
 
 

 

TACK! 
 

Ett stort tack för trevliga timmar 

tillsammans. 

Efter en föreläsning fylld med information, 

tips och idéer kan det kännas värdefullt att 

få lite dokumentation och recept. 

 

Frukostrecepten hoppas jag kommer till 

användning och en stunds morgonro. 

 

Middagar med tanke på näringsinnehåll och 

lång mättnadstid som också ger en jämn 

energi över dagen hoppas jag att ni kommer 

att pröva.  

 

Vitamin och mierallistor ger en värdefull 

kunskap. Tänk på att rekommendationerna är 

absoluta miniminivåer så ät lite extra. 

 

Jag önskar er alla sköna morgonstunder, 

smakliga måltider, och en härlig sommar med 

många tankar på välmående, avkoppling och 

god härlig mat för hälsan. 

 

 

 

 

 

 

Lycka till 

Louise Hammarberg/Föreläsare 

www.manyways.se 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Njut livet friskt här och nu! 

 

Kroppens byggstenar är den mat du äter. 

   

Vitaminer 

 
 Vita betyder liv 

 

 Idag känner man till ca 30 vitaminer, som alla har olika uppgifter 

 

 Vitaminer kan inte tillverkas av kroppen utan måste tillföras genom födan 

 

 Vitaminer behövs i små mängder men trots det är de livsnödvändiga 

 

 Vitaminerna kan inte ersätta varandra  

 

 Vitaminer reglerar kroppens olika ämnesomsättningsprocesser  

 

 Utan vitaminer är varken normal tillväxt eller hälsa möjlig 

 

Mineraler och spårämnen 
 

 Mineral betyder mina 

 

 Mineraler finns i jorden 

 

 Det finns mellan 90-100 kända naturliga grundämnen och de flesta är mineraler. Vissa forskare hävdar 

att vi behöver minst ca 80 grundämnen. 

 

 Man brukar dela in mineralerna i två grupper: mineraler och spårämnen. Spårämnen är de mineraler 

som kroppen behöver ytterst lite av. 

 

 Växterna omvandlar mineralerna så att de blir lättillgängliga för människan. Det är därför viktigt att 

jorden är välbalanserad där alla mineraler finns tillgängliga. Därför finns det en bättre syra-bas balans i 

ekologiskt odlade produkter där inga bekämpningsmedel används. 

 

 I motsats till vitaminerna, lagras de flesta mineraler i kroppen för att utnyttjas vid behov. Vissa 

mineraler försvinner emellertid ur kroppen genom bland annat urin och svett. Om man tränar mycket 

och regelbundet behöver man därför oftast mineraltillskott. 

 

 Den största förlusten av mineraler sker under förädlingen av råvaror t ex raffinerade produkter som vitt 

mjöl, socker och ris. Mineraler är generellt sett inte känsliga för värme. 

 

 De viktigaste mineraler och spårämnen att känna till är järn, koppar, selen, zink, krom, magnesium, 

kalium, natrium, kalcium, fosfor, mangan, jod, flour och svavel. 

 

 

 

 

 

 

 



Vitamin Kännetecken Viktigt för… Finns i följande 

livsmedel 

A- Vitamin Fettlöslig Skyddar ben- och slemhinnor 

samt är viktig för ögonen, 

främst mörkerseenndet. 

Morötter, nässlor, 

grönkål, paprika, 

spenat, persilja, 

sallad, tomat, alfa 

alfa groddar, 

aprikos, nypon, 

ägg, fet fisk, 

fiskleverolja och 

mjölkprodukter. 
 

B1 - Vitamin Vattenlöslig Förhindrar nerv- och 

muskelskador, övervikt, dålig 

aptit och förstoppning. 

Behövs för omsättningen av 

kolhydrater. 

Ärter, bruna bönor, 

råris, nötter, 

griskött, ägg, 

solroskärnor, 

vetegroddar, 

vetekli, näringsjäst 

och fullkorn. 
 

B2 - Vitamin Vattenlöslig Bidrar till friska slemhinnor 

och vävnader. Viktigt för 

förbränning av kolhydrater, 

fett och protein samt cellerna. 

Mjölk, ost, ägg, 

ärter, bönor, 

vetegroddar och 

vetekli. 
 

B3 - Vitamin Vattenlöslig Sänker höga blodfetter och 

används som kärlutvidgande 

medel. Skyddar hud och 

slemhinnor mot förändringar. 

Bidrar till kroppens 

energiproduktion och 

förbränningsprocess. 
 

Avacado, äpple, 

plommon, mjölk, 

ägg, näringsjäst, 

vetekli, jordnötter, 

lax, sardiner och 

kycklingbröst. 

B5 - Vitamin Vattenlöslig Nödvändig för 

ämnesomsättningen. Bidrar 

indirekt till fettomsättningen. 

Färska nötter, 

vetekli, öljäst, 

havregryn, kött 

och baljväxter. 
 

B6 - Vitamin Vattenlöslig Betydelsefull för 

nervsystemet. Motverkar 

blodpropp, PMS och 

depression i samband med 

menstruation. 

Grönsaker, banan, 

potatis, mjölk, 

nötter, sojabönor, 

fullkorn, kött, 

vetekli, vetgroddar 

och lax. 
 

B12 - Vitamin Vattenlöslig Utan detta vitamin kan inte 

röda blodkroppar och celler 

bildas. 

Fisk, ägg, lever, 

mjölkprodukter, 

alger och groddar. 
 

Folsyra Vattenlöslig Viktigt för att cellerna skall 

bildas. 

Gröna bladgrön-

saker som spenat, 

potatis, lax, ägg 

och makrill. 
 

    



C- Vitamin Vattenlöslig Håller bindväven frisk, ökar 

motståndskraften mot stress, 

sänker kolesterolet, 

förhindrar oxidation, 

underlättar järnupptaget, 

stärker vita blodkroppar och 

tändernas uppbyggnad samt 

motverkar infektioner. 
 

Syrliga bär, nypon, 

svarta vinbär, 

hjortron, kiwi, 

apelsin, potatis, 

rotfrukter, 

grönsaker och 

olika kålsorter. 

D- Vitamin Fettlöslig Behövs för upptaget av 

kalcium och fosfor, vilket är 

viktigt för skelett och tänder. 

Feta fiskar som 

strömming, lax 

och makrill, 

fiskleverolja och 

linfröolja. 
 

E- Vitamin 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fettlöslig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhindrar oxidation av fett. 

Kan ha betydelse för 

hjärtsjukdomar, ledbesvär, 

diabetes, ofruktsamhet, 

mensproblem och sexuella 

besvär. Verkar 

prestationshöjande och 

försenar åldringsprocessen. 
 

Vetekli, margarin, 

solros- och 

majsolja, 

sötmandel, fet fisk, 

ägg, grönkål, 

hasselnötter och 

grovt mjöl. 
 

H-Vitamin Vattenlöslig H-vitamin (biotin) bildas av 

bakterier i tjocktarmen. 

De flesta 

livsmedel. 
 

K-Vitamin Fettlöslig Bildar bakterier i tarmen 

samt gör att blodet kan 

koagulera. 

Grönkål, 

brysselkål, spenat, 

broccoli och 

vitkål. 
 

P- Vitamin Vattenlöslig Underlättar blodkärlens 

uppbyggnad och verkar 

antiinflammatoriskt. 

Citrusfrukter, 

aprikoser, körsbär, 

vindruvor, paprika, 

tomater, broccoli, 

och vitkål. 

 

 

 
 

 

 

  



Mineral Kännetecken Viktigt för… Finns i följande 

livsmedel 

Järn Mineral Bildar röda blodkroppar. 

Viktigt för att undvika 

blodbrist. 

Nässlor, bruna 

bönor, grönkål, 

mangold, 

sojabönor, 

broccoli, mandel, 

persilja, bröd, 

köttprodukter, 

lever, 

blodpudding, 

vetekli och 

vetegroddar. 
 

Koppar Mineral Underlättar järnupptaget, 

håller bindväven frisk och 

hindrar de fria 

syreradikalernas tillväxt. 

Nötter, Ostron, 

lever, hummer, 

nötkött och 

kranvatten. 
 

Selen Spårämne Oskadliggör farliga enzymer, 

avgiftar tungmetaller som 

kvicksilver, skyddar mot 

hjärtinfarkt och cancer. Kan 

även inverka positivt på 

ledbesvär, acne och vissa 

muskelsjukdomar. 
 

Paranötter, Karl-

Johansvamp, 

vitlök, havsalger, 

aborrom, renkött, 

fisk, räkor och 

musslor. 

Zink Mineral Underlättar läkning av sår, 

förebygger anorexia och 

bulimi, främjar bildandet av 

ben, naglar, hårväxt och 

slemhinnor. 

Rödbetor, alger, 

solrosfrön, bär, 

krabba, räkor, sill, 

kött (speciellt 

nötkött), mjölk, 

ägg, mozarella,  

pumpakärnor, 

vetegroddar och 

vetekli. 
 

Krom Spårämne Håller blodsockerhalten på 

normal nivå, sänker 

blodfettet, minskar sötsuget 

och ökar andelen av det goda 

fettet i förhållande till det 

onda. Kan också skydda mot 

hjärt- och kärlsjukdomar. 

Nässlor, timjan, 

salvia, råris, 

skaldjur, tonfisk, 

kött, ost 

fullkornsbröd och 

bryggerijäst 

(bjäst). 
 

Magnesium Mineral Viktigt för natrium- 

kaliumpumpens funktion, 

östrogenproduktionen och 

hjärt- och nervsystemets 

hälsa. Nödvändig för 

proteinbildning. 

Mjölk, spenat, 

mangold, banan, 

brysselkål, 

havregryn, vetekli, 

getost, sesamfrön, 

pinjenötter, 

sojabönor och 

nötkött. 
 

 



 

 

 

 
 

Kalcium (kalk) 

 

 

Mineral 

 

 

Viktigt för skelett, tänder och 

muskler.  Bra mot högt 

blodtryck samt binder farliga 

tungmetaller. Behövs för 

blodets koagulering. 

 

 

Alger, gröna blad, 

dill persilja, 

potatis, spenat, 

grönkål, nypon, 

sesamfrön, mjölk, 

fil, ost 
 

Kalium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineral Reglerar pH-värdet. Viktigt 

för njurarnas funktion. 

Ärtor, spenat, 

bönor, banan, 

palsternacka, 

kålrot, potatis och 

fisk. 
 

 

Natrium Mineral En överflödesmineral. 

Reglerar kroppens 

vätskebalans. 

Undvik natrium, 

finns i färdiglagad 

mat som t.ex. 

hamburgare, 

vatten, ost, 

charkuterier, 

ketchup, pop corn, 

och salta nötter. 
 

Fosfor Spårämne Kontrollerar pH-värdet, 

transporterar fett. Viktigt för 

nervernas funktion. 

Normal 

kosthållning ger 

tillräckligt intag. 
 

Mangan Spårämne Omsätter kolhydrater och 

fett. Håller nervsystemet 

friskt. 
 

Nötter, grönsaker 

och vetegroddar. 

Jod Spårämne Bidrar till normal 

ämnesomsättning. 

Saltvattensfisk. 

Svavel Spårämne Brist på protein leder till brist 

på svavel. 

Ägg, kött, fisk, 

ärtor och bönor. 
 

Fluor 
 

 

 

 

Spårämne Ökar tändernas 

motståndskraft. 

Vissa mineral-

vatten, flourtand-

flourtandkräm och 

te. 
 

 
 

 
 

 

 
 



Tänkvärt!

 Du förtjänar lika mycket omtanke och respekt 

när det gäller maten som allt annat i livet.

 Ditt sätt att leva påverkar naturligtvis hur 

du mår i dag.

 Men inte bara det, det påverkar även hur du kommer 

att må om 5, 10 eller 20 år.

 

Mycket pigg

Ganska pigg

Ganska trött

Trött

07.00  10.00  12.00 15.00 17.00 19.00  21.00  22.00

Hur ser din energikurva ut?

 



Så här kan en dag se ut

Ѽ Vid uppvaknandet: börja med 3-5 dl råsaft eller grönsaksavkok (morötter,
selleri, potatis) utspädda med vatten, te (pepparmynta, nypon, åkerfräken)

Ѽ Frukost: 3-5 msk blötlagda olika fröer, säd. Färsk frukt och bär, filmjölk,
yoghurt, sojamjölk. 

Ѽ  Mellanmål: färsk frukt och bär, morots/rödbetssaft, smörgås med keso
Ѽ  Lunch: En stor råkosttallrik (raw food) med syrade grönsaker, varmrätt
Ѽ  Mellanmål: örte, smörgås, shot, drink 
Ѽ  Middag: soppa, varmblandad sallad med ngt protein
Ѽ  Kvällen: god natt/te malva, citron, humle, och färdigblandade teer

 Hur ska jag förbereda morgondagen?

 Är den stillasittande?

 Blir den stressig?

 Ska jag träna/promenera imorgon? 

 Vad behöver jag äta till mellanmål?

 Vad behöver jag äta till lunch? 

 När kommer jag hem?

 Hur mycket energi behöver jag?

Hur ser dagen ut imorgon?

      
  



 

 

Din hälsa är det dyrbaraste du äger 
Känslan av att orka det man tänkt sig under dagen är en glad och lustfylld känsla.  

Man behöver inte lägga om sin livsstil radikalt för att bli piggare, sova gott och må bättre  

både fysiskt och psykiskt.   

 

 

Bra och mättande frukost 
 

Frukosten är dagens viktigaste måltid. En bra frukost förebygger småätandet och sökandet 

efter snabb energikälla. Så unna dig en bra frukost. 

 

Recept på ”Husets müsli”   

2 dl fiberhavreflingor * 

2 dl rågflingor * 

2 dl dinkelflingor  

2 dl hirsflingor * 

2 dl boveteflingor * 

1 dl vetekli 

2 msk sesamfrön 

0,5 dl pumpakärnor 

0,5 dl solroskärnor * 

0,5 dl valnötskärnor * 

1 – 2 msk mald kanel * 

1 msk mald ingefära * 

eventuellt 2 dl torkad frukt (russin, aprikosbitar) 

 

Obs! Alla ingredienserna ovan är inte nödvändiga men blir naturligtvis lite extra näringstät.  

De ingredienser som har markerats med en stjärna är en kombination som också är god och 

mycket nyttig. Lägg till de nötter, kärnor eller mandlar som just du tycker om. 

Gör så här: 

Förslag 1: Blanda samtliga ingredienser och häll upp muslin i en burk med tättslutande lock. 

Förslag 2: Sätt ugnen på 100°. Häll ut hela blandningen på en plåt och rosta alltsammans ca 1 

timma, eller tills blandningen känns lagom knaprig. 

Förslag 3: gör som förslag 2 och ringla över lite honung. 

  



Äppelgröt 

1 port 

Vatten                    

1 port fiberhavregryn. Blanda gärna med hirsflingor, boveteflingor eller quinoaflingor. 

1 skalat och skivat äpple 

1 bit kanel eller 1 krm 

Att servera till 

Fil och nyponsoppa 

 

1. Koka gröten med äppelskivorna och kanelstången enligt anvisning på paketet.  

 

Blåbärsgröt med bovete (helt glutenfri med högt proteinvärde) 

1 portion 

1,5 dl vatten 

0,75 dl helt bovete 

1 msk linfrö 

1 msk russin 

ett halvt skalat äpple 

1 dl blåbär 

1 krm kanel 

1 krm ingefära 

Att servera till 

2 dl fil  

 

1. Koka upp vatten och tillsätt bovete, linfrö, russin och äpple. Låt gröten småkoka ca 5 min. 

Rör i gröten då och då.  

2. Tillsätt blåbär och kryddor. Låt gröten småputtra ytterligare ett par min.   

 

Hirsgröt med nötter och russin (lång mättnadstid) 

1 port 

Vatten                    

1 port hirsflingor 

1 msk russin 

1 krm kanel 

1 krm ingefära 

0,5 dl sötmandlar, hasselnötter eller valnötter 

1 dl nyponsoppa 

1 dl fil eller yoghurt 

 

1. Koka gröten med russin och kryddorna enligt anvisning på paketet. Tillsätt mandel 

eller nötter. Serveras med nyponsoppa och fil eller yoghurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pajalagröt - gröt som sätter fart på magen  

1 port 

7 dl vatten 

0,5 dl linfrö 

0,5 dl russin 

4 torkade katrinplommon (hackas i små bitar) 

6 torkade aprikoser (hackas i små bitar) 

1 dl havrekli 

2 dl fiberhavregryn 

2 tsk kanel 

Gör så här:  

Lägg linfrö, russin, katrinplommon och aprikoser i blöt i vattnet på kvällen. Häll blandningen 

i en kastrull och tillsätt havrekli, havregryn och kanel.  

Koka i ca 3-5 minuter under omrörning. Tillsätt eventuellt mer vatten.  

Färdig gröt kan förvaras minst två dagar i kylen. Serveras med fil eller yoghurt. 

  



Goda drinkar och smoothies 

Smoothies är vitaminspäckade hälsodrinkar som du snabbt blandar i en mixer/blender. 

Uppfriskande, väldoftande, krämiga, mättande, svalkande, energigivande, 

 upplyftande, närande, ja helt enkelt underbara.  

De är perfekta som frukost, mellanmål, lättlunch eller när du känner för en energikick.  

 

Hälsodrinkar borde vara en självklar del i en hälsosam och medveten livsstil. 
 

Dryckerna innehåller massor av vitaminer, mineraler och fibrer och kan med  

fördel frysas in i portionsbägare.  
 

Ta med en fryst smoothies till arbetet eller utflykten. 
 

Hälsodrink som passar att dricka vid uppvaknandet 

2,5 dl vatten  

3 skivor tunt skuren potatis med skal (ekologisk) 

1 msk äppelcidervinäger 

1 msk honung 

 

Blanda alltsammans på kvällen i ett stort glas. Ställ glaset svalt. Ta bort potatisskivorna och 

drick din härliga basiska hälsodrink 

 

Renande Jordgubbssmoothie 

2 dl yoghurt eller vatten 

1 dl jordgubbar 

1 dl apelsinjuice 

1 msk honung 

 

Kör alla ingredienser i en mixer och häll upp i glas. 

 

Energivärde: 195 kcal 

Näring: Betakaroten, Vitamin C, B1, B2, B3, B6, pantotensyra, kalium, kalcium, magnesium 

och fosfor. 

 

Stimulerande Blåbärssmoothie (antioxidantbonb) 

2 dl yoghurt eller vatten 

1 dl blåbär 

1 dl druvjuice 

1 msk honung 

 

Kör alla ingredienser i en mixer och häll upp i glas. 

 

Energivärde: 210 kcal 

Näring: Betakaroten, B-komplex, vitamin C, kalium. kalcium, magnesium, fosfor. 

 

 

 

  



Uppiggande Mangosmoothie 

2 dl yoghurt eller 2 dl vatten 

1 liten mogen mango 

1 persika 

saften från en lime 

1 msk honung 

 

Kör alla ingredienser i en mixer och häll upp i glas. 

 

Energivärde: 210 kcal 

Näring: Betakaroten, vitamin C, B1, B2, B3, E, kalium, kalcium, järn,  magnesium och fosfor 

 

 

Stimulerande lunchsmoothie 

6 medelstora tomater 

1 stor röd paprika 

1 liten knippa persilja 

1 dl morotsjuice 

Krossad is 

Tvätta och skär tomaterna i bitar. Rensa och skär paprikan i bitar.  

Kör alla ingredienser i en mixer och häll upp i glas. 

Tillsätt krossad is. 

 

Matig avokadodrink 

1 skalad avokado 

1 päron 

3 msk lime eller citronsaft 

Citronmeliss som garnering 

 

Tag ur avoadokärnan.  Skala päronet. Mixa alltsammans någon minut. Späd med vatten till 

önskad konsistens. Garnera med citronmeliss 

 

 

Svep en sallad  

1 glas 

En halv förpackning salladsskott 

1 dl persilja 

1 tomat 

5 cm gurka 

1 skalad vitlöksklyfta 

2 dl morotsjuice 

0,5 msk äppelcidervinäger 

 

Mixa alltsammans någon minut. 

 

 

  



Välkommen till bords! 

 

Du förtjänar lika mycket omtanke och respekt när det gäller maten som allt övrigt i livet. 

Låt dig inspireras av matens mångfald. 

 

Rött ris med tärnad fetaost 
4 port rött ris eller fullkornsris 

150 g kokta broccoliknoppar 

1 tärnad gul lök 

2 pressade vitlöksklyfta 

3 delade tomater 

1 tsk pressad citron 

1 msk fint riven pepparrot  

2 msk färska oreganoblad eller 1 msk torkad 

0,5 tsk salt 

0,5 krm svartpeppar 

100 g fetaost i tärningar 

Protein 

Välj ett protein till, kött, fågel, fisk eller vegetariskt alternativ. 

 

1. Koka riset enligt anvisning. Tillsätt samtliga ingredienser och blanda försiktigt. 

 

Tabbouleh 

4 pers 

4 port bulgurvete eller bovete 

15 cm purjolök 

3 tomater 

1 dl fint hackad persilja 

0,5 dl fint hackad mynta 

Protein 

Välj ett protein till, kött, fågel, fisk eller vegetariskt alternativ. 

Dressing 

1 citron 

3 msk olivolja 

2 krm salt  

2 krm svartpeppar 

Salladsblad som tabboulehn serveras på 

 

1. Koka bulgurvete enligt anvisning på förpackningen.  

2. Skiva purjolöken tunt. Dela och kärna ur tomaterna med en sked. Skär tomatväggarna 

i mindre bitar. Vispa upp dressingen och blanda samtliga ingredienser. Rör om väl. 

3. Lägg salladsbladen på ett uppläggningsfat och fördela tabboulehn. 

 

 

 

 

 

 

 



Gobi Dhal med linser  

En mustig linsgryta med currysmak. 

4 pers 

150 g bruna linser 

2 tsk olivolja 

2 fint skurna gula lökar 

2-3 tsk curry 

1-2 tsk maizenamjöl 

25 g jordnötter (helst osaltade) 

2 dl kokosmjölk  

2 dl vatten 

3-4 tsk mango chutney 

1 litet blomkålshuvud delad i små buketter 

En halv pressad citronsaft 

Salt och svartpeppar efter smak 

Persilja att strö över       

Att servera till 

råris 

 

1. Hetta upp oljan i en kastrull och tillsätt linser och lök. Låt det bryna någon minut 

under omrörning. Tillsätt curry och mjöl och rör om. 

2. Tillsätt resten av ingredienserna och låt alltsammans småputtra ca 15 min.  

3. Smaka av och tillsätt eventuellt ytterligare kryddor. Strö över persilja och servera med 

råris. 

 

Varm rödbets- och bovetesallad 

2 port bovete 

150 g haricots verts 

1 msk olivolja 

1 msk citron, pressad 

2 inlagda rödbetor, fint skurna 

1 gul lök, fint skuren 

0,5 röd chili, urkärnad och fint strimlad 

4 msk gräddfil 

salt och svartpeppar 

Att servera till 

Rucolasallad  

 

1. Koka bovetet enligt anvisning. Koka haricots verts några minuter och dela dem i 

mindre bitar.  

2. Blanda samtliga ingredienser och servera en sallad till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belugalinser med grönt sällskap   
4port 

4 port belugalinser eller någon rissort 

100 g haricots verts 

1 färsk röd lök (kan uteslutas) 

10 cm purjolök 

3 plommontomater 

15 cm gurka 

Protein 

Välj ett protein till, kött, fågel, fisk eller vegetariskt alternativ. 

Dressing 

2 msk olivolja 

1 msk vatten 

1 msk mild vinäger 

1 pressad vitlöksklyfta 

salt och svartpeppar efter smak. 

 

1. Koka belugalinserna enligt anvisning. 

2. Ångkoka haricots verts några minuter.  

3. Skiva lök och purjolök tunt. Dela tomater och gurka i lagom stora bitar.  

4. Blanda samtliga ingredienser försiktigt. 

5. Mixa dressingen och blanda ner i salladen. 

 
 

  



Quinoa är indianernas glutenfria ”vete” 

 

Den sydamerikanska mjölväxten quinoa har ett unikt näringsinnehåll och innehåller inget 

gluten. Torrosta fröna någon minut innan vatten tillsätts så blir den inte kladdig.  
 

Ljummen Quinoasallad med guacamole  

4 pers 

3 dl quinoa (röd, svart eller vit) 

 2msk olivolja 

1 gul lök (kan uteslutas) 

6 dl vatten  

1 tärning grönsaksbuljong 

1 röd paprika 

1 gul paprika 

2 msk olivolja 

2 dl persilja 

2 dl gröna ärtor 

0,5 tsk salt 

0,5 tsk svartpeppar 

50 g rostade pinjenötter (kan uteslutas eller ersättas med skalad sötmandel) 

Protein 

Välj ett protein till, kött, fågel, fisk eller vegetariskt alternativ. 

Guacamole 

2 avocado 

2 msk olivolja 

3 msk citronsaft 

1 dl gräddfil 

1 krm salt 

1 krm svartpeppar 

 

1. Skölj quinoan i en sil och låt den rinna av.  

2. Skala och skiva löken. Fräs den i olivoljan några minuter. Tillsätt quinoan och fräs 

ytterligare ett par minuter.  

3. Tillsätt vatten och buljongtärning eller motsvarande buljongpulver. Låt alltsammans 

småkoka 15 minuter tills allt vatten har kokat in. 

4. Under tiden som quinoan kokar. Dela, kärna ur och hacka paprikan fint. Strimla persiljan. 

Hetta upp olivolja och fräs paprikan någon minut. Tillsätt persilja, ärtor, salt och 

svartpeppar och låt alltsammans bli riktigt varmt.  

5. Rosta pinjenötterna i en torr stekpanna eller i ugnen. 

6. Skala avocado och gröp ur köttet. Mixa samtliga ingredienser. 

7. Fluffa till den kokta quinoan med en gaffel och blanda ner de övriga ingredienserna. 

Garnera med pinjenötterna och servera guacumole till.  

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hirs är en av våra äldsta sädesslag 

 

Hirs är bra för orolig mage. Den är glutenfri och innehåller höga mineralhalter och protein.  

Torrosta fröna någon minut innan vatten tillsätts så blir den inte kladdig. 

 
Hirsotto  

3-4 port 

2 dl hirs 

400 gram krossade tomater 

2 dl vatten 

0,5 buljongtärning eller motsvarande buljongpasta 

1 gul lök 

2 morötter 

1 bunt broccoli 

2 msk olivolja 

12 svarta oliver 

salt och vitpeppar 

Protein 

Välj ett protein till: kött, fågel, fisk eller vegetariskt alternativ. 

Yoghurtsås med basilika 

2,5 dl yoghurt från mjölk eller soja. 

3 msk hackad basilika 

örtsalt 

 

1. Börja med att filtrera yoghurten genom ett kaffefilter ca 1 timma. 

2. Skölj hirsen noga i en sil och låt den rinna av. Torrosta den i en kastrull utan olja ett par 

minuter. Rör om under tiden. Tillsätt tomater, vatten och den halva buljongtärningen. Låt 

det koka på svag värme under lock ca 20 min tills vätskan kokat in. Rör om ett par gånger 

under koktiden. 

3. Skala och hacka löken. Skala morötterna och strimla dem med en potatisskalare. Bryt 

broccolibuketterna från stammen.  Värm olivoljan i en stekpanna och bryn samtliga 

grönsaker ca 5 min till lagom tuggmotstånd. 

4. Rör ner grönsakerna i hirsotton och smaksätt med salt och vitpeppar. Garnera med oliver. 

5. Blanda yoghurten med basilika och smaksätt med örtsalt.  

 

 

  



 

Soppor i mängder 

 

Grekisk tomatsoppa med bruna linser och korianderkräm  
4 port 

2,5 dl bruna linser 

1-2 gula lökar 

2 vitlökklyftor 

3 msk olivolja 

5 tomater 

2 msk tomatpuré 

1 msk grönsaksbuljongpasta eller 1 tärning 

1 chilipepparfrukt eller 1 krm chilipulver 

1 lagerblad 

3 msk färsk koriander eller 0,5 tsk torkad  

1 liter vatten 

salt och peppar efter smak 

Korianderkräm 

1,5 dl kesella eller matlagningsyogurt  

2 msk färsk koriander eller 0,5 tsk torkad 

1 fiberrikt bröd per person 

några droppar olivolja 

2 pressade vitlöksklyftor 

 

1. Skölj linserna och låt dem rinna av. Rensa chilipepparn från kärnor ordentligt. Dela 

dem två gånger.  

2. Finhacka löken och skär vitlöken i tunna skivor. Värm olivoljan i en panna och låt 

löken brynas lätt några minuter. Tillsätt tomater, tomatpuré, buljongpasta, chilipeppar, 

lagerblad, koriander, linser och vatten.  

3. Låt alltsammans koka upp och sänk värmen, sjud under lock ca 30 minuter. Tag bort 

chilipeppar och lagerblad ur soppan. Smaka av med salt och peppar.  

4. Tag kesella och blanda med korianderblad. Rör om och lägg en klick i soppan. 

5. Värm brödet i ugnen, droppa över lite olivolja och pressa en vitlöksklyfta och fördela 

den på smörgåsen. 

 

 

  



Ratatouillesoppa 

4 port 

4 msk olivolja 

1 aubergine 

1 squash 

1 gul lök 

1 röd paprika 

1 grön paprika 

500 g krossade tomater 

2 höns- eller grönsaksbuljongtärningar 

1 l vatten 

2 pressade vitlöksklyftor 

2 msk färsk oregano eller 1 tsk torkad 

1 msk färska timjanblad eller 1 tsk torkad 

1 dl penne pasta 

salt efter smak 

1 dl hyvlad parmesan 

 

 

1. Skiva auberginen i 1 cm tjocka skivor. Salta båda sidorna och låt dem stå minst 10 min. 

Skölj sedan av skivorna och skär dem i mindre bitar. Skala och skiva löken tunt. Skär 

squashen i skivor och dela dem i mindre bitar. Dela, kärna ur och skär paprikorna i bitar.  

2. Hetta upp oljan i en kastrull och fräs löken mjuk ngn minut. Tillsätt aubergine, squash, lök 

och paprika och fräs under omrörning ca 5 min.  

3. Tillsätt tomater, buljongtärningar, vatten, vitlök, och kryddor. Låt alltsammans koka upp 

och sänk därefter värmen. Låt soppan småkoka ca 5 min. Tillsätt pastan och låt soppan 

puttra ytterligare 15 min eller tills pastan känns lagom mjuk. Smaka av med lite salt om så 

önskas. Späd eventuellt med mera vatten. Servera soppan med parmesan och lite färsk 

oregano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turkisk ugnsbakad soppa 

4 port 

200 grader 

1 burk kikärtor eller 30 g torkade 

40 g matvete 

1 lök 

1 morot 

2 skivade tomater 

1 röd chilifrukt eller 0,5 tsk chilipeppar 

8 dl grönsaksbuljong 

2 msk tomatpuré 

3 msk olivolja 

1 msk sesamolja 

1 msk torkad oregano 

1 msk torkad körvel 

0,5 tsk spiskummin 

0,5 msk koriander 

0,5 tsk kanel 

 

1. Blötlägg kikärtorna över natten. Häll bort vattnet.  

2. Skala och skiva lök och morötter. Klyfta tomaterna. Dela chilifrukten och tag bort 

kärnor och hinnor. Skiva den mycket tunt. (Tvätta händerna noga).   

3. Blanda grönsaksbuljongen med resten av ingredienserna. Lägg allt i en lergryta eller 

eldfast gryta.  Lägg på ett lock. Ugnsbaka ca 1 timma.  

4. Kontrollera då och då att soppan inte torkar ut, tillsätt i så fall lite extra vatten. Om 

soppan är för tjock späd med vatten och smaka av med kryddorna som ingår i receptet. 

 

 

Broccolisoppa med hyvlad parmesan  

1 tsk olivolja 

2 skivade gula lökar 

2 skivade vitlöksklyftor 

500 g broccolibuketter 

1 liter vatten 

2 grönsaksbuljongtärningar 

2 msk citronjuice 

1 msk torkad timjan 

1 msk torkad oregano 

4 msk cremefraiche lätt 

salt och svartpeppar efter smak 

4 msk parmesan serveras till 

Att servera till 

4 fullkornsbröd (a 30 g) 

4 msk philadelphiaost 

 

1. Hetta upp oljan i en gryta och låt lök och vitlök svettas några minuter. Tillsätt samtliga 

ingredienser och låt soppan koka 20 min. 

Mixa soppan och strö över parmesanosten. Servera bröd och ost till. 

  



Efterrätten är också viktig 

  
En njutbar stund med en efterrätt behöver vi ibland.  

 

Exotisk fruktwok 

6 port 

1 mango 

1/2 ananas 

2 kiwi 

1 banan 

1 korg physalis 

10-12 jordgubbar 

1 msk smör  

1-2 msk honung, gärna flytande 

2 msk kokosflingor 

Gör så här: 

1. Skala mango, ananas, kiwi och banan. Skär frukterna i bitar. Halvera physalisbären 

och jordgubbarna.   

2. Hetta upp smöret i en wokpanna eller en teflonpanna. Tillsätt frukterna och sväng runt 

dem några gånger. Häll ner honungen och rör om ytterligare några sekunder. Häll upp 

fruktsalladen på ett fat eller en skål och strö över kokosflingorna.  

 

Bär och fruktsallad med yoghurtsås 

4 port 

1 honungsmelon 

½ liter jordgubbar 

½ liter hallon 

Yoghurtsås 

1 dl mild naturell yoghurt 

1 dl crème fraiche 

2 tsk flytande honung eller lönnsirap 

1 krm mald muskotnöt 

1 krm mald kanel 

1 krm mald ingefära 

Några blad färsk mynta eller citronmeliss 

Gör så här 

1. Dela honungsmelonen och skär mindre bitar eller gröp ur kulor med en tesked. Snoppa 

jordgubbarna och dela dem en gång, blanda alltsammans med hallonen. 

Blanda alla ingredienser till yoghurten med en gaffel och servera den till. Garnera med några 

färska blad mynta eller citronmeliss. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chokladgodis 
Fruktchoklad 

Ca 25 bitar 

200 g mörkchoklad 

250 g blandad torkad frukt 

 

1.    Smält chokladen i micron eller över vattenbad 

1. Tillsätt den torkade frukten och rör om. 

2.  Klicka ut chokladsmeten matskedsvis på bakplåtspapper. Låt chokladaen stelna i  

       rumstemperatur. 

   

Chokladnötter 
20 st 

125 g mörk choklad 

1,25 dl hackade blandade osaltade nötter och mandlar 

 

1. Smält chokladen i micron eller över vattenbad. 

2. Tillsätt de hackade nötterna och rör om tills de är väl täckta ac chokladen. 

3. Klicka ut chokladnötterna matskedsvis på bakplåtspapper. Låt chokladen stelna i 

rumstemperatur. 

OBS! Chokladnötterna blir knaprigare om nötterna rostas innan de blandas med 

chokladen. Rostas i torr stekpanna eller i ugn 125 grader 15 minuter. 

 

Ugnsrostad nötblandning 

100 g solroskärnor 

100 g valnötter 

100 g hasselnötter 

100 sötmandel, skalade 

 

Sätt ugnen på 175 grader. 

Blanda samtliga nötter och kärnor. Lägg alltsammans på en plåt och rosta ca 10-15 minuter 

eller tills det känns knaprigt. 

 

Sesamgodis 

Ca 15 bitar 

1,5 dl skalat sesamfrön 

2 msk lönnsirap 

1 dl solrosfrön 

2 msk valnötsolja 

2 dl mixade dadlar eller dadelströ 

2 tsk honung 

 

1.    Sätt ugnen på 200°. Blanda samtliga  ingredienser.  Platta ut degen till ca 

       0,5 cm tjock fyrkant på en bakpappersklädd plåt.  

3. Grädda cirka 10 min. Dela kakan i mindre bitar.  

 

 
Ett varmt lycka till 

Louise Hammarberg 

Many Ways AB 



 


