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RECEPT MEDEL TID: UNDER 30 MINUTER

Tacogratäng

 79 röster

Blandningen av praktisk ugnsbakad gratäng
och barnens favorit tacos kan inte bli annat
än succé. Med lök, köttfärs, tomatsås och
tacokrydda får gratängen sin speciella
tacosmak. Ett täcke av ost och krossade
chips på toppen blir pricken över i:et.
Serveras med klassiska tillbehör som gurka, gräddfil, tacochips, majs och rödlök.

Detta är ett recept från Billiga veckan v 43, 2013.

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningarna på kryddmixen, pastasåsen

och tortillachipsen. I övrigt är rätten fri från gluten och ägg.

Gör laktosfri: använd laktosfri gräddfil.

Gör mjölkproteinfri: byt ut gräddfilen mot Sour Supreme

(innehåller soja). Uteslut osten. 

Gör mer klimaträtt

Byt nötfärs till blandfärs och minska din klimatpåverkan med en

tredjedel.

       ★★★

Ingredienser

Till servering

Portioner: 4

1 rödlök

1 tsk olja

ca 500 g nötfärs

40 g taco kryddmix

390 g pastasås (vitlök)

3 tomater

340 g majskorn

200 g tortillachips

1 dl riven ost

1/2 gurka

1 1/2 dl gräddfil

gräddfil

chips

majs

gurka

rödlök

Sätt ugnen på 225°C.1.

Skala och hacka löken. Fräs hälften av den i oljan och tillsätt

färsen. Stek tills den är klar och rör ner 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 den avrunna majsen. Krossa

några nävar med chips grovt och varva med riven ost på

toppen. Sätt in mitt i ugnen ca 10 minuter.

4.

Skala och tärna gurkan.5.

Till servering: Servera tacogratängen med gräddfil, extra

chips, majs, gurka och rödlök.

6.
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RECEPT ENKEL TID: UNDER 30 MINUTER

Kassler- och tomatlåda
med pesto

 
 255 röster

Sväng ihop en enkel och smakrik kassler- och
tomatlåda med pesto, en rätt som mättar
många magar. Skivade tomater och kassler
varvas i en ugnssäker form innan crème
fraiche-blandningen, chilisåsen, peston och osten hälls över och avslutas i ugnen. Som
tillbehör finns koks potatis och knaprig sallad.

Detta är ett recept från Billiga veckan v 19, 2015.

Så här gör du

För alla

Rätten är fri från gluten.

Gör laktosfri: använd crème fraiche utan laktos.

Gör mjölkproteinfri: byt ut crème fraiche till iMat fraiche

(innehåller havre) eller Sour Supreme (innehåller soja).

Kontrollera innehållet i peston, kan innehålla mjölkprotein.

Uteslut osten eller välj mjölkproteinfritt ostalternativ.

Gör äggfri: känsliga äggallergiker bör välja ost (kan ev finnas i

peston) utan konserveringsämnet E1105 Lysozym.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

900 g fast potatis

2 tomater

ca 550 g kassler

2 dl lätt crème fraiche

1/2 dl chilisås

1/2 dl pesto

1 dl riven ost

1/2 isbergssallad

Sätt ugnen på 225°C.1.

Koka potatisen.2.

Skiva tomaterna och kasslern. Varva det i en ugnssäker

form.

3.

Vispa ihop crème fraiche och chilisås och häll över kasslern.

Skeda över peston och strö över osten.

4.

Gratinera mitt i ugnen ca 20 minuter tills den fått fin färg.5.

Skär isbergssalladen i bitar.6.

Servera med kokt potatis och isbergssallad.7.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 30 MINUTER

Pasta med broccolisås
och korv

 29 röster

En matig vardagsmiddag lagar du lätt genom
att blanda ihop pasta med broccolibuketter,
bratwurst och soltorkade tomater. Pastan
blir extra krämig och god genom crème
fraichesåsen.

Detta är ett recept från Billiga veckan v 34, 2011.

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningen på buljongen och

bratwursten.

Gör glutenfri: använd glutenfri pasta.

Gör laktosfri: använd laktosfri crème fraiche.

Gör mjölkproteinfri: byt ut crème fraichen mot Sour Supreme

(innehåller soja) eller iMat fraiche (innehåller havre).

Gör äggfri: använd pasta utan ägg.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

4 port tagliatelle

2 vitlöksklyftor

400 g broccoli

2 1/2 dl grönsaksbuljong (vatten

och buljong eller fond)

2 dl lätt crème fraiche

salt och peppar

200 g soltorkade tomater

600 g bratwurst

1 msk olja

Koka tagliatellen enligt anvisningen på förpackningen.1.

Skala vitlöksklyftorna och lägg dem i en kastrull tillsammans

med broccolin. Häll på buljongen och låt koka under lock 5–

7 minuter.

2.

Ta undan några broccolibuketter till servering. Grovmixa

resterande broccoli med buljongen och vitlöken. Häll

tillbaka i kastrullen och låt koka upp. Blanda ner crème

fraiche. Smaksätt med salt och peppar.

3.

Strimla tomaterna. Skär korven i slantar och stekt dem i

oljan. Blanda tagliatellen med såsen och resten av broccolin

och tomaterna.

4.

Servera pasta- och broccolisåsen med korven.5.
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RECEPT ENKEL TID: UNDER 45 MINUTER

Falukorv i ugn med
tomat och purjolök

 84 röster

Härligt recept på husmanskost med mumsig
falukorv som gratineras och tillagas i ugn.
Smarriga ingredienser som tomat, purjolök,
dijonsenap, riven ost och pastasås med
basilika ser till att rätten får sin imponerande
smak! Falukorv i ugn med tomat och purjolök
serveras med ris och gurka och kan avnjutas vilken dag som helst i veckan.

Detta är ett recept från Billiga veckan v 24, 2013.

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningen på korven. I övrigt är rätten

fri från gluten, laktos och ägg.

Gör mjölkproteinfri: uteslut osten och strö över lite mjölkfritt

ströbröd istället.

        ★★★★

Ingredienser

Portioner: 4

390 g pastasås med basilika

1 msk dijonsenap

1 msk strösocker

salt och peppar

1/2 purjolök

550 g falukorv

1 dl riven ost (11 %)

4 port ris eller annat gryn

1/2 gurka

Sätt ugnen på 225°C.1.

Blanda pastasåsen med senap och socker. Smaka av med

salt och peppar. Häll den i en ugnssäker form.

2.

Ansa, skölj och skiva purjolöken. Skär snitt i korven nästan

igenom och lägg den i formen. Lägg löken i skårorna. Strö

över osten. Gratinera mitt i ugnen 15–20 minuter.

3.

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.4.

Skär gurkan i stavar.5.

Servera den gratinerade korven med ris och gurka.6.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 60 MINUTER

Fiskgratäng med
fänkål och ost

 7 röster

Det här är en jättegod fiskgratäng där fänkål
och ädelost blir festliga smaksättare.
Fiskfiléerna och fänkålen tillagas i såsen av
grädde och ost och blir en ljuvligt krämig
gratäng som du serverar med lite pressad potatis.

Så här gör du

För alla

Gör mjölkprotein- och laktosfri: Byt ut grädden mot havre- eller

sojabaserad gräddprodukt och osten mot sojabaserad ost.

Tips

Fänkålen, som har en speciell lite lakritsaktig smak passar

mycket bra till fisk. Tycker du att den är lite för markant kan den

ersättas med 2 purjolökar som finstrimlas och tillagas

tillsammans med fisken.

        ★★★★

Ingredienser

Portioner: 4

2 fänkål

600 g fiskfilé t ex hoki eller torsk

2 1/2 dl laga lätt grädde (5 % fett)

100 g ädelost (max 30 %)

10 - 12 potatisar (ca 1 kg för 4

port)

1 tsk salt

1 krm mald vitpeppar

Halvera fänkålen och skär fänkålen i strimlor. Lägg fänkålen

i en ugnssäker form.

1.

Skär fisken i mindre bitar och lägg den ovanpå fänkålen.

Strö över salt.

2.

Blanda grädden med smulad ost och krydda med mald

vitpeppar. Häll blandningen över fisk och fänkål.

3.

Tillaga mitt i ugnen i 225°C, ca 20 min.4.

Skala och skär potatisen i små bitar. Koka potatisen mjuk i

lättsaltat vatten. Låt potatisen rinna av och pressa den

igenom en potatispress.

5.

Servera fiskgratängen med pressad potatis, gröna bönor

och bröd.

6.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 30 MINUTER

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.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 30 MINUTER

Prosciuttolindad
kycklingfilé med
krämig gnocchi

 44 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: 2

2 kycklingfiléer med prosciutto

2 port potatisgnocchi

1/2 kruka basilika

140 g strimlade soltorkad tomat

2 dl lätt crème fraiche

salt och peppar

65 g röda mangoldskott

1 tsk rödvinsvinäger

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.


