
(Salt, svartpeppar, vatten, vetemjöl och socker 
räknar vi med att det fi nns hemma)

4 portioner

Landvetter

Vi önskar dig en 
fantastiskt smakrik 
och avkopplande vecka!

Vi önskar dig en 
fantastiskt smakrik 
och avkopplande vecka!

Frukt & grönt
• 2 vitlöksklyftor  
• ½ dl basilikablad (ca ½ kruka)
• 900 g fast potatis  
• ½ huvudsallad   
• 1 kruksallad till tisdagssallad    
• 3 tomater till tisdagssallad    
• 1 gurka till tisdags- och onsdagssallad  
• 65 g machesallad till tisdags- och onsdagssallad 
• 2 purjolök
• 250 g broccoli   
• 200 g champinjoner
• 150 g sockerärter  
• 65 g babyspenat  
• 4 soltorkade tomater
• 2 bananer

Pasta
• 8 port ris   
• 4 port tagliatelle
• 4 port pasta (gärna penne)  
• 690 g pastasås (basilika)

Smaksättare
• 4 msk olja   
• 2 tsk timjan
• ½ dl polenta

Grönsakskonserver
• ½ dl chilisås eller ketchup

Chark
• 4 dl pastasås (fyra ostar) 
• 4 dl pastasås (mild ost)
• 400 g färska lasagneplattor  
• 1 kg färdig potatisgratäng
• 360 g strimlad rökt skinka  
• 200 g skivad rökt skinka
• 4 skivor parmaskinka  
• 50 g Grana padano fl arn
• 100 g getost   
• 1 dl riven Västerbottenost
• 1 ½ dl riven prästost  
• 150 g bacon
• 8 kycklingfi léer  
• 500 g fl äskfi lé
• 1 stekt eller grillad kyckling

Djupfryst
• 600 g sej

Mejeri
• 5 dl lätt creme fraiche franska örter 
• 5 ägg
• 2 dl mjölk   
• 2 dl grädde
• 250 g kvarg

Snacks
• ½ dl salta jordnötter
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Fetafylld biff med
rödlök

 
 12 röster

Perfekt vardagsrätt som kommer att
uppskattas av hela familjen. Biffarna är
fyllda med fantastisk fetaost, som hjälper
biffarna att bli mer krämiga och
välsmakande. Den stekta rödlöken på sidan av är ytterligare ett plus i kanten.

Så här gör du

För alla

Byt ut osten mot sojabaserad ost och stek i mjölkfritt margarin

om du inte tål mjölk eller laktos.

Tips

Krydda gärna färsen med någon örtkrydda tex timjan, rosmarin

eller oregano.

Gröna tipset: Mixa kokta grönsaker och blanda med potatismjöl,

salt och peppar. Fyll med fetaost och stek som ovan om du inte

vill äta kött.

       ★★★

Ingredienser

Tillbehör

Portioner: 4

1 kg färskpotatis

400 g köttfärs

1 1/2 msk vatten

1 1/2 tsk salt

1 krm peppar

100 g fetaost (max 16 %)

2 rödlökar

1 msk flytande margarin

600 g djupfrysta wokgrönsaker

sallad

bröd

Skrapa och koka potatisen mjuk i lättsaltat vatten.1.

Blanda färsen med vatten, 2/3 av saltet och peppar. Dela

färsen i fyra bitar (för 4 port). Skär osten i portionsbitar.

Lägg en bit ost på varje färsbit och forma färsen runt om så

att osten täcks.

2.

Skala och skär rödlöken i klyftor.3.

Stek biffarna i hälften av margarinet ca 5 minuter per sida.

Låt löken steka med vid sidan om i stekpannan.

4.

Woka grönsakerna i resten av margarinet enligt

förpackningens anvisning. Krydda med resten av saltet.

5.

Servera biffarna med den stekta löken, potatis,

wokgrönsaker, sallad och bröd.

6.

 godare
Enklare&

vardag!

Du hittar våra medarbetares unika 
matfi lmer om respektive middag 
både på vår hemsida (under fl iken 
Inspiration, En enklare & godare 
vardag) samt på vår facebooksida.

Receptfolder Nr1

Inköpslista &  3 recept



(Salt, svartpeppar, vatten, vetemjöl och socker 
räknar vi med att det fi nns hemma)

4 portioner

Landvetter

Vi önskar dig en 
fantastiskt smakrik 
och avkopplande vecka!

Vi önskar dig en 
fantastiskt smakrik 
och avkopplande vecka!

Frukt & grönt
• 2 vitlöksklyftor 
• ½ dl basilikablad (ca ½ kruka)
• 900 g fast potatis 
• ½ huvudsallad 
• 1 kruksallad till tisdagssallad 
• 3 tomater till tisdagssallad 
• 1 gurka till tisdags- och onsdagssallad 
• 65 g machesallad till tisdags- och onsdagssallad 
• 2 purjolök
• 250 g broccoli 
• 200 g champinjoner
• 150 g sockerärter 
• 65 g babyspenat 
• 4 soltorkade tomater
• 2 bananer

Pasta
• 8 port ris 
• 4 port tagliatelle
• 4 port pasta (gärna penne) 
• 690 g pastasås (basilika)

Smaksättare
• 4 msk olja 
• 2 tsk timjan
• ½ dl polenta

Grönsakskonserver
• ½ dl chilisås eller ketchup

Chark
• 4 dl pastasås (fyra ostar) 
• 4 dl pastasås (mild ost)
• 400 g färska lasagneplattor 
• 1 kg färdig potatisgratäng
• 360 g strimlad rökt skinka 
• 200 g skivad rökt skinka
• 4 skivor parmaskinka 
• 50 g Grana padano fl arn
• 100 g getost 
• 1 dl riven Västerbottenost
• 1 ½ dl riven prästost 
• 150 g bacon
• 8 kycklingfi léer 
• 500 g fl äskfi lé
• 1 stekt eller grillad kyckling

Djupfryst
• 600 g sej

Mejeri
• 5 dl lätt creme fraiche franska örter 
• 5 ägg
• 2 dl mjölk 
• 2 dl grädde
• 250 g kvarg

Snacks
• ½ dl salta jordnötter
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Fetafylld biff med
rödlök

 12 röster

Perfekt vardagsrätt som kommer att
uppskattas av hela familjen. Biffarna är
fyllda med fantastisk fetaost, som hjälper
biffarna att bli mer krämiga och
välsmakande. Den stekta rödlöken på sidan av är ytterligare ett plus i kanten.

Så här gör du

För alla

Byt ut osten mot sojabaserad ost och stek i mjölkfritt margarin

om du inte tål mjölk eller laktos.

Tips

Krydda gärna färsen med någon örtkrydda tex timjan, rosmarin

eller oregano.

Gröna tipset: Mixa kokta grönsaker och blanda med potatismjöl,

salt och peppar. Fyll med fetaost och stek som ovan om du inte

vill äta kött.

       ★★★

Ingredienser

Tillbehör

Portioner: 4

1 kg färskpotatis

400 g köttfärs

1 1/2 msk vatten

1 1/2 tsk salt

1 krm peppar

100 g fetaost (max 16 %)

2 rödlökar

1 msk flytande margarin

600 g djupfrysta wokgrönsaker

sallad

bröd

Skrapa och koka potatisen mjuk i lättsaltat vatten.1.

Blanda färsen med vatten, 2/3 av saltet och peppar. Dela

färsen i fyra bitar (för 4 port). Skär osten i portionsbitar.

Lägg en bit ost på varje färsbit och forma färsen runt om så

att osten täcks.

2.

Skala och skär rödlöken i klyftor.3.

Stek biffarna i hälften av margarinet ca 5 minuter per sida.

Låt löken steka med vid sidan om i stekpannan.

4.

Woka grönsakerna i resten av margarinet enligt

förpackningens anvisning. Krydda med resten av saltet.

5.

Servera biffarna med den stekta löken, potatis,

wokgrönsaker, sallad och bröd.

6.

 godare
Enklare&

vardag!

Du hittar våra medarbetares unika 
matfi lmer om respektive middag 
både på vår hemsida (under fl iken 
Inspiration, En enklare & godare 
vardag) samt på vår facebooksida.

Receptfolder Nr1

Inköpslista &  3 recept
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Prosciuttolindad
kycklingfilé med
krämig gnocchi

 45 röster

Prosciuttolindad kycklingfilé med krämig
gnocchi är ett matigt, smarrigt och mycket
lättlagat recept. Den lufttorkade skinkan ger
härlig sälta åt kycklingen och gnocchin får fin smak av crème fraiche, soltorkade
tomater och basilika. Servera med mangoldskott i lite vinäger.

Detta är ett recept från Matkassen v 41, 2014.

Så här gör du

För alla

Rätten är fri från ägg men innehåller gluten, laktos och

mjölkprotein.

Tips

Kockknepet: Stek gnocchin i lite olivolja innan crème

fraicheblandningen vänds ner.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

4 kycklingfiléer med prosciutto

4 port potatisgnocchi

1 kruka basilika

280 g strimlade soltorkad tomat

4 dl lätt crème fraiche

salt och peppar

130 g röda mangoldskott

2 tsk rödvinsvinäger

Bra att veta när du ändrar antalet portioner

Detta recept är gjort för 2 portioner. När du ändrar antalet

portioner så ändras också mängden i ingredienserna. I

vissa fall kan detta resultera i att tillagningstiden behöver

justeras.

Tillaga kycklingen och gnocchin enligt anvisningarna på

förpackningarna.

1.

Strimla basilikan. Häll av tomaterna. Blanda tomater och

basilika med crème fraiche. Salta och peppra. Blanda allt

med gnocchin.

2.

Blanda mangoldskotten med vinägern. Salta och peppra.3.

Servera kycklingen med gnocchi och mangoldskott.4.
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Tacogratäng
 114 röster

Spännande variant på den alltid så populära
fredagstacosen. Här i form av en gratäng
med tacokryddad färs, majs tacosås, squash
och krispiga tortillachips och riven ost som
pricken över i. Självklar barnfavorit utlovas!

Detta är ett recept från Billiga veckan v 43,
2012.

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningarna på taco kryddmixen,

pastasåsen och tortillachipsen. I övrigt är rätten fri från gluten

och ägg.

Gör laktosfri: Använd laktosfri gräddfil.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

1 gul lök

1 tsk olja

ca 500 g nötfärs

40 g taco kryddmix

390 g pastasås vitlök

3 tomater

340 g majs

200 g tortillachips

1 dl riven ost

1 zucchini

salt och peppar

1/2 isbergssallad

1 rödlök

1 1/2 dl gräddfil

Bra att veta när du ändrar antalet portioner

Detta recept är gjort för 4 portioner. När du ändrar antalet

portioner så ändras också mängden i ingredienserna. I

vissa fall kan detta resultera i att tillagningstiden behöver

justeras.

Sätt ugnen på 200°C.1.

Skala och hacka löken. Fräs den i oljan och tillsätt färsen.

Stek tills den är klar och rör i tacokryddan. Häll över

pastasåsen och låt koka upp.

2.

Skär tomaterna i skivor.3.

Häll köttfärssåsen i en ugnssäker form och lägg på

tomaterna och hälften av de avrunna majsen. Krossa några

nävar med chips grovt och varva med riven ost på toppen.

Sätt in mitt i ugnen ca 15 minuter.

4.

Strimla zucchinin med en potatisskalare och blanda med

resten av majsen. Krydda med salt och peppar.

5.

Skär isbergssalladen och skala och hacka rödlöken.6.

Servera tacogratängen med gräddfil, extra chips, zucchini-

och majssallad, isbergssallad och rödlök.

7.
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Tacogratäng
 114 röster

Spännande variant på den alltid så populära
fredagstacosen. Här i form av en gratäng
med tacokryddad färs, majs tacosås, squash
och krispiga tortillachips och riven ost som
pricken över i. Självklar barnfavorit utlovas!

Detta är ett recept från Billiga veckan v 43,
2012.

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningarna på taco kryddmixen,

pastasåsen och tortillachipsen. I övrigt är rätten fri från gluten

och ägg.

Gör laktosfri: Använd laktosfri gräddfil.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

1 gul lök

1 tsk olja

ca 500 g nötfärs

40 g taco kryddmix

390 g pastasås vitlök

3 tomater

340 g majs

200 g tortillachips

1 dl riven ost

1 zucchini

salt och peppar

1/2 isbergssallad

1 rödlök

1 1/2 dl gräddfil

Bra att veta när du ändrar antalet portioner

Detta recept är gjort för 4 portioner. När du ändrar antalet

portioner så ändras också mängden i ingredienserna. I

vissa fall kan detta resultera i att tillagningstiden behöver

justeras.

Sätt ugnen på 200°C.1.

Skala och hacka löken. Fräs den i oljan och tillsätt färsen.

Stek tills den är klar och rör i tacokryddan. Häll över

pastasåsen och låt koka upp.

2.

Skär tomaterna i skivor.3.

Häll köttfärssåsen i en ugnssäker form och lägg på

tomaterna och hälften av de avrunna majsen. Krossa några

nävar med chips grovt och varva med riven ost på toppen.

Sätt in mitt i ugnen ca 15 minuter.

4.

Strimla zucchinin med en potatisskalare och blanda med

resten av majsen. Krydda med salt och peppar.

5.

Skär isbergssalladen och skala och hacka rödlöken.6.

Servera tacogratängen med gräddfil, extra chips, zucchini-

och majssallad, isbergssallad och rödlök.

7.
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Prosciuttolindad
kycklingfilé med
krämig gnocchi

 45 röster

Prosciuttolindad kycklingfilé med krämig
gnocchi är ett matigt, smarrigt och mycket
lättlagat recept. Den lufttorkade skinkan ger
härlig sälta åt kycklingen och gnocchin får fin smak av crème fraiche, soltorkade
tomater och basilika. Servera med mangoldskott i lite vinäger.

Detta är ett recept från Matkassen v 41, 2014.

Så här gör du

För alla

Rätten är fri från ägg men innehåller gluten, laktos och

mjölkprotein.

Tips

Kockknepet: Stek gnocchin i lite olivolja innan crème

fraicheblandningen vänds ner.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

4 kycklingfiléer med prosciutto

4 port potatisgnocchi

1 kruka basilika

280 g strimlade soltorkad tomat

4 dl lätt crème fraiche

salt och peppar

130 g röda mangoldskott

2 tsk rödvinsvinäger

Bra att veta när du ändrar antalet portioner

Detta recept är gjort för 2 portioner. När du ändrar antalet

portioner så ändras också mängden i ingredienserna. I

vissa fall kan detta resultera i att tillagningstiden behöver

justeras.

Tillaga kycklingen och gnocchin enligt anvisningarna på

förpackningarna.

1.

Strimla basilikan. Häll av tomaterna. Blanda tomater och

basilika med crème fraiche. Salta och peppra. Blanda allt

med gnocchin.

2.

Blanda mangoldskotten med vinägern. Salta och peppra.3.

Servera kycklingen med gnocchi och mangoldskott.4.
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Prosciuttolindad
kycklingfilé med
krämig gnocchi

 45 röster

Prosciuttolindad kycklingfilé med krämig
gnocchi är ett matigt, smarrigt och mycket
lättlagat recept. Den lufttorkade skinkan ger
härlig sälta åt kycklingen och gnocchin får fin smak av crème fraiche, soltorkade
tomater och basilika. Servera med mangoldskott i lite vinäger.

Detta är ett recept från Matkassen v 41, 2014.

Så här gör du

För alla

Rätten är fri från ägg men innehåller gluten, laktos och

mjölkprotein.

Tips

Kockknepet: Stek gnocchin i lite olivolja innan crème

fraicheblandningen vänds ner.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

4 kycklingfiléer med prosciutto

4 port potatisgnocchi

1 kruka basilika

280 g strimlade soltorkad tomat

4 dl lätt crème fraiche

salt och peppar

130 g röda mangoldskott

2 tsk rödvinsvinäger

Bra att veta när du ändrar antalet portioner

Detta recept är gjort för 2 portioner. När du ändrar antalet

portioner så ändras också mängden i ingredienserna. I

vissa fall kan detta resultera i att tillagningstiden behöver

justeras.

Tillaga kycklingen och gnocchin enligt anvisningarna på

förpackningarna.

1.

Strimla basilikan. Häll av tomaterna. Blanda tomater och

basilika med crème fraiche. Salta och peppra. Blanda allt

med gnocchin.

2.

Blanda mangoldskotten med vinägern. Salta och peppra.3.

Servera kycklingen med gnocchi och mangoldskott.4.
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Tacogratäng
 114 röster

Spännande variant på den alltid så populära
fredagstacosen. Här i form av en gratäng
med tacokryddad färs, majs tacosås, squash
och krispiga tortillachips och riven ost som
pricken över i. Självklar barnfavorit utlovas!

Detta är ett recept från Billiga veckan v 43,
2012.

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningarna på taco kryddmixen,

pastasåsen och tortillachipsen. I övrigt är rätten fri från gluten

och ägg.

Gör laktosfri: Använd laktosfri gräddfil.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

1 gul lök

1 tsk olja

ca 500 g nötfärs

40 g taco kryddmix

390 g pastasås vitlök

3 tomater

340 g majs

200 g tortillachips

1 dl riven ost

1 zucchini

salt och peppar

1/2 isbergssallad

1 rödlök

1 1/2 dl gräddfil

Bra att veta när du ändrar antalet portioner

Detta recept är gjort för 4 portioner. När du ändrar antalet

portioner så ändras också mängden i ingredienserna. I

vissa fall kan detta resultera i att tillagningstiden behöver

justeras.

Sätt ugnen på 200°C.1.

Skala och hacka löken. Fräs den i oljan och tillsätt färsen.

Stek tills den är klar och rör i tacokryddan. Häll över

pastasåsen och låt koka upp.

2.

Skär tomaterna i skivor.3.

Häll köttfärssåsen i en ugnssäker form och lägg på

tomaterna och hälften av de avrunna majsen. Krossa några

nävar med chips grovt och varva med riven ost på toppen.

Sätt in mitt i ugnen ca 15 minuter.

4.

Strimla zucchinin med en potatisskalare och blanda med

resten av majsen. Krydda med salt och peppar.

5.

Skär isbergssalladen och skala och hacka rödlöken.6.

Servera tacogratängen med gräddfil, extra chips, zucchini-

och majssallad, isbergssallad och rödlök.

7.
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Tacogratäng
 114 röster

Spännande variant på den alltid så populära
fredagstacosen. Här i form av en gratäng
med tacokryddad färs, majs tacosås, squash
och krispiga tortillachips och riven ost som
pricken över i. Självklar barnfavorit utlovas!

Detta är ett recept från Billiga veckan v 43,
2012.

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningarna på taco kryddmixen,

pastasåsen och tortillachipsen. I övrigt är rätten fri från gluten

och ägg.

Gör laktosfri: Använd laktosfri gräddfil.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

1 gul lök

1 tsk olja

ca 500 g nötfärs

40 g taco kryddmix

390 g pastasås vitlök

3 tomater

340 g majs

200 g tortillachips

1 dl riven ost

1 zucchini

salt och peppar

1/2 isbergssallad

1 rödlök

1 1/2 dl gräddfil

Bra att veta när du ändrar antalet portioner

Detta recept är gjort för 4 portioner. När du ändrar antalet

portioner så ändras också mängden i ingredienserna. I

vissa fall kan detta resultera i att tillagningstiden behöver

justeras.

Sätt ugnen på 200°C.1.

Skala och hacka löken. Fräs den i oljan och tillsätt färsen.

Stek tills den är klar och rör i tacokryddan. Häll över

pastasåsen och låt koka upp.

2.

Skär tomaterna i skivor.3.

Häll köttfärssåsen i en ugnssäker form och lägg på

tomaterna och hälften av de avrunna majsen. Krossa några

nävar med chips grovt och varva med riven ost på toppen.

Sätt in mitt i ugnen ca 15 minuter.

4.

Strimla zucchinin med en potatisskalare och blanda med

resten av majsen. Krydda med salt och peppar.

5.

Skär isbergssalladen och skala och hacka rödlöken.6.

Servera tacogratängen med gräddfil, extra chips, zucchini-

och majssallad, isbergssallad och rödlök.

7.

2015-10-20 11:10Prosciuttolindad kycklingfilé med krämig gnocchi | Recept ICA.se

Sida 1 av 1http://www.ica.se/recept/prosciuttolindad-kycklingfile-med-kramig-gnocchi-717629/

Prosciuttolindad
kycklingfilé med
krämig gnocchi

 45 röster

Prosciuttolindad kycklingfilé med krämig
gnocchi är ett matigt, smarrigt och mycket
lättlagat recept. Den lufttorkade skinkan ger
härlig sälta åt kycklingen och gnocchin får fin smak av crème fraiche, soltorkade
tomater och basilika. Servera med mangoldskott i lite vinäger.

Detta är ett recept från Matkassen v 41, 2014.

Så här gör du

För alla

Rätten är fri från ägg men innehåller gluten, laktos och

mjölkprotein.

Tips

Kockknepet: Stek gnocchin i lite olivolja innan crème

fraicheblandningen vänds ner.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

4 kycklingfiléer med prosciutto

4 port potatisgnocchi

1 kruka basilika

280 g strimlade soltorkad tomat

4 dl lätt crème fraiche

salt och peppar

130 g röda mangoldskott

2 tsk rödvinsvinäger

Bra att veta när du ändrar antalet portioner

Detta recept är gjort för 2 portioner. När du ändrar antalet

portioner så ändras också mängden i ingredienserna. I

vissa fall kan detta resultera i att tillagningstiden behöver

justeras.

Tillaga kycklingen och gnocchin enligt anvisningarna på

förpackningarna.

1.

Strimla basilikan. Häll av tomaterna. Blanda tomater och

basilika med crème fraiche. Salta och peppra. Blanda allt

med gnocchin.

2.

Blanda mangoldskotten med vinägern. Salta och peppra.3.

Servera kycklingen med gnocchi och mangoldskott.4.




