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 arsågod – här kommer nu ett  antal 
 recept som passar dig som har låg 
 fysisk aktivitet; sju  luncher och fyra 
middagar som ger mycket mättnad, 
men innehåller få kalorier. För ett 
matupplägg på 1 200–1 400 kalorier 

per dag rekommenderas:
4 Frukost: cirka 300 kalorier
4 Mellanmål: cirka 150–200 kalorier 
(ta två mellan mål per dag om du vill ligga på 
 totalt 1 400 kalorier)
4 Lunch: cirka 400 kalorier
4 Middag: cirka 300 kalorier

Alla recepten är beräknade för två portio-
ner och ett tips är att laga lite extra till  dagen 

Spenatquinoa med 
Soltorkade tomater 
och rökt lax

1,5 dl okokt quinoa 

150 g spenat

1 grönsaksbuljongstärning (utan 

härdat fett)

3 soltorkade tomater i olja

250 g kallrökt lax

Koka spenat och quinoa tillsam

mans med  buljong. Blanda ner 

 soltorkade tomater. Servera med 

rökt lax.

peStopotatiSSallad 
med fläSkfilé

3 potatisar, gärna färskpotatis 

250 g fläskfilé

1 tsk rapsolja

2 dl kokta eller konserv. kidney

bönor (140 g)

70 g rucolasallad

2–3 msk pesto

Koka potatisen och låt svalna. 

Bryn fläskfilén i rapsoljan. Stek 

 sedan klart i ugnen på 225 gra

der med hjälp av stektermo meter 

till  cirka 70 grader. Tärna potatisen 

och blanda med bönor, rucola och 

pesto.  Servera tillsammans med 

fläskfilén. 

Grillad kycklinG 
med äpple- och 
kikärtSSallad

1 dl kesella

0,5 dl yoghurt

1 msk senap

1 krm ättika

250 gram kikärtor 

1 äpple

salt

peppar

250 gram kycklinglårfilé

1 tsk rapsolja

1 tsk vinäger

1 tsk soja

salt

peppar

Blanda rapsolja, vinäger, soja, 

salt och peppar. Vänd kyckling

lårfiléerna i  marinaden och  grilla 

i  ugnen eller på grillen. Blanda 

 kesella, yoghurt, senap, ättika, salt 

och peppar. Hacka äpplet i  bitar. 

 Blanda ner kikärtor och äpple i 

dressingen.

roStbiff med Sallad 
på mathavre

6 skivor ugnsstekt rostbiff (200 g)

1 dl okokt mathavre

10 körsbärstomater

1 medelstor avokado

80 g babyspenat

svartpeppar

örtsalt

Koka mathavren enligt anvisning

arna på förpackningen, blanda 

 därefter med halverade körsbärs

tomater, tärnad avokado och 

 spenat. Smaka av med salt och 

svartpeppar.  Servera med skivad 

rostbiff.

chili Sin carne
(veGetariSk)

300 g quornfärs

1 medelstor röd eller gul lök  

3 tsk olivolja

1 burk hela tomater 

300 g kokta bondbönor 

2 msk soja 

färsk chili efter behag

1 1/2 tsk paprikapulver

1–2 krm svartpeppar 

1–2 klyftor pressad el. hackad vitlök

ev. jalapeñopeppar

fräs hackad lök i olivolja i en 

kastrull ett par minuter. Tillsätt 

 tomaterna, quornfärsen, bönor

na, sojan och kryddorna och låt det 

I en serie artiklar har vi skrivit 

om hur personer med låg energi

omsättning kan minska sin vikt 

och undvika viktuppgång. efter 

önskemål presenterar vi nu en 

rad recept på mättande men lätta 

luncher och middagar. 

riv ur och spara så har du många 

tips till veckans matsedel.

Smala rätter för lunch  och middag

V

må bra

Anna-Carin 
Lagerström 
är sjukgymnast och 
hälso pedagog på 
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meJla dina  
fråGor till: 
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7 lätta luncher 
Beräknade på två portioner, 400 kcal per portion:
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Smala rätter för lunch  och middag

hela koka ett par minuter.  Servera 

 gärna jalapeño peppar till.

laxpytt

250 g lax

3 st potatis (kall kokt)

100 g grön sparris

1 lök

1 liten zucchini

1 tsk smör

1/2 knippe dill

1 krm citronpeppar

1 krm svartpeppar

0,5 dl kesella

1 msk lättyoghurt

0,5 msk jos av citron

Skär laxen och sparrisen i bitar. fräs 

sparrisen i smöret tillsammans med 

lök, potatis och zucchini tills de fått 

färg. Stek laxen försiktigt. Blanda 

laxen med grönsakerna och kryd

da med  citronpeppar, salt och svart

peppar. Toppa med några dillkvistar. 

 Blanda kesella, lättyoghurt, citron 

och  hälften av dillen och servera 

som sås till  pytten. 

exotiSk kokoSriSotto

200 g skalade räkor

1 dl kokosmjölk 

¾ dl vatten

1–2 tsk röd currypasta

½  dl okokt råris 

200 g frysta wokgrönsaker

rör ihop kokosmjölk, vatten och 

currypasta i en kastrull. Tillsätt det 

sköljda riset och koka upp. lägg 

på locket och låt puttra på låg vär

me i 40–45 minuter. När riset är fär

digt, snabbtina de frysta grönsaker

na  genom att hälla dem i en kastrull 

med kokande vatten och sedan häl

la bort vattnet omedelbart. Blan

da räkorna med riset så att räkorna 

blir genomvarma och tillsätt sedan 

grönsaksblandningen. 

matiG omelett

3 ägg

2 extra äggvitor (för att få 

upp proteininnehållet utan 

att öka fettet)

1 gul lök

½ zucchini

1 röd paprika

100 g champinjoner

1 tsk olja

2 tomater

30 g hårdost, 10 %

1,5 dl kokta eller konserve

rade kidneybönor 

rucolasallad

salt och peppar

Vispa upp äggen lätt. Hacka 

lök, zucchini och paprika. 

Skär svampen i skivor. fräs 

lök, zucchini och cham

pinjoner i oljan på medel

värme. Tillsätt hackad pap

rika och tomat i bitar mot 

slutet. Häll på äggen. låt 

stå tills omeletten stannat. 

riv osten och fördela den 

ovanpå. Häll över bönorna 

och avsluta med att lägga 

på rucolan.

tomat- och 
avokadoSallad 
med ryGGbiff 
eller kycklinG

1 st avokado (liten) 

 15 st sötmandel 

 15 st cocktailtomater 

 40 gram röd lök (1 st)

 2 st aprikoser torkade 

 1 tsk vit balsamvinäger 

 250 gram ryggbiff (eller 

kycklinglårfilé) 

Skär avokadon och 

 tomaterna i bitar. Hacka 

 löken. Grovhacka söt

mandeln och skär apriko

sen i strimlor. Blanda alla 

 ingredienser, häll på vinä

gern och blanda om ordent

ligt.  Servera med stekt kött 

 eller kyckling.  

Ta en frukt, eller 100 gram 

fruktsallad per portion, till 

efterrätt.

köttfärSbiffar 
med potatiS

150 g köttfärs, 5 % fett

1 lök

1 ägg

lite olja el. smör till stekning

en rejäl näve rucola

5–10 cm gurka

1 stor tomat

4 tsk vinäger

1,5 tsk olivolja

2 medelstora potatisar 

¾ dl lingon

2–3 msk kapris

salt och peppar

finhacka löken och blanda 

den med färsen och ägget. 

Salta och peppra. forma 

biffar och stek i lite olja eller 

smör. Gör en sallad

på rucola, hackad gurka 

och tomat, vinäger och oliv

olja. Servera biffarna med 

sallad, kokt potatis, lingon 

och kapris.

räkor med avokado 
och frukt

300 g skalade räkor

1 avokado  

200 g frukt (2 st)

Halvera avokadon och lägg 

räkorna ovanpå. Ät frukt till. 

4 mättande middagar 
Beräknade på två portioner, 300 kcal per portion:

7 lätta luncher 
Beräknade på två portioner, 400 kcal per portion:

efter av några rätter så får du ihop till en hel 
vecko matsedel. Använd dig av frukost- och 
mellanmåls tipsen som vi skrev om på må bra-si-
dorna i Reflex  nummer 2 2010, du hittar dem un-
der rubriken Menyförslag. Där hittar du också 
utbyteslista för kolhydrater och protein.

Recepten kommer främst från Isodieten – kok-
boken och Isodieten på egen hand och har kalo-
rimässigt anpassats till lågenergiförbrukare av 
 näringsfysiolog Kristina Andersson. 

Lycka till med matlagandet! 7

mer på: www.spinalis.se

Tidigare artiklar i denna serie finns under rubriken 

 Hälsa & livsstil. Klicka på ”Gratis hälsotips”.

Laga lite extra 

till dagen efter 

av några rätter 

så får du ihop 

till en hel 

veckomatsedel.


