
duka upp som om du har
gäster och lyxa till det ännu
lite extra till helgen.

Att ha mål i
livet sägs vara bra för

välbefinnandet. Frukost,
lunch och mellanmålet är
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några av dina viktigaste och
återkommande mål. Det är
mål som får kroppen att må
bra.
Tänk dig din frukost i
lugn och ro i sällskap
med tidningen eller
morgonprogrammet på
radion, en stadig grund
för dagens kommande
aktiviteter. Kvällsmålet i
hemmets vrå eller kanske
vid något festligare tillfälle
på restaurangen i kvarteret.
För att inte tala om den
avkopplande kaffestunden
efter trädgårdsarbetet eller
promenaden. Det är mål
som fyller dagen och ger en
skön känsla.

I dagsläget är maten

mycket uppmärksammad
och det kryllar av olika
kostråd och dieter. Men det
här med kost är faktiskt inte
så krångligt. Allt levande,
liksom vi människor, kräver
energi för att alla organ

och kroppsfunktioner ska
fungera. För att hjärtat och
lungorna ska orka förse
kroppen med syre, för att
hjärnan ska kunna tänka, för
att celler ska kunna ersättas
och byggas upp på nytt och
inte minst för att vi ska hålla
igång.

Det som är viktigt,

är att äta så regelbundet och
varierat som möjligt, för att
få i sig tillräckligt av alla de
näringsämnen som kroppen
behöver för att må bra.
Äter du någorlunda allsidigt
får du i regel i dig de flesta
vitaminer och mineraler som
kroppen behöver. När man
blir äldre minskar generellt
energibehovet och då är det
viktigt att kosten har ett högt
näringsinnehåll i förhållande
till energimängden och att
man fördelar måltiderna på
ett bra sätt över dagen.
Det som rekommenderas
är att man äter tre huvudmåltider under dagen,
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frukost, lunch och middag
och däremellan två till tre
mellanmål.

Att äta måltider i
rätt ordning

har en gynnsam effekt på
blodfetter, blodsocker,
upptaget av näringsämnen
och vikten. Det är viktigt
för att du ska ha energi hela
dagen igenom.

Om man använder
färdiglagade rätter
är det viktigt att tänka på att
komplettera med grönsaker,
bröd och frukt. Äter man
för lite eller för ensidigt
finns det enkla sätt att
komplettera sin måltid, t.ex.
en ansjovissmörgås med ägg
eller en Säröbomb som du
finner receptet till på sid 10.

För att magen
och tarmarna
ska fungera bra är

det bra med fiberrik kost.
Kroppen behöver sedan få
4

i sig tillräckligt med vätska
för att fibrerna ska kunna
svälla och göra nytta. Det
motverkar förstoppning,
uttorkning som ofta ger
huvudvärk och yrsel.
Det bästa är vanligt
kranvatten. Te, kaffe och
öl är också vätska men de
torkar samtidigt ut kroppen.
Så försök att göra det till en
vana att alltid dricka extra
vatten om du dricker dessa
drycker. Vi använder också
ofta mer salt än nödvändigt
och många livsmedel
innehåller mycket salt i sig
så man behöver inte salta
extra på maten. För mycket
salt kan höja blodtrycket.

Här hittar du
inspiration till
matglädje och
välbefinnande för
att du och din kropp
ska må bra. Maten är
grunden till din ork
och därmed också
en viktig del för din
livskvalitet.

Smaklig måltid!
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Frukost
Frukosten är viktig för en bra start på dagen.
Det är genom frukosten som du lägger
grunden för dagens energi. Mängden av
kolhydrater bör vara störst vid frukost och
sedan trappas ned under dagen. För att få
i dig mer protein, välj skinka, ost eller ägg
som pålägg.

Några frukostförslag
•
•
•
•

Pajalagröt s. 7
Yoghurtfrukost s. 8
Frukt & brödfrukost s. 9
Säröbomb s. 10
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Pajalagröt
ca. 4 portioner

½ dl. linfrö
½ dl. russin
½ dl. katrinplommon
½ dl. aprikoser
½ tsk. salt
1 dl. vetegroddar
2 dl. fiberhavregryn
7 dl. vatten
1 äpple
Hacka katrinplommon och aprikoser i
småbitar. Lägg alla ingredienser utom
vetegroddar och havregryn i vattnet
över natten. Tillsätt groddar och gryn på
morgonen och koka allt i 3-5 minuter. Färdig
gröt kan förvaras i kylen några dygn och
värmas. Servera med några skivor äpple på
toppen, ett glas mjölk och ett kokt ägg till.

Tips!

Ett bra recept mot tröga magar. Magen blir
lätt trög om man sitter eller ligger mycket.
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Yoghurt
1 portion

3 dl. osötad yoghurt
½ dl. osötad sportmusli
1 kokt ägg
1 stort glas mjölk

Tips!

Ett ägg innehåller de flesta näringsämnen
och mineraler din kropp behöver. Det som
saknas i ägg är vitamin C, så ta gärna ett
glas pressad apelsin eller en frukt till. Ägg
innehåller det goda kolesterolet.
Kalk är bra för skelettet. Det finns i både
mjölk, yoghurt och fil.
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Frukt och bröd
1 portion

Fruktsallad på 3 olika frukter
(ex. äpple, banan och kiwi kan också bytas
mot bär ex. hallon, blåbär och jordgubbar)
1 dl. osötad yoghurt
2 skivor grovt bröd med skinka eller kalkon,
med en grönsak på toppen
(ex. paprika eller tomat)

Tips!

Antioxidanter kallas de ämnen som skyddar kroppens celler mot skada. I plommon, blåbär,
jordgubbar och hallon finns det rikligt av dem. Det finns även i frukt men inte lika rikligt.
Aminosyran tryptofan behövs för att producera hormonet serotonin som bland annat är
viktig för vårt humör och livsinställning. Tryptofan finns bl.a i kött, bananer, mjölk, ägg,
spannmålsprodukter och tomater.
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Säröbomb
1 portion

4 msk. mjölk
4 msk. yoghurt
2 msk. vispgrädde
1 msk. rapsolja
eventuellt en tsk socker
½ dl. frysta bär (tillsätts sist, mixas)
Mixa allt utom de frysta bären, tillsätt
därefter bären och mixa igen. Servera
tillsammans med grovt bröd med ägg
som pålägg.

Tips!

Har du svårt att somna så kan du även ta
denna bärdrink på kvällen.
Läkemedelskommittén i Halland
rekommenderar det istället för sömnmedel.
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Lunch
Kött, fisk, fågel och ägg innehåller protein
och mycket vitaminer och mineraler.
livsmedelsverket rekommenderar att vi äter
fisk tre gånger per vecka.
Ta också för vana att servera en sallad
till varje måltid. Därigenom får du i dig
flera nyttiga näringsämnen. Variera med
spenat, bönor, nötter och frön. Ta ett glas
lingondricka eller citrondryck till maten.
Det ökar saliv-utsöndringen som skyddar
munnen och stimulerar aptiten.

Några lunchförslag

• Ansjovisstekt strömming med brynt smör
och potatismos s. 12
• Köttfärsbiffar med grönkålspotatis och
tomatsky s. 14
• Rosmarin- och dijonbräserad kyckling
s. 16

Snabbt och enkelt
• Kalkon a´la keso s.17
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Ansjovisstekt strömming med
brynt smör och potatismos

att all fisk har täckts av marinad. Ställ
strömmingen i kylen, helst över natten men
minst i 4 timmar.

Vill du förenkla denna rätt kan du låta bli att
marinera strömmingen. Då behöver rätten
inte förberedas.

Vik ihop filéerna så att de ser ut som fiskar
igen. Blanda ströbröd och rågmjöl och
panera filéerna i detta. Stek dem knapriga
och gyllenbruna i rikligt med olja och smör
på medelvärme. Värm smör och bryn det
tills det slutat skumma och doftar hasselnöt
och häll över fisken på tallriken. Servera
med potatismos.

2 portioner (Kräver viss förberedelse)

300 g. strömmingsfilé
1 dl. ströbröd
½ dl. grovt rågmjöl smör och matolja till
stekning
salt
vitpeppar
Marinad

½ liten burk ansjovisfiléer + spad
½ dl. hackad dill
3 ½ msk. majonnäs
½ dl. gräddfil
½ dl. crème fraiche
½ msk. kaviar
1 msk. dijonsenap
vitpeppar
Ta bort de grövsta stjälkarna på dillen och
hacka den fint. Mixa ansjovisfiléerna med
spad till en helt slät puré. Tillsätt resten av
ingredienserna till marinaden och blanda
tills den är helt slät. Vänd ner strömmingen
i marinaden och blanda försiktigt tills det
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Potatismos

340 g. potatis
1 dl. mjölk
1½ msk. grädde
smör
salt
vitpeppar
1½ rasp riven muskotnöt
Skala och koka potatisen tills den är mjuk.
Blanda mjölken och grädden. Värm på
gräddmjölken under tiden som potatisen
kokar. Häll av potatisvattnet och mosa
sönder potatisen. Späd med den varma
gräddmjölken. Tillsätt smöret och vispa
moset luftigt. Smaka av med salt och peppar
samt lite muskot.

Tips!

Gott till är rårörda lingon och pressgurka.
Se sidan 35–36. Eller så kan du göra dubbel
sats av marinaden och servera den som kall
sås till fisken.

Tips!

Vistas du inte så mycket i solen så kan du
äta mer fet fisk för att få i dig D-vitamin.
Fisk är rikt på mineralämnen och vitaminer.
Fet fisk som sill, strömming, lax och makrill
innehåller fleromättade fetter som kan
minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Tips!

Ha i lite hackad lök i potatismoset för att få
mer smak.
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Köttfärsbiffar med grönkålspotatis och tomatsky
2 portioner

Köttfärsbiffar

200 g köttfärs
1 gul lök
2 kokta potatisar
½ dl svarta urkärnade oliver
½ dl soltorkade tomater
1 ägg
salt
svartpeppar
Skala och finhacka löken och stek den mjuk
utan att den får färg. Låt svalna. Mosa eller
mal den kokta potatisen. Hacka oliver och
soltorkade tomater grovt. Blanda alla
ingredienser, men blanda inte för länge
för då fälls fettet ut och biffarna blir torra.
Smaka av med salt och nymalen svartpeppar.
Forma biffarna och stek dem tills de fått en
fin stekyta.
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Tomatsky

4 schalottenlökar
½ msk olivolja
timjan
1 msk tomatpuré
1 hönsbuljongtärning
1 tsk socker
80 g passerade tomater
1 tsk majsstärkelse
salt
svartpeppar
Lägg i timjan, tomatpuré, buljongtärningen
och socker i en gryta. Fräs i ca 5 minuter.
Fyll på med krossade tomater. Koka ihop
och red av med majsstärkelse som du först
rört ut i lite vatten. Ta lite i taget så att den
inte blir för trögflytande. Smaka av med salt
och peppar.

Tips!

Tomaten är relativt rik på karoten, kalium
och vitamin C. Tomater som fått mogna i
solen är mest vitaminrika och har en kraftig
och god arom.

Grönkålspotatis

300 g potatis
salt
vitpeppar
ca 75 g färsk eller tinad grönkål
1 dl kokbar crème fraîche
Tärna potatisen, skölj kuberna rena från
ytstärkelse och klappa dem oblöta i
handduk. Strimla grönkålen.
Koka potatisen mjuk i saltat vatten, låt
grönkålen koka med 5 minuter innan vattnet
hälls av. (Om du använder tinad hackad
grönkål, krama ur vattnet och blanda kålen
med avrunnen potatis.)
Vänd ner crème fraîchen i kål- och
potatisblandningen, smaka av med salt och
peppar och servera.

Tips!

Grönkål innehåller kostfiber, kalcium, järn
och natrium.
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Rosmarin- och dijonbräserad
kyckling
2 portioner

2 kycklingfiléer
smör och olivolja till stekning
1 dl vitt vin
75 g svamp
1 gul lök
¼ färsk fänkål
ett knippe färsk rosmarin
2 msk dijonsenap
1 dl vispgrädde
salt och malen vitpeppar
Bryn kycklingfiléerna i smör och olivolja
så de får en gyllenbrun färg. Salta och
peppra. Lägg över dem i en gryta, tillsätt
vinet, lägg på ett lock och låt kycklingen
puttra i 20 minuter. Skär svamp, lök, fänkål
och rosmarinblad, fräs i lite olja. Salta och
peppra. Lägg svampröran i kycklinggrytan,
tillsätt senap och grädde och låt allt koka
vidare i ca 5 minuter. Servera med ris och
en sallad med exempelvis bönor, kapris och
oliver.

Tips!

Fänkål är särskilt rik på C–vitamin och
karoten.
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Kalkon a´la keso
2 portioner

2 dl keso
1 burk passerade tomater
svartpeppar
salt
200 g kalkon
potatis eller ris
1 skål med blandad grönsallad (finns färdiga
påsar att köpa)
Blanda keso med passerade tomater och
krydda med svartpeppar och salt. Servera
kesoröran med skivad kalkon, potatis eller
ris och grönsalladen. Potatisen kan göras
som klyftor i ugnen med salt och olja.

Tips!

Keso är rikt på protein och innehåller
sparsamt med fett.

Lunch | 17

Mellanmål
Kroppen behöver påfyllnad av energi
ungefär var tredje timme under dagtid.
Förbränningen fungerar bättre om man äter
ofta, annars tror kroppen att du svälter och
sparar på energin och samlar på sig fett.
Det är alltså bättre att äta små portioner
ofta än att äta större portioner sällan.

Några enkla
mellanmålsförslag
• Sill och äggmacka s. 19
• Ostkaka med sylt s. 20
• Bondomelett s. 21
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Sill och äggsmörgås
2 portioner

Denna smörgås kan varieras med stekt korv
eller skinka istället för sillen. Vändstek då
ägget istället och lägg på toppen.
2 ägg
2 skivor grovt bröd
smör
2 salladsblad
några bitar sill
kaviar (antingen på tub eller burk)
några kvistar dill
Koka äggen hårdkokta och kyl av dem. Bred
brödet med smör, lägg på ett salladsblad.
Skiva äggen och lägg dem på mackan. Lägg
sillen ovanpå äggen och toppa med kaviar
och en dillkvist.

Tips!

Grovt bröd är bra för att få i sig fullkorn, sill
och ägg är ett bra sätt att få i sig protein och
viktiga vitaminer, mineraler och fetter.
Mellanmål | 19

Ostkaka med sylt
4 portioner

½-1 dl sötmandel
3 ägg
½ dl strösocker
½ dl vetemjöl
3 dl mjölk eller matlagningsgrädde
500 g keso
Sätt ugnen på 175 grader. Smörj en ugnsfast
form (cirka 1½ liter). Skala och hacka
mandeln grovt. Vispa ihop ägg och socker
och blanda i mjöl, mjölk eller grädde.
Blanda i keso och mandel. Häll smeten i
formen och grädda ostkakan 50-60 minuter
i ugnens nedre del tills den är guldgul.
Servera ostkakan ljummen med sylt och
vispgrädde till.

Tips!

Både mandel och keso är bra proteinkällor.
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Bondomelett
2 port

100 g rökt skinka
2-3 kokta kalla potatisar
1 liten gul lök
smör
4 ägg
4 msk vatten
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
2 msk finhackad persilja
Skär skinka och potatis i tärningar. Finhacka
löken och fräs den i lite smör. Tillsätt skinka
och potatis och låt det fräsa någon minut.
Vispa samman ägg, vatten, salt och peppar.
Häll omelettsmeten över det frästa i pannan.
Rör och lyft med en gaffel så att den lösa
smeten kan rinna ner i pannan. Grädda tills
omeletten nästan har stelnat med ändå är
krämig. Stjälp omeletten på ett fat eller
servera direkt ur pannan. Strö persilja över
och servera med en sallad.

Tips!

Potatis innehåller vitamin C, B-3, B-6 och
kalium.
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Middag
Det som är bra att tänka på är att inte äta
för stor mängd mat sent på kvällen. Det
kan göra att sömnen blir störd och kroppen
reparerar sig sämre eftersom den är aktiv
och arbetar med att smälta maten. Det kan
också läggas på som extrakilon på vikten
genom att man inte hinner göra av med
energin.
Middagen bör till större del innehålla
proteiner. Det är när vi sover som kroppen
repareras och det gör den med hjälp av
proteiner. Ett tips är att ta ett ägg till varje
kvällsmåltid.

Några middagsförslag

• Biff med rotsaker s. 23
• Blomkålssoppa med tryffelgrädde och
krutonger s. 24
• Gravad lax med västerbottenmousse s. 26

Snabbt & enkelt:
• Krabbig sallad s. 27
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Biff med rotsaker
2 portioner

4-6 potatisar
2-4 morötter
grillkrydda och olja
300 g nötkött
soja
Skala och klyfta potatis och morötter. Lägg
bitarna på en plåt med bakplåtspapper och
droppa över olja och grillkrydda. Baka ca 45
minuter i ugnen, på 200 grader. Pensla
köttbiten med soja och grillkrydda. Stek på
båda sidor. Tiden beror på tjockleken och
hur röd du vill den ska vara inuti. Grilla
gärna sommartid. Servera med en
grönsallad, till exempel med solrosfrön i.

Tips!

Lägg gärna någon baljväxt i salladen.
Baljväxter är bland annat bönor och linser.
De innehåller mycket protein och även järn,
kalcium och B-vitamin.
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Blomkålssoppa med tryffelgrädde och krutonger

Tryffelgrädde

2 portioner

½ dl grädde
några droppar vit eller svart tryffelolja

160 g blomkålsbuketter
2 dl vatten
1 msk koncentrerad hönsbuljong
1 dl grädde
½ dl mjölk
salt
vitpeppar

Blanda ingredienserna till tryffelgrädden
och vispa tills det tjocknar. Smaka av med
ytterligare tryffelolja om det behövs men
var försiktigt, den är väldigt koncentrerad
och smaken dominerar alla andra smaker.
Grädden ska bara smaka svagt av tryffel.

Koka upp vatten, hönsbuljong, grädde och
mjölk. Lägg i blomkålen och koka tills den
är riktigt mjuk. Mixa till en helt slät puré.
Smaka av med salt och vitpeppar.
Servera soppan rykande varm med en klick
tryffelgrädde och krutonger. Se recepten här
intill.

Tips!

Blomkål innehåller mycket både kalium och
C-vitamin.
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Krutonger

1 st formbröd vitt, i skivor
smör eller rapsolja
flingsalt
Kantskär brödet och skär fina tärningar. Häll
över smör eller rapsolja och salt och blanda
försiktigt. Fördela på en plåt. Rosta i ugn
130° i ca 30 min tills de är krispiga. Blanda
runt då och då.
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Gravad lax med västerbottenmousse
2 portioner (Kräver viss förberedelse)

Moussen kan även kombineras med
lufttorkad skinka med pesto eller rökt
viltkött med cumberlandsås och cornichons.
Mousse

1 gelatinblad
1 dl vispgrädde
1½ dl grovriven västerbottensost 28 %
3 msk finhackad gräslök (finns fryst)
200 g gravad lax
Lägg gelatinbladet i kallt vatten. Värm
hälften av grädden i en kastrull. Blanda ner
gräslök och ost och rör om tills den
smälter. Krama vattnet ur gelatinbladet.
Lägg det i gräddblandningen och rör tills det
smält. Låt svalna. Vispa resterande grädde
lätt och blanda med moussen. Häll den i en
form och ställ kallt i ett par timmar. Lägg
upp gravad lax, skär ut portionsbitar av
moussen och servera med hovmästarsås,
rödlök och blandsallad.

Tips!

Fet fisk som lax och makrill innehåller
vitamin A och stora mängder vitamin D.
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Krabbig sallad
2 portioner

200 g fryst krabbkött (fungerar med
crabsticks, kan också varieras med räkor
eller kräftstjärtar)
1 syrligt äpple
ett knippe dill (går bra med fryst)
½ msk (grovkornig) senap
salt
vitpeppar
1 salladshuvud
1 msk rapsolja
färska örter, såsom timjan, persilja eller dill
1 klyfta citron
Tina krabbköttet, räkorna eller kräftstjärtarna
och låt det rinna av. Finhacka dillen
och strimla äpplet mycket tunt. Blanda
krabbköttet med äpple, dill och senap.
Smaka av med salt och nymalen vitpeppar.
Skölj och ansa salladen. Stänk över rapsolja.
Lägg upp krabbblandningen på salladen med
dill och örter ovanpå. Servera med en klyfta
citron till och en skiva knäckebröd med ost.

Tips!

Krabba innehåller zink som är bra för
immunförsvaret och ämnesomsättningen.
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Bjudrätter
Att äta tillsammans med andra förhöjer
ofta smakerna på maten. En fest kan vara ett
välkommet inslag i vardagen. Men vad ska
det bjudas på för mat?

Förslag på några bjudrätter

Kräftpaté s. 29
Wallenbergare med svampsås, potatiskaka
och rårörda lingon med rosmarin s. 30
Tacopaj s. 32

Snabbt & enkelt
Vilda kotletter s. 34
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Kräftpaté
10 port

En paté som ska göras dagen innan och
därför passar att servera när man vill spara
tid. På ett buffébord eller efter teatern
eller en festligare familjemiddag. Kokt
färskpotatis och grönsakssallad bör finnas
med, men det går också bra med ett gott
bröd.

Plasta brödformar och lägg smeten i dessa.
Fyll till ca 3 cm från kanten. Baka av i 135
grader ca 60 minuter tills kärntemperaturen
är 60 grader. Kyl ner och ställ i press över
natten. Skär sedan skivor eller kuber efter
smak. Servera med salladsblad, några
citronskivor och en kall sås blandad av rom,
gräddfil och hackad lök.

250 g kräftstjärtar i lag
110 g räkor i lag
85 g crabfish
5 ägg
1 knippa hackad dill
½ dl tomatpuré
salt
svartpeppar
cayennepeppar
3 dl grädde
Låt kräftor och räkor rinna av så att de blir
riktigt torra. Se till att alla ingredienser är
iskalla. Finmal kräftor, crabfish och räkor,
blanda med ägg, hackad dill, tomatpuré och
kryddor. Var försiktig med cayennepepparn,
den är stark! Späd efterhand med iskall
grädde.
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Wallenbergare med svampsås, potatiskaka och rårörda
lingon med rosmarin
4 portioner

600 g köttfärs
4 äggulor
4 dl vispgrädde
1½ tsk salt
1 krm vitpeppar
1½ skiva smulat vitt bröd eller ströbröd
smör till stekning
Alla råvaror ska vara iskalla. Blanda
köttfärsen med salt, peppar och äggulor.
Blanda i grädden försiktigt i en tunn stråle.
Låt sedan färsen vila en stund i kylskåpet.
Färsen innehåller mycket grädde och
inget ströbröd, vilket gör smeten relativt
lös och kräver därför lite tålamod och en
varmsam hantering. Forma sedan runda
bollar av färsen och tryck till så de blir lite
plattare. Panera dem försiktigt i brödet.
Stek långsamt i smör tills biffarna får en
gyllengul färg. Servera med svampsås,
potatiskaka och rårörda lingon.
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Potatiskaka

500 g potatis
salt och malen vitpeppar
1 gul lök
2 msk smör
Skala potatisen och riv den grovt. Krydda
med salt och peppar. Skala och strimla
löken. Fräs löken i smör. Lägg i den rivna
potatisen tillsammans med löken och blanda,
tryck sedan till så att det blir en kaka. Stek
i ej för het panna i ca 15 minuter. Vänd
potatiskakan försiktigt när den har fått
färg på undersidan. Tillsätt lite smör om
potatisen verkar torr och stek ca 10 minuter
på andra sidan. Skär upp kakan i trekanter
före servering. Det går även att tillaga kakan
i ugnen.

Svampsås

200 g färsk svamp
smör till stekning
1 schalottenlök
2 msk vetemjöl
1 dl svamp- eller fiskbuljong
3 dl vispgrädde
salt
peppar
Hacka svampen fint och stek den på svag
värme i smör i pannan tillsammans med
finskuren schalottenlök. Dofta över mjöl
och spä med lite fiskbuljong och vispgrädde.
Smaka av med salt och peppar.
Se sidan 37 för receptet på de rårörda
lingonen.

Tips!

För ett enklare alternativ så går det att
servera med kokt potatis eller potatismos
och lingonsylt. Svampsåsen kan köpas
färdig.
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Tacopaj

4-6 portioner
En god paj som är enkel att göra. Vill
du spara tid kan du köpa färdigblandad
tacokrydda och ersätta alla kryddor i
receptet.
Pajdeg

1½ dl grahamsmjöl
1½ dl vetemjöl
½ tsk salt
¾ dl olivolja eller 50 g rumsvarmt smör
½ dl vatten eller 1½ dl mjölk
Blanda grahamsmjöl, vetemjöl och salt i en
bunke. Rör ihop med olivoljan eller smöret.
Tillsätt sist vattnet eller mjölken och rör tills
det blir som en deg, aningen smulig men
ändå så att den hänger ihop när man trycker
ut den. Tryck ut degen i en pajform ca 25
cm i diameter. Förgrädda skalet i mitten av
ugnen i 175 grader i ca 15 minuter.
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Köttfärsfyllning

500 g köttförs
1 gul lök
2 vitlöksklyftor (eller motsvarande pulver)
3 msk tomatpuré
2 msk chilisås
1 msk soja
Hacka löken. Stek köttfärs och lök samt
pressade vitlöksklyftor tillsammans
tills det fått lite färg. Tillsätt tomatpuré,
chilisås och soja. Strö på kryddorna:
chilipeppar, spiskummin, koriander,
curry och salt. (Alternativt den färdiga
tacokryddblandningen). Häll på vattnet. Låt
puttra tills vattnet är nästan borta, ca 10-15
minuter. Smaka av och tillsätt eventuellt mer
av kryddorna. Häll köttfärsen i pajskalet.

Täcke

3 tomater
2 dl cremé fraice
4 msk majonnäs
150 g riven ost (ca 2-3 dl)
Skär tomaterna i mindre bitarna. Sprid ut
dem över köttfärsen. Blanda crème fraiche,
majonnäs och riven ost. Bred ut över
tomaterna. Grädda mitt i ugnen i 200 grader
i ca 15 minuter tills ytan fått fin färg. Servera
med grönsallad.

Tips!

Denna rätt är också lämplig för matlådor. Så
frys in det som blir över och ta fram när du
har ont om tid.

Tips!

Populärt om du ska bjuda barnbarnen på
middag.
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Vilda kotletter
4 portioner
4 karrékotletter eller fläskkotletter
3 msk vilt- och kantarellfond
1½ dl matlagningsgrädde
2½ dl vatten
2 msk flytande honung
½ tsk salt
grovmalen svartpeppar
smör att steka i
1 msk krossade enbär
mjöl eller redning löst i vatten
Bryn kotletterna i smör så att de får lite
färg. Salta och peppra. Krossa enbären i
en mortel. Vispa ihop vatten, fond, grädde,
enbär och honung i stekpannan. Smaka av
och tillsätt ev. ytterligare fond och/eller
honung. Tillsätt även salt om det behövs. Låt
kotletterna puttra i såsen under lock ca 5-10
minuter tills köttsaften blivit genomskinlig.
Blanda mjöl eller redning i lite vatten och
häll i såsen till önskad tjocklek. Låt koka
en minut. Servera med ris, sallad och
vinbärsgelé.
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Enkla
tillbehör
Här presenteras några tillbehör som
du enkelt kan använda för att höja
smakupplevelsen. Dessa passar till flera
olika rätter. Använd dem efter behag.
Andra förslag på tillbehör är kål, spenat
och broccoli som innehåller mycket
antioxidanter som skyddar kroppens celler.
Ta för vana att servera detta till olika
måltider. Använd gärna även tomater som
innehåller antioxidanten lykopen som sägs
minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar,
benskörhet, vissa former av cancer och
diabetes.

Förslag på enkla tillbehör

• Brunsås s. 36
• Pressgurka s. 36
• Rårörda lingon (med rosmarin) s.37
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Brunsås

Pressgurka

1 msk smör
2 msk vetemjöl
4 dl kött- eller grönsaksbuljong
1–2 tsk soja
1 tsk tomatpuré
salt
peppar

1 slanggurka, vanlig gurka
2 msk ättiksprit (12%)
2 msk strösocker
½ dl vatten
1 krm vitpeppar
½ tsk salt
3 msk hackad persilja eller dill

Smält matfettet i en kastrull på svag värme.
Rör ner mjölet. Tillsätt vätskan, allt på en
gång, under kraftig omrörning. Låt koka 3–5
minuter. Rör om då och då. Krydda med
salt, peppar, soja och eventuellt tomatpurén.
Prova att sätta smak på såsen med antingen
½ dl grädde, 1 burk smörfräst hackad svamp
eller 2–3 tsk hackad grönpeppar.

Skiva hela gurkan tunt. Lägg gurkskivorna
i en skål och strö över några nypor salt.
Lägg i en stor djup tallrik och lägg tre andra
tallrikar över som press i en halvtimme. Häll
av vätskan. Lägg gurkan i en burk, blanda
lagen och häll den över. Håller sig veckor i
kylen om lagen täcker gurkan.

2 portioner
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4 port

Rårörda lingon
2 portioner

1 dl lingon
1 msk socker
rosmarin (kan uteslutas)
Blanda lingon med socker. Rör tills
allt socker har löst upp sig och inga
sockerkristaller finnas kvar. Tillsätt
finhackade rosmarinblad eller annan krydda
om så önskas.
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Näringsämnen
De näringsämnen kroppen
behöver få genom maten är:
• fett
• kolhydrater
• proteiner
• vitaminer och mineraler.

kosten följer livsnödvändiga
fettsyror och fettlösliga
vitaminer. Fett fungerar
också som smakförhöjare
och påverkar matens
konsistens.

Det är bra att fördela
innehållet i måltiderna så att
den största energimängden
intas tidigare på dagen och
trappas ned mot kvällen.
Tänk på att inte äta för sent,
då kan det bli svårt att sova.

Livsmedelsverket
rekommenderar att max
30% av energin i maten
ska komma från fett. Det
farligaste fettet är det
man kallar för transfetter
som påverkar cellerna på
ett skadligt sätt och ger
ökad risk för hjärt- och
kärlsjukdomar. Det finns
främst i kex, bakverk och
halvfabrikat.

Fett ger kroppen energi i

koncentrerad form, dubbelt
så mycket som kolhydrater
och proteiner. Det är
viktigt som smörjmedel i
kroppen och som skydd för
hjärnan. Det kan motverka
nedbrytning av hjärnans
funktioner. Det är även bra
för immunförsvaret. Fet fisk
innehåller mycket bra fetter
och bör ätas flera gånger
per vecka. Med fettet i
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Kolhydraterna är

det ämne som kroppen
har lättast att omvandla
till energi. Kolhydrater
finns i grönsaker, potatis,
ris och pasta, bröd och
baljväxter. De flesta
kolhydrater omsätts i

kroppen till glukos, som
bl.a. behövs för att cellerna
ska få energi. Kostfibrer
är viktiga för en normal
tarmfunktion. Fiberrika
livsmedel tillverkade av
fullkornsprodukter, frukt,
grönsaker, potatis och
rotfrukter och gör dig
mer mätt än fiberfattiga.
Fiberrik kost är även bra
för tänderna. Fiberrik mat
gör att blodsockret stiger
långsamt. Till fiberrik mat
behövs rikligt med vätska.

Proteiner är det som

kroppen bygger muskler
av och använder för att
reparera cellerna. Det är
viktigt för kroppens organ
och immunförsvaret. Protein
byggs upp av ett 20-tal
aminosyror och en del av
dem kan kroppen inte själv
framställa, utan de måste
tillföras via maten.
Rekommenderat dagsintag

för en vuxen är ca 0,8
g per kg kroppsvikt.
Proteinet i kosten får vi från
vegetabiliska (spannmål,
potatis, ärter, frön och
bönor) och animaliska
livsmedel (kött, mjölk, fisk
och ägg). De vegetabiliska
livsmedlen innehåller var
för sig inte tillräckligt
med de livsnödvändiga
aminosyrorna. En vegetarian
eller vegan kan få i sig
tillräckligt ändå genom att
äta varierat och välplanerat.

Vitaminer och
mineraler får vi oftast i
oss genom en varierad kost.
Några viktiga mineraler är
kalcium och järn. Se nedan
för mer information.

• Är du äldre och frisk
gäller inga särskilda
kostrekommendationer.
Då ska du äta som andra.
• Det som kan hända vid
sjukdom är att aptiten
och förmågan att ta
upp näringsämnena

i maten försämras.
Vanliga problem är
muntorrhet och tugg- och
sväljsvårigheter.
• Har du ofrivilligt gått
ned i vikt kan du försöka
äta mer protein och fett.
Exempelvis komplettera
med ägg till måltiderna
och större del kött, fisk
och kyckling samt fetare
mjölkprodukter.
• Har du en specifik
sjukdom och är osäker
på vad du ska äta i
förhållande till den så
rådgör med din läkare.
Det finns 13 vitaminer som
är livsnödvändiga, det man
kallar essentiella. Av dessa
är vitamin A, D, E och K
fettlösliga och de övriga
vattenlösliga.
Fettlösliga vitaminer
Vitamin A finns främst

i lever, mjölk, smör, och
krabba. Den är bra för synen

och mörkerseendet. Det
medverkar också till att
hud och slemhinnor hålls
friska och är nödvändigt
för att tillväxt och
reproduktion skall fungera
normalt. Stärker också
immunförsvaret.
Vitamin D bildas i huden

när den utsätts för solens
strålar. Finns även i fet
fisk, lever, smör, mjölk
eller äggula. Den är
nödvändig för upptaget av
kalcium och fosfor som
behövs för skelett och
tänder. Den hjälper också
till att bibehålla ett stabilt
nervsystem och normal
hjärtverksamhet.

Vitamin E finns i

vegetabiliska oljor samt i
nötter, ägg, torskrom och
lax. Det är en antioxidant
vilket innebär att den
skyddar celler från att
skadas. Den skyddar
fleromättade fettsyror mot
nedbrytning i vävnaderna,
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är bra för blodcirkulationen
och bidrar till en frisk
tarmslemhinna.
Vitamin K finns i

mörkgröna bladgrönsaker
och broccoli. Det finns
också rikligt i lever och
njure. Den är nödvändig
för blodets koagulering
(levring).

och försämrad sårläkning.
Vitamin B1 får man i

sig genom att äta kött,
bönor. Det hjälper kroppen
att utvinna energi ur
kolhydrater.
Vitamin B2 finns i

Vattenlösliga
vitaminer

lever, mjölk, kött, ägg
och fisk. Det behövs
för nedbrytningen av
kolhydrater, fetter och
proteiner. Brist kan ge hudoch slemhinneförändringar.

Vitamin C finns i

Vitamin B6 finns i

citrusfrukter, tomater,
broccoli, grön paprika,
kiwifrukt, vitkål och banan.
Vitamin C förstörs om man
kokar dessa livsmedel för
länge eller om man kokar
dem i för stor mängd vatten.
Fungerar liksom vitamin
E som en antioxidant och
skyddar alltså kroppens
celler. Medverkar vid
upptaget av järn och är
antiinflammatorisk. Brist
kan ge blödande tandkött
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inälvor, kött, fisk, banan,
potatis, avokado och
spannmålsprodukter.
Den motverkar
inflammationer. Brist
kan ge hudförändringar,
neurologiska symtom samt
blodbrist.
Vitamin B12 finns i lever,

rom, skaldjur, kött och
fisk. Vitamin B12 är ett
mycket viktigt vitamin som
är inblandad i många av

kroppens funktioner. Brist
kan orsaka trötthet, allmän
svaghet, neurologiska
störningar och blodbrist.
Biotin finns främst i

lever, havremjöl, kött,
fisk, ägg och sojabönor.
Nödvändig för cellernas
ämnesomsättning. Brist har
inte påvisats hos människor.

Folacin finns i mörkgröna

bladgrönsaker, lever och
frukter. Den hjälper till vid
produktion av genetiskt
material i cellerna samt
vid bildning av röda
blodkroppar. Brist ger
blodbrist.
Niacin finns främst i

kött, fisk, lever, ägg och
spannmålsprodukter. Det
är nödvändigt för cellernas
ämnesomsättning av fett och
kolhydrater. Hjälper också
till vid tillverkningen av
fettsyror.

Pantotensyra finns i de

flesta sorters livsmedel.
Det är nödvändig för
omsättningen av kolhydrater
och fett. Brist har inte
påvisats hos människor.
Deltar i en stor mängd andra
biokemiska processer.
Mineraler
Kalcium finns i

mjölkprodukter, ost,
grönkål, vitkål, spenat,
bönor. Behövs för bildning
av ben och tänder, stärker
skelettet, behövs för
blodets koagulering, hjärtat,
ämnesomsättningen och
nervsystemet.
Kalium finns i ärter,

bönor, potatis, solrosfrön
och frukt. Behövs för
vatten- och syrabalans,
nerv- och muskelfunktion,
njurfunktion, kan sänka
blodtrycket och reglerar
hjärtrytmen.

Magnesium finns i

spenat, bönor, nötter,
råg, havregryn, råris,
skaldjur, banan.
Motverkar stress, aktiverar
enzymer, proteinsyntes,
kalciumomsättning.
Järn finns i blodpudding,

lever, paltbröd, nötkött,
viltkött, bönor, ägg, fisk,
fågel, broccoli, spenat,
russin, rödbetor och bananer.
Behövs för att blodet ska
kunna transportera syret
ut i kroppen, viktig för
immunförsvaret. Brist på
järn kan ge trötthet och
hjärtklappning.
Zink finns i krabba, nötkött,

lever, havregryn, griskött,
bönor, vilt. Zink är en viktig
antioxidant som stärker
immunförsvaret. Brist kan
uppstå vid svår stress.

Jod finns i skaldjur,

torskrom, joderat
bordssalt, torsk. Ingår i
sköldkörtelhormoner. Brist
kan ge struma.

Selen finns i skaldjur, fisk,

grislever, renkött och ägg.
En antioxidant som är viktig
för immunförsvaret. Stärker
hjärtat och andra muskler.

Koppar finns i nötlever,

hummer, räkor, ostron,
nötter och oliver. Den
medverkar till att bilda röda
blodkroppar och deltar i
omsättningen av järn.

Mangan finns i ris,

havregryn, lingon, blåbär,
spenat, nötter, hjortron,
hallon. Det deltar i
omsättning av kolhydrater
och lipider.

Fluor finns i torsk, sardiner,

fisk, knäckebröd, havregryn.
Det har kariesreducerande
effekt, stabiliserar
benvävnad.
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Krom finns i musslor,

tonfisk, ål, äggula, nötter,
nöt- och griskött. Är viktigt
för blodsockerbalansen.
Molybden finns i sojamjöl,

lever, ris, vetegroddar. Det
ingår i enzym som deltar
i omsättningen av bl.a.
urinsyra.
Natrium finns i bordssalt,

kött- och fiskprodukter,
matbröd, saltade snacks.
Den är nödvändig för
vatten- och syrabalansen,
samt nervfunktionen. Vi
får ofta i oss för mycket
natrium, vilket kan orsaka
högt blodtryck, svullnader
och migrän.
Fosfor finns i nötkött,

kyckling, fisk, nötlever,
ägg, mjölk, ost. Det är
nödvändigt för bildning
av ben och tänder,
för syrabalansen och
energiproduktion.

42 | Näringsämnen

Källor

Livsmedelsverkets hemsida: www.slv.se
Smaker man minns, Tre stiftelser (2008)
Kom inte och säg att du är gammal, Peterson M. m.fl ( 2006)
www.recepten.se
www.livsmedelssverige.org
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