
 

  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pannkakor och våfflor samma recept 
 

10 – 12 pannkakor eller våfflor   
 
3 st ägg        
6 dl mjölk 
2,5 dl vetemjöl  
1 tsk salt 
2 tsk vaniljsocker 
1 tsk bakpulver 
50 gram smör 
    
Vispa sönder äggen i en skål och tillsätt hälften av mjölken samt allt mjöl och salt. Man behöver inte 
använda vaniljsocker men det ger pannkakorna en lite fylligare smak. Vispa ihop smeten så att den 
blir helt klimpfri innan den resterande mjölken tillsätts. 
 
Ta i smöret i smeten medan du hettar upp pannan eller våffeljärn till medelvärme. Det kan behövas 
lite matfett i pannan till första gräddningen. Därefter ska det räcka med det fett som redan finns i 
smeten.  
 
Beräkna ungefär 1 dl smet till en pannkaka. Vänd när undersidan har fått en fin gyllenbrun färg och 
ytan har stelnat. Tänk på att mjölet gärna vill sjunka så rör om i smeten med jämna mellanrum. 
 
Hetta upp ett våffeljärn. Innan man gräddar första våfflan så penslar man laggen med smör.  
 
För varje våffla: Vispa runt i smeten. Häll på 0.75-1 dl smet så att smeten täcker nästan hela 
laggen. Grädda våfflorna guldbruna. Det brukar ta 1-2 minuter. 
 
 

Bär kräm 
 

Receptet är för 4: port 
 
4 dl vatten 
2 msk socker 
1 ½ msk potatismjöl 
Bär 

 
Lägg ner bären i vatten med socker. Koka upp till en kräm. Rör ut potatismjölet i lite vatten i en 
kopp. Tillsätt potatismjölavredningen medan du vispar. 

 
Köttfärslimpa 

 

Receptet är för 4: port 

500 g köttfärs  
2 ½ dl gräddfil 
1 påse fransk löksoppa 
 
Sätt ugnen på 250 grader. Blanda allt i en skål med rena fingrar. Och forma till en eller två limpor 
och lägg i en ugnssäker form. Sänk värmen till 175 grader. Stek i ugnen i ca: 35 minuter. 



 

Ugnspannkaka med fläsk 

 
 
Receptet är för 4: port   
 
2,5 dl vetemjöl 
1 tsk salt 
6 dl mjölk  
3 ägg 
2 tsk socker 
Torkad timjan 
Torkad oregano 
3 msk smör 
140 g bacon eller sidfläsk 
 
 
Servering: 
 
Blåbär/Hallon och sylt  
 
 
 
Sätt ugnen på 225 grader. 
Blanda mjöl, socker och salt i en bunke. Tillsätt hälften av mjölken och vispa till en slät smet.  
 
Häll i resten av mjölken och äggen, timjan och oregano. 
 
Blanda till en smet och rör ner smöret. 
 
 

Häll smeten i en ugnsform, ca 25x35 cm, klipp ner baconet eller sidfläsk och grädda i ugnen i  
Ca: 30 minuter tills pannkakan stannat och fått fin färg. 
 
Servera med sylt eventuellt lite färska bär. 
 

  



 

Köttfärslåda 

                                                                                       

 
Receptet är för 4: port  
 

 

 

 

 

400 g köttfärs 
1 dl ströbröd  
Svälla i 1 dl spad från en burk ärter och morötter   
400 g ärter och morötter  
1 ägg  
1 tsk salt   
1 krm svartpeppar 
Lite kalvfond 
Lite kantarellfond 
Krydda med basilika 
500 g krossade tomater  
 
Sätt ugnen på 200 grader. Platta ut hälften av färsen i en 25 x 35 form fördela ärter och morötter 
ovanpå och krydda med basilika. 
 
Lägg resten av färsen över. Lägga på krossade tomater över som täcker färsen  
 
Strö över lite riven ost.  Ca: 40 minuter.   
 

 
Kycklinggratäng med pasta och tomatsås 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sätt ugnen på 200 grader. Skär kycklingfiléerna i 2 cm bitar 
och salta och peppra. Bryn i en stekpanna tills de är 
gyllenbrun färg. Lägg i en ugnsform. 
 
Ta i lök. Fräs i smör i en kastrull utan att det tar färg.  
 
Tillsätt krossade tomater, vatten, honung, tomatpuré, vinäger, 
vitlök, örter, socker, salt och peppar och låt sjuda ca 10 min. 
Häll i en ugnsform. strö över lite ost.   
 
Ca: 20 minuter. Koka pastan enl anv på förp  

Receptet är för 4: port  
  

4 st kycklingbröstfiléer 
Salt och peppar 
1 msk smör 
Riven ost 
 
Tomatsås: 
 

1 gul lök 
Svamp 
1 msk honung 
1 msk tomatpuré 
Vitlök 
Lite smör 
2 st krossade tomater  
2 msk balsamvinäger 
Torkad basilika eller torkad timjan 
2 tsk socker 
2 tsk salt 
Peppar 



 

Klassisk krämig korvstroganoff med tagliatelle 
 
 
Receptet är för 4: port  
 
Tagliatelle 
500 g falukorv 
1 gul lök 
Smör, att steka i 
1 msk paprikapulver 
2 lagerblad 
3 msk tomatpuré 
1 dl köttbuljong 
3 dl grädde 
1 msk senap 
1 tsk socker 
2 tsk salt 
Peppar 
 

 

Skär korven i strimlor som är ca 1 cm tjocka. Skiva löken.  

Stek löken i smör tills den mjuknat och har fått lite färg.  

Tillsätt falukorven och låt steka ett par minuter. Tillsätt paprikapulver, lagerblad och tomatpuré. 

Tillsätt buljong och grädde och låt koka ihop till en krämig gryta. Smaka av med senap, socker, salt 

och peppar. 

Koka tagliatellen enligt anvisningarna på förpackningen. Häll av pastavattnet och servera med 

korvstroganoffen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Levergryta 
 
 

Receptet är för 4: port  
 
500 g nöt eller kycklinglever 
1 lök 
3 msk smör 
5 msk vetemjöl 
3 dl grädde  
3 dl vatten 
Basilika 
Peppar 
Franska örter 
1 tsk salt 
Lite ärter 
2 st små morötter eller 1 stor 
Kalv eller kycklingfond om du ta nöt eller kycklinglever 
Kantarellfond 
Maizena ljus om det behövs 
Soja om det behövs 

Skär löken och bryn i 1 msk smör i pannan.  

Skär levern i mindre bitar och lägg leverbitarna i en skål med mjölet, salt, basilika, franska örter och 

peppar och vända om.        

Lägg 2 msk smör i pannan och levern blandat med mjöl.  

Stek en stund och späd sedan med vatten och grädde. Lägg i Kalv eller kycklingfond, 
Kantarellfond.  
 
Smaka om det behövs mer kryddor när det är färdigt. 

Koka sakta ca: 10 minuter och man får röra i pannan så det inte fastnar i botten. Kan behövs 

maizena ljus i såsen.  

Blanda sedan i gröna ärtor och morötter som får koka med. 

Servera med ris  

 
 
 
 



 

Min godaste köttfärslimpa 
 
 

Receptet är för 4: port 
 
500 gram nötfärs 
1 ägg 
Lite peppar 
1,5 tsk salt 
1 dl ströbröd 
1 dl mjölk 
1 lök 
 
 
Sätt ugnen på 250 grader. Blanda ströbröd och mjölk i en skål och låt svälla i 5 min. Hacka löken. 
Blanda i färs, mjölkblandningen, lök, ägg, salt och peppar till en smet.   
 
Forma en limpa med rena fingrar och lägg i ugnsform. Sänk värmen till 175 grader.  
Stek i ugnen i ca: 35 minuter.  
 

 
Jordgubbsglass 

 
250 gram jordgubbar 
2 msk florsocker 
Stänk lite citronsaft 
8 dl yoghurt, turkisk 
1 dl florsocker 
 

 

 

 

Mixa jordgubbar, florsocker och stänk lite citronsaft. Låt stå kallt i ca en timme.  
Blanda den kalla jordgubbspurén med florsocker och yoghurt. Frys i portionsformar i minst 4 timmar. 
Dekorera med jordgubbar.  
 

 

Snabb blåbärsglass 
 

Receptet är för 4: port 
 
250 gram frysta blåbär 
2 dl turkisk yoghurt 
3 msk florsocker 
1 tsk vaniljsocker  
 
 
 
 
 
Mixa allt medan blåbären fortfarande är frysta. Skeda upp i glas och servera direkt.  



 

Blåbär i glass 

 
 
 

 

Blåbär 
Vaniljglass 
 
 
 
 
Häll blåbären en kastrull och koka upp. Rör under tiden då och då. Häll sedan de varma blåbären 
över vaniljglass.  

 
 

Hemlagad glass 
 

Receptet är för 4: port 

 

1 dl standardmjölk 
2 dl grädde 
4 st ägg 
1 dl socker 

 
Hallon/blåbärsglass: 
2 dl grädde, vispad 
2 dl bär, frysta tinade 
 
Häll mjölk och grädde i en kastrull. Och låt det bli riktigt varmt utan att koka. Vispa äggulor och 
socker till en luftig smet i en bunke. Häll gräddmjölken över äggsmeten. Vispa ihop. 
 
Häll tillbaka i kastrullen och värm i ungefär 4 minuter. Ta av från värmen. Låt glassmeten svalna helt. 
Vispa grädden. Låt bären rinna av i en sil och mosa sedan med gaffel. Blanda ner grädde och bär i 
smeten och kyl den avslutningsvis i kylskåpet.  
 
Häll i en rundbottnad skål av plast eller metall, sätt i frysen. Ta ut glassen efter en halvtimme och 
vispa med elvisp. Gör om igen efter ytterligare en halvtimme och ännu en gång så får du riktig 
glasskonsistens. 

 
Fruktglassar 

 
4 stycken 
 
6 dl fryst frukt (eller bär) 
 

 

 

 

 

Mixa fryst frukt och/eller bär och häll i 4 glassformar. Ställ i frysen och servera när de stelnat helt. 



 

Jordgubbsglass med sorbettouch 
 

1.5 liter 
 

8 dl jordgubbar, färska eller frysta 
1 citron, saften 
2 dl strösocker 
2 tsk vaniljsocker 
5 dl vispgrädde 
 
Mixa jordgubbar, citronsaft, socker och vaniljsocker slätt med stavmixer. 
 
Vispa vispgrädden till mjuka toppar. Tillsätt jordgubbspurén och vänd försiktigt samman med 
slickepott till en jämn smet. 
 
Häll smeten i en form som rymmer cirka 1,5 liter. Täck formen med plastfolie och låt den stå i frysen 
i minst 6 timmar, helst över natten.  
 
Låt gärna tina före servering i 5 - 10 minuter i rumstemperatur eller i cirka 15 minuter i kylskåp. 
 

 
Tropisk rysning - sockerfri isglass 

 
4 stycken 

 
1 dl ananas på burk 
1 dl fryst mango 
1 dl kokosmjölk 
 
Mixa slätt och häll upp i glasspinneformar. Frys i minst 6 timmar. 
 

 
Enkel jordgubbsglass 

1 sats 

 

750 g jordgubbar 
1 dl strösocker 
3 äggulor 
5 dl växtbaserad grädde 
 
 

 

Skölj och dela jordgubbarna i mindre bitar. Värm upp i en kastrull tillsammans med 0,5 dl av sockret 
tills jordgubbarna har blivit mjuka. 
 

Mixa jordgubbarna till en slät puré och låt svalna. Vispa äggulorna med 0,5 dl socker pösigt i en 
bunke.  
Vispa grädden fluffig i en annan bunke, och rör sedan ner äggblandningen. Vänd i den avsvalnade 
jordgubbspurén. 
 
Häll över glassmeten i en form och låt stå i frysen i minst 4 timmar. Ta fram och ställ i kylen 1 
timmar innan servering. 



 

Kasslerspecial 
Receptet är för 4: port 

 
1 lök                      
1 kg kassler            
Lite champinjoner  
1 burk ananas i ringar 
3 msk tomatpuré 
2,5 dl matlagningsgrädde 
1 krm vitpeppar 
1 tsk salt 
Koka ris enligt anvisningarna på förpackningen.   
 
Skala och hacka löken sen bryn löken i en stekpanna och champinjonerna och delar kasslern lång 
smal bitar & ta Lägg allt i stekpanna. Lägg tomatpurén, grädden. Dela och lägg i ananasen låt.  
Det puttra i 5 minuter.   

  
 

Potatisgratäng 

Receptet är för 4: port  

10 st potatisar 
2 st lökar, klyftad  
2,5 mjölk 
1 tsk salt 
2 krm peppar 
2 dl riven ost 
 

 
 
Sätt ugnen på 175 grader. Krydda med salt och peppar. Avsluta med att lägga ugnsfolie på 
gratängen och sedan grädda den i ugnen i 1 timme. Ta bort folien och grädda i ytterligare 15 minuter 
så att gratängen får en fin färg. 
 
 

Dubbelpanering fisk och m.m. 
 

Ca: 1 dl mjöl + salt peppa 
2 st ägg och vispa.  
Ca: 1 dl ströbröd 
Lite citronsaft i ägget  
 



 

Pannkakstårta med blåbär 
 

 

 

3 dl vispgrädde 
3 msk blåbärssylt 
200 gram blåbär 
250 gram kesellavanilj 
 
 
 
 
 
 
Lägg pannkakorna på ett fat och låt svalna. Lägg eventuellt bakplåtspapper emellan så att de inte 
klistrar samman.  
 
Fyllning: Vispa grädde fast och blanda med sylt. Tinade frysta bären. Bred ett tunt lager 
blåbärsgrädde på varannan pannkaka och kesella på varannan. Lägg ihop dem med lite bär mellan 
varven. 
 
Klicka resten av grädden på översta pannkakan och garnera med vackra bär. 
 

 
Julskinka med honungsgriljering 

 
 
Griljering: 
1 ägg 
1 till 2 dl senap 

2 tsk socker  
2 msk flytande honung 
1 dl ströbröd 
 

 
 
 

 
 
Sätt ugnen på 200 grader. Blanda, senap, honung, äggula och ströbröd till griljeringen.  
 
Skär bort svålen på skinkan. Bred griljeringen över skinkan. Pudra över ströbröd.  
 
Griljera skinkan mitt i ugnen 10 - 15 minuter eller tills den fått fin färg. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Korvpanna med majs och ärter 
 

Receptet är för 4: port 
  
4 - 6 tjocka grillkorvar 
2 st gula lökar 
1 msk margarin 
1 - 2 tsk curry 
2 dl djupfrysta ärter 
1 burk majs 
½ dl vatten 
1 tsk salt 
1 krm svartpeppar 
Lite persilja 
 
Skala och skär löken i tunna klyftor. Hetta upp margarinet i en stekpanna eller gryta. Lägg i och fräs 
lök och curry ca: 5 minuter. Skär korven i bitar. Låt dem fräsa med löken en stund. Blanda i ärter och 
majs och tillsätt vatten, salt och peppar. Koka pannan några minuter. Strö hackad persilja över och 
servera med kokt. Potatis eller ris. 

 

 
Korvstroganoff med ris 

 
Receptet är för 4: port 
 
400 g falukorv 
1 gul lök 
400 g krossade tomater 
2,5 dl matlagningsgrädde 
3 msk tomatpuré 
1 tsk salt och vitpeppar 
 

Skär falukorven i strimlor. Hacka löken. Hetta upp en stekpanna med lite smör. Sänk till medelvärme. 
Stek korv och lök tillsammans till löken blivit genomskinlig, ca 5 min. Häll på krossade tomater, 
grädde, tomatpuré, salt och vitpeppar. Rör om och låt koka upp. Låt småkoka ca: 5 minuter.  
 

 
Färgglad falurisotto 

 
Receptet är för 4: port 
 
Ris 
400 g falukorv  
1 buljongtärningen  
1 röd lök  
1 röd paprika  
1 dl majskorn  
1 dl ärter  
 
Koka upp en gryta med vatten och tillsätt ris, lök och buljongtärningen. Låt riset koka i  
ca: 20 minuter under lock på svag värme. Skär falukorven, paprikan och rödlöken i tärningar. 
Lägg falukorven och grönsakerna i grytan och hetta upp. 



 

Ugnsstekt falukorv med tomat och lök 
 
Receptet är för 4: port 
 
550 gram falukorv 
2 st röda lökar 
3 st tomater 
2 dl riven ost 
 

 

 

 

 

 

Skär falukorven i skivor men inte helt igenom. Lägg korven i en lätt smord ugnssäker form.  
 
Skala och skiva löken. Skölj och skär tomaterna i klyftor. Stoppa ner lök och tomater i skårorna på 
korven. Strö över osten.  
 

Stek mitt i ugnen i 225°C, ca: 15 minuter.  
Servera korven med grönsaker och pasta, och en grönsallad är gott att servera till.  

 

 

Enkel korvgryta 

 
Receptet är för 4: port 
 
400 g korv 
4 dl vatten 
1 buljongtärning 

2 msk senap 
Potatisen eller kokt ris till 4 port 
1 gul lök 
0,5 dl grönsaker 
Persilja 
 
 
Koka upp vattnet, buljongtärningen och senapen. Koka ris eller skala och skär potatisen, löken i 
lagom stora bitar. Låt dem koka mjuka i buljongen. 
 
Skär under tiden korven, lägg den i grytan och låt det hela bli genomvarmt.  
 
Om du bryner korv och lök, får du en kraftigare smak på rätten.  



 

Falugryta med snäckmakaroner 

 

Receptet är för 4: port  
 
400 g falukorv 
1 msk smör 
1 burk konserverade tomater  
½ dl vatten 
½ dl persilja 
1 msk tomatpuré 
1 tsk salt 
½ tsk svartpeppar 
400 g snäckmakaroner 

Skär korven i bitar och stek med lite smör i en stekpanna. Lägg i konserverade tomater, vatten, 
persilja, tomatpuré och kryddor.                                          

Låt koka på svag värme ca: 5 min. Koka under tiden makaronerna enligt anvisningen på 
förpackningen. 

 
Snabba sommarlaxen 

 

Receptet är för 4: port 
 
4 st bitar laxfilé frysta 
1 tsk salt 
1 dl hackad dill 
Skal o saft av en ½ citron 
3 dl grädde 
2 dl ost 

Sätt ugnen på 225 grader. Lägg fisken i en ugnssäker form. Strö över salt, dill och citronskal. Droppa 
över citronsaften.  

Häll på grädden och strö över osten. Tillaga i mitten av ugnen ca: 20 minuter. Servera med potatis 
eller ris och lite sallad. 

 
Lata laxen 

 
Receptet är för 4: port 
 
 
 
4 st laxfilé 
1 tsk salt 
1 krm svartpeppar 
3 + 3 dl kelda mild citronsås 

Sätt ugnen på 225 grader. Krydda laxen med salt och peppar. Häll såsen i en ugnssäkerform.        
Lägg laxen i formen. Servera med ris eller potatis och grönsaker. Ca: 20 minuter. 



 

Fiskbullar i ugnen 
 

Receptet är för 4: port 

1 stor burk fiskbullar i hummersås  
Eller två små burkar  
2 msk smör 
2 msk mjöl  
2 dl mjölk 
1 dl riven ost  
500 g konserverade tomater  

Sätt ugnen på 225°. Värm fiskbullarna i sin sås. Dryga ut denna sås genom att vispa samman mjöl 
och mjölk och rör ner det bland fiskbullarna tillsammans med smöret och hälften av den rivna osten. 
Smaka om du behöver krydda. Lägg allt i en ugnssäker form, täck med konserverade tomater. Strö 
över resten av osten och några smörklickar. 20 minuter i ugnen. 

Kycklingklubbor 
 

Receptet är för 4: port  

400 g spaghetti eller ris    
Kycklingklubbor  
Citronsaft om du vill har  
50 g smör 
1 msk soja 
2 tsk curry 
Lite kryddor     

Sätt ugnen på 175°. Lägg kycklingklubborna i en ugnsform. Blanda smör, curry, citronsaft, kryddor, 
soja och pensla. Du kan ta ut formen från ugnen efter en timme och ta en kniv och skär i kycklingen 
om kommer blod ut då sätta in den i ugnen. 

 
kycklingfilé 

Receptet är för 4: port 
 
1 hönsbuljong 
3 st kyckling filé 
1 msk smör 
2,5 dl vatten 
3 dl grädde 
1 msk soja  
2 msk vetemjöl om du vill ha mera mjöl i såsen använd Maizena ljus  
1 tsk salt och peppar 
 
Skär kycklingen i 2 cm bitar. Bryn i en stekpanna tills de är gyllenbrun färg. Häll på 2,5 dl vatten och 
hönsbuljong låt står och små koka ca: 10 minuter. Slå i grädden och soja.  
Smaka av med salt och peppar.  



 

Rabarberkaka 

 

Receptet är för 4: port eller för 12: port 
 
400 g rabarber       2 påsar 
1,5 dl socker          ca 2 dl socker 
 

Sätt in i ugnen 
 
50 g smör             150 g smör 
1 dl vatten             3 dl vatten      
2 st ägg                 6 st ägg 
1 dl socker             3 dl socker 
2 dl vetemjöl          6 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver       3 tsk bakpulver 
 

 
 
Smält smöret och slå i vatten i en gryta och svalna. Vispa ägg & socker pösigt 5 minuter och sen slå i 
smörvatten under vispning.  
 
Blanda i mjölet och rör ihop. Slå smeten över rabarberna. Ställ ugnen på 175 grader. Grädda sedan 
kakan i mitten av ugnen som bilden. Ca: 35 - 40 minuter. Känn med stickan om den är korr och färg.  
Serveras med vaniljvisp eller grädde.    
 

 
Rabarbersmulpaj 

  
 

Receptet är för 6 till 8: port 
 

400 g rabarber 
1 ½ strösocker 
2 msk potatismjöl 
100 g smör 
1 ½ havregryn 
1 ½ vetemjöl  
5 krm salt 
 
 

Värm ugnen till 225 grader. Skär rabarberna i små bitar.  
Blanda med socker och potatismjöl och lägg i en smord form. 
 
Smält smöret och blanda i de övriga ingredienserna. Rör ihop smuldegen med rena fingrar och 
fördela över rabarbern. Grädda ca: 20 - 25 minuter tills smuldegen fått fin färg.  
Ät ljummen med vaniljglass eller grädde. 

 
  



 

Rabarber och jordgubbskompott 
 

Receptet är för 4: port 
  
350 g rabarber 
350 g jordgubbar  
1 vaniljstång 
2 dl socker 
4 dl vatten 
0,5 dl flädersaft 
2 msk potatismjöl 
 
 
Skär rabarberna i ca: 2 cm stora bitar. Snoppa jordgubbarna och dela dem. Lägg jordgubbarna åt 
sidan så länge. Dela vaniljstången på längden och skrapa ur den.  
 
Lägg rabarberna i en kastrull tillsammans med vaniljstången och socker, 4 dl vatten, flädersaft. Koka 
på svag värme 3-5 minuter tills rabarbern har mjuknat.  
 
Ta av den från värmen. Blanda ut potatismjölet i 3 msk kallt vatten. Ställ tillbaka kastrullen på spisen 
och häll i potatismjölsredningen i en fin stråle samtidigt som du rör ordentligt.  
 
Sjud tills allt har tjocknat, det tar bara någon minut. Lägg i jordgubbarna. 
 

 
Mjölkdrink på svenska bär 

 
Receptet är för 8: port 
 
250 g frysta hallon och blåbär 
1 liter yoghurt vanilj 
2 dl mjölk 
 

 
 
Ta undan några bär till dekorering. Mixa frysta bär, yoghurt. Häll ner mjölken och mixa lite till tills det 
bildas mjölkbubblor. Servera i höga glas med tjocka sugrör. 
 

 
Jordgubbssmoothie 

 
 
Receptet är för 2: port  
 

100 g jordgubbar 
2 msk florsocker  
1 dl mjölk 
2 dl vaniljyoghurt 
 
 
Mixa jordgubbarna med sockret. Häll på mjölk och yoghurt och lägg i isbitar. Mixa tills allt är blandat. 
Häll upp i höga glas. Garnera med jordgubbar. 



 

Scarlett 
 
 

Receptet är för 4: port  
 
4 dl hallon 
2 st bananer 
2 st blodapelsin,  
Eller pressad, ca 2 dl juice 
 
 
 
 
Kör alla ingredienserna i en mixer. Drick på en gång eller häll i en termos för att hålla den sval 
 
 

Jordgubbssmoothie  
 

 
 
250 gram jordgubbar 
7 dl naturell yoghurt  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tina de frysta jordgubbarna. Mixa samman allt och häll upp på glas. 
 

 
Apelsin och kokossmoothie 

 
 
Receptet är för 2: port  
  
 

2 apelsiner, stora 
2 svenska äpplen 
1 förp små vita bönor 
0,5 dl frysta lingon 
1 burk kokosmjölk 
 
 
Tvätta apelsinerna, riv zestet och lägg i en mixerkanna. Skala apelsinerna och lägg ner fruktköttet i 
mixern. 
 

Klyfta äpplena, ta bort kärnhuset och lägg i mixern.  
 
Addera bönor, lingon och kokosmjölk. Mixa till en slät smoothie. 



 

Kassler med pasta, champinjoner 
 

Receptet är för 4: port 
 
400 g kassler           
Smör, till stekning 
400 g pasta 
Lite champinjoner 
2 dl matlagningsgrädde 
1 tsk salt och peppar 
 
 
Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. Fräs champinjoner, och delar kasslern långsmal 
bitar.  
 
Och bryn med lite margarin i ett par minuter. Använd helst en stor stekpanna. Häll grädden och låt 
det koka i ytterligare ett par minuter. Salta och peppar. Rör ner den nykokta pastan som du låtit 
rinna av i ett durkslag. Koka upp.  
 

 
Köttfärsröra 

 
Receptet är för 4: port 
 

400 g köttfärs  
1 lök 
Lite champinjoner  
1 msk smör 
1 burk krossade tomater 
1 tsk salt och peppar 
 

 

 

Tillsätt köttfärs, lök, smör, krossade tomater, salt och peppar i matberedaren och blanda.  
 
Lägg smör i en stekpanna och häll Köttfärsrörablandningen och champinjonerna. Låt köttfärsröran 
småkoka ca: 5 - 10 minuter. Servera med ris eller pasta. 
 

 
Spaghetti med svampsås 

Receptet är för 4: port  

400 g spaghetti 
1 tsk salt och peppar 
Lite champinjoner 
Persilja 
Crème fraiche 
Citron 
 
Häll svampen och fräs i smör tillsammans Häll i crème fraiche och rör om. Tillsätt hackad persilja och 
koka upp. Smaka av med citronsaft, salt och peppar. Servera med nykokt spaghetti och färska 
basilikablad.  



 

Pasta med tonfisksås 
 

Receptet är för 4: port  
 
400 g pasta 
1 lök 
2 msk margarin 
3 msk tomatpuré 
500 g krossade tomater 
2 dl vatten 
1 grönsaksbuljong 
200 g tonfisk i vatten 
2 krm peppar 
4 msk timjan 
 
Låt tonfisken rinna av. Skala och finhacka löken. Fräs i smör i en stekpanna några minuter och lägg i 
tomatpurén, krossade tomater, vatten och buljongtärning.  
 
Låt såsen koka under lock ca: 15 minuter. Koka undertiden pastan enligt anvisningarna på 
förpackningen.  
 
När såsen kokat klart, tillsätt tonfisken. Smaksätt med salt och kryddor. Koka såsen ytterligare någon 
minut. Servera pastan med tonfisksåsen och strö över riven ost. Garnera med tomater och några 
basilikablad. 

 
 

Spaghetti med köttfärssås 

Receptet är för 5: port  

200 g färska kantareller eller svampmix (lägg i en stekpanna) 
2 st gula lök                        
400 g köttfärs          
Konserverade tomater   
Lite curry 
1 msk tomatpuré    
1 msk pepparrot 
1 msk köttbuljong 
2,5 dl matlagnings grädde 
2 dl crème fraiche 
Peppar, salt och ändra kryddor 
Kanske lite vatten   
 
 
Lägg i lök, köttfärs, konserverade tomater, lite curry, köttbuljong, tomatpuré, pepparrot, matlagnings 
grädde, crème fraiche peppar, salt och ändra kryddor i en matberedaren. Och kör tills allt blivit 
hackat och blandats ordentligt.  
 
Ansa svampen och dela de stora i mindre bitar och lägg i en stekpanna och häll i köttfärsblandningen 
kanske lite vatten. 
 
Låt såsen småkoka. Smaka av med salt. Koka spaghettin enligt anvisningarna på förpackningen.  



 

Makaronipudding 

Receptet är för 4: port 

4 dl makaroner 
150 g skinka 
1 purjolök 
3 st ägg 
4 dl mjölk 
1 tsk salt och papper 

Sätt ugnen på 200 grader. Koka makaronerna enligt anvisningarna på förpackningen. Tärna köttet, 
skiva purjolöken och blanda med makaronerna i en ugnssäker form.  

Vispa ihop ägg och mjölk, salt och peppar och häll över. Grädda puddingen i ca: 30 - 40 minuter 

Bakad potatis med tonfiskröra 
 
Receptet är för 4 
 
4 st bakpotatisar 
2 st burkar tonfisk        
1 dl saltgurka 
3 dl gröna ärtor 
1 dl gräddfil 
1 tsk salt och peppar 
 

Tvätta potatisen och skär kryss med en kniv. Baka i 225 grader ca: 1 timma. Tryck ihop sidorna så 
att potatisen öppnar sig. 
 
Häll av vattnet på tonfisken. Hacka saltgurka och blanda det med tonfisk, hackad gräslök, dill, senap, 
gräddfil, majonnäs, gröna ärter, salt och peppar. Servera röran till den varma potatisen. 
 

Köttbullar 
 

500 g köttfärs 
1,5 tsk salt 
1,5 dl mjölk 
1 dl ströbröd 
Peppar 
1 lök 
1 ägg 
 
Mät upp mjölk och ströbröd i en liten skål. Tillsätt svartpeppar och kryddpeppar. Rör om och låt stå 
och svälla minst 10 minuter. Hacka löken fint. Hetta upp en stekpanna med en klick smör och stek 
löken tills den blir blank och får lite färg. Tillsätt ägget till färsen och blanda.  
 
Tillsätt den färdigsvällda "gröten" och löken. Blanda ihop så det blir väl blandat men blanda inte 
onödigt länge för då kan smeten bli "seg". Trilla färsen med händerna till runda bollar och lägg dem 
på skärbrädan. Skölj gärna händerna i vatten då och då så blir köttbullarna runda och fina. 
Sätt på en stekpanna, lägg i en rejäl klick smör och låt det bli varmt, när det slutar bubbla är det 
dags att böra steka.  
Lägg i en del av köttbullarna, inte fler än att de har plats att rulla runt när man skakar pannan.  



 

Brunsås med örtkryddad 
 

 
1 köttbuljongtärning 
2 msk smör 
4 msk vetemjöl  
½ matlagningsgrädde & mjölk 
1 msk kinesisk soja  
1 msk ev 1 msk gelé eller äppelmos eventuellt messmör till kött är gott 
Lite peppar, salt, körvel och dragon. 
  
Om du vill ha mera mjöl i såsen använd Maizena ljus 
Curry till kyckling 
1 hönsbuljongtärning till kyckling 
Smält smör, buljongtärning och mjöl. Börja med lite mjölk. Låt sjuda på svag värme i ca: 5 minuter. 

 
 

Stekt fläsk med löksås eller bruna bönor 

Receptet är för 4: port 

800 g rimmat sidfläsk 
1 stor lök 
1 msk smör 
2 msk vetemjöl 
Mjölk 
Peppar   
1 tsk salt 
2 st korvar med bruna bönor om du vill ha den såsen  
 
Börja med såsen: 
Skala och hacka löken. Fräs den mjuk i smöret utan att den får färg och ta i mjöl. Vispa o spä med 
mjölk. Låt sjuda på svag värme i ca: 5 minuter.  
 
Fläsket: 
Sätt ugnen på 225 grader. Lägg fläsket på en långpanna eller en ugnssäker form.   
Sätt in långpannan eller en ugnssäker form i ugnen 10 minuter.  
Stek fläsket i lite smör i omgångar. Ju längre stektid, desto knaprigare fläsk.  

 
 

Bechamelsås är en vit grundsås 
 

2 msk smör 
4 msk vetemjöl 
5 dl mjölk 
1 tsk salt 
Peppar 
Lite körvel och dragon  
 
 
Smält smöret i en kastrull. Vispa ner mjölet. Tillsätt mjölken lite i taget, koka upp och låt koka under 
fortsatt vispning 3 - 5 minuter. Smaka av med salt och peppar och körvel och dragon 



 

Hallonmousse 

 

Receptet är för 4: port 
  

6 dl hallon 
1 socker 
1 msk gelantinpulver 
3 dl grädde 
 
 
 
Lägg 1/5 dl hallon åt sidan. Man kokar upp sockret i en kastrull och måste röra om hela tiden.  
Pressa hallonen genom en mix.  
 
Låt gelatinet svälla i 2 msk vatten och rör sedan ned det i hallonpurén. 
Vispa grädden hårt. Vänd ned hallonpurén och de hela hallonen i grädden, fördela i fina glas.  
Låt stå svalt. Dekorera gärna med hela hallon. 
 

 
Vit chokladmousse  

 
Receptet är för 4: port 
 
Vit chokladmousse:  
2 dl vispgrädde  
50 g vit choklad  
1 ägg  
 
Limemarinad:  
1 lime  
2 msk flytande honung  
1 liter jordgubbar (färska eller frysta) 
 
Chokladmousse: 
Smält chokladen i vattenbad på svag värme, precis så att chokladen smälter. När den börjar bli mjuk, 
rör om med en gaffel så märker du när den inte behöver värmas på mer.  
 
Detta är viktigt för att chokladen inte ska bli för varm så att moussen blir klumpig när den blandas 
med ägg och grädde  
 
Vispa grädden. Vispa upp ägget med mix. Tillsätt sedan den smälta chokladen under kraftig 
omrörning med mixer. Rör ner vispgrädden lite i taget, rör till en jämn och fin mousse. Häll upp 
moussen i fina serveringsglas. Låt stå kallt i kylskåp i minst en timme. 
 
Limemarinad: 
Riv skalet från limen och pressa ur saften. Blanda rivet skal (spara ev lite grann till garnering) 
limesaft och honung i en skål. Skär jordgubbarna i skivor och lägg dem i marinaden.  
De kan ligga där några timmar om man vill men minst ca: 15 minuter.  
 
  



 

Korv med sommartycke 
 

Receptet är för 4: prot 
 

400 g falukorv 
2 gula lökar 
2 msk tomatpuré 
2,5 dl matlagningsgrädde 
2 msk riven pepparrot 
1 dl hackad dill 
2 msk senap 
1 tsk salt   
Pepper 
 
Drag skinnet av korven, skär den i tunna skivor. Skala och skiva löken.  
 
Varva alltsammans i en gryta. Blanda matlagningsgrädde med pepparrot, dill, senap, salt och peppar. 
Häll blandningen över innehållet i grytan.  
 
Koka under lock på svag värme, 5 - 10 minuter, utan att röra om. 
 

 
pastagratängen 

Receptet är för 4: port  
 
1 gul lök 
500 g färs 
400 g krossade tomater 
2 msk tomatpuré 

1 tsk basilika 

1 tsk timjan 

1 tsk oregano 

1 tsk salt 
Svartpeppar 
2 dl ost 
2 st tomater 
 
 
Koka pastan enligt instruktion på förpackningen. Lägg i löken, köttfärsen, krossade tomater, 
tomatpuré, basilika, timjan, oregano. Lägg allt i en stekpanna och låt småkoka i ca: 10 minuter.  
 
Smaka av med salt och svartpeppar och de andra kryddorna. Lägg pastan i en smord ugnsform. 
Fördela köttfärsröran ovanpå.  
 
Strö över ost och skiva tomaten och lägg skivorna ovanpå osten. Gratinera mitt i ugnen i 250°C  
i ca: 10 minuter.  
 
 
 
 
 
 



 

Bamse biff 
 
Receptet är för 4: port  
  
400 g nötfärs 
1 tsk salt 
1 krm svartpeppar 
2 msk potatismjöl 
4 dl matlagningsgrädde 
1 tsk Smör 
1 msk kinesisk soja 
 
 
Blanda färsen med salt, peppar, potatismjöl och 1 dl av grädden. Hetta upp smör i en stor stekpanna. 
Platta ut färsen direkt i pannan till en stor biff. Stek färsen ca: 4 minuter.  
 
Dela färsen i 4 delar och vänd dem. Stek ca: 4 minuter till. Nötfärsen kan bytas ut mot kycklingfärs. 
Häll i resten av grädden och soja runt biffen. Låt puttra i 3 - 4 minuter. 
 

 
Vild köttfärssås 

 
Receptet är för 4: port  
 
 
400 g nötfärs 
200 g färska kantareller 
1 gul lök 
1 msk smör 
2 tsk vetemjöl 
3 dl matlagningsgrädde 
1 tsk kinesisk soja 
1 tsk svartvinbärssaft 
1 krm timjan 
1 tsk stötta enbär 
1 köttbuljongtärning 
1⁄2 dl hackad timjan 
 
  
Ansa svampen och dela de stora i mindre bitar. Skala och grovhacka löken. Stek svamp och lök i 
smör i en panna några minuter. Rör ner färsen så att den blir grynig men inte smulig.  
 
Stek ca: 5 minuter. Strö över mjölet och tillsätt övriga ingredienser. Rör om ordentligt och låt koka  
3 - 4 minuter. Strö över timjan och servera med pasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Senapsbiffar 
 
 
Receptet är för 4: port  
 
400 g nötfärs 
1 rödlök 
2 msk sötstark senap 
1 dl hackad persilja 
1 ägg 
1 tsk salt 
1 krm svartpeppar 
2 1⁄2 dl matlagningsgrädde 
1 msk smör 
 
Skala och finhacka löken. Blanda färsen med lök, senap, persilja, ägg, salt, peppar och 1 dl grädde till 
en jämn färs. Forma till biffar. Stek i smör i stekpanna 3 – 4 minuter på varje sida.  
 
Ta upp biffarna. Häll resten av grädden i pannan och låt koka ihop några minuter. Servera biffarna 
med såsen och potatismos, gärna lagat på hälften rotselleri. 
 

Havrebollar/chokladbollar 
 

20 st  
 
4 dl havregryn 
100 g smör, rumsvarmt 
1 dl kokos 
2 tsk vaniljsocker 
2 tsk kakao 
2 msk kaffe 
1 ¾ dl florsocker 
ca ½ dl vatten 
Garnering: 
Kokos  
 
Blanda alla ingredienser: i en bunke. Vispa ihop allt med en elvisp så att smeten blir riktigt 
kladdig. Anpassa mängden vatten så bollarna blir ganska kladdiga, men de ska ändå hålla ihop bra 
när de rullas. 
 
Gör runda bollar: i önskad storlek och rulla dem i kokos. Förvara dem i kylen. 

 
Svartvinbärs smoothie 

 
Receptet gäller för 1 liter 
 
4 1⁄2 dl mjölk 
4 1⁄2 dl mild yoghurt vanilj 
150 g svarta vinbär 
1 tsk pressad limesaft 
 
Blanda alla ingredienser och mixa slätt. Servera i glas. 



 

Potatismos 
 

 
Receptet är för 6: port  
 
1 kg potatis  
2 dl mjölk 
25 g smör 
2 krm salt 
2 krm vitpeppar 
 
 
 
 
Skala och skär potatisen i mindre bitar. Då blir den genomkokt snabbare. Koka den mjuka i lättsaltat 
vatten 10 – 15 minuter. 
 
Häll av kokvattnet. Värm mjölken med smöret i en kastrull och häll det över potatisen. Vispa moset 
riktigt luftigt med elvisp. Smaksätt med salt och peppar. 
 
 

Koka potatis 
 

Koktiden kan variera lite beroende på storlek och färskhet på potatisen. Använd tiden som en 
ungefärlig måttstock. För att testa potatisen använd en sticka för att känna efter så potatisen inte är 
hård i mitten. 
 
 

 Färskpotatis: ca 10 – 20 
 

 Vinterpotatis: ca 20 – 25 
 

 Mandelpotatis: ca 10 – 12, alltid med skal 
 
 
 

Stuvad potatis 
 
 

Receptet är för 4: port  
 
5 dl mjölk 
12 stora potatisar 
1 tsk salt 
1 krm vitpeppar 
2 msk senap 
1 purjolök 
 
 
Koka upp mjölken med salt, vitpeppar och senap. Skala och skär potatisen i små kuber.  
Lägg potatisen i grytan och låt koka utan lock ca: 15 minuter, rör då och då. Skölj, ansa och strimla 
purjolöken. Blanda ner purjon i grytan när ca: 5 minuter återstår av koktiden.  



 

 
Källor: www.koket.se och www.google.se 


