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RECEPT MEDEL TID: UNDER 45 MINUTER

Pastagratäng med
kyckling och purjo

 23 röster

Ett matigt och färgglatt recept på
pastagratäng med kyckling och purjo. Du gör
gratängen av bland annat kycklingfilé, pasta,
tomat, ricottaost och basilika. Servera med
en fräsch grönsallad till.

Detta är ett recept från Buffé nr 10, 2009.

Så här gör du

För alla

Innehåller laktos, mjölkprotein och ägg.

Gör glutenfri: välj glutenfri specialpasta och kontrollera kryddan.

        ★★★★

Ingredienser

Portioner: 4

300 g fryst kycklingfilé

200 g pasta (t ex rigatoni)

1 purjolök (à 175 g)

4 tomater

2 msk grillkrydda

1 burk ricottaost (à 250 g)

2 dl crème fraiche

3 1/2 dl riven lagrad ost

3 ägg

1/2 kruka basilika

Tina fryst kycklingfilé. Skär i lillfingerstora strimlor.1.

Koka pasta enligt anvisning på förpackningen. Ansa och

strimla purjolök. Skär tomater i bitar.

2.

Sätt ugnen på 200°C.3.

Stek kycklingen i 1 msk olivolja 3-4 minuter. Ta av från

värmen och blanda i purjolök, tomater och grillkrydda.

4.

Vispa ihop ricottaost med crème fraiche, riven lagrad ost

med ägg i en stor bunke. Krydda med salt och svartpeppar.

Vänd ner pastan och kycklingblandningen. Häll allt i en oljad

ugnssäker form. Ställ in i ugnen ca 30 minuter.

5.

Garnera med basilika och servera gärna en sallad till.6.
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RECEPT ENKEL TID: UNDER 30 MINUTER

Korv stroganoff

 141 röster

Korv stroganoff med krossade tomater som
bas gör korvgrytan lite nyttigare. Särskilt när
korven får sällskap av paprika och lök i
grytan. Servera med råris och babyspenat
samt krasse.

Så här gör du

För alla

Kontrollera ingrediensförteckningen på buljongtärningen.

Fri från gluten och ägg.

Gör laktosfri: välj laktosfri matlagningsyoghurt.

Gör mjölkproteinfri: byt ut yoghurt mot iMat fraiche (innehåller

havre) eller Sour Supreme (innehåller soja).

      ★★

Ingredienser

Till servering

Portioner: 4

4 port råris eller annat ris

1 gul lök

1 röd paprika

400 g falukorv

1 msk olja

ca 500 g krossade tomater

1/2 hönsbuljongtärning

1 dl matlagningsyoghurt (10%)

salt och svartpeppar

65 g babyspenat

1/2 ask krasse

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.1.

Skala och skiva löken tunt. Dela, kärna ur och strimla paprikan

tunt. Strimla korven. 

2.

Stek löken och korven i oljan en stekpanna eller i en gryta till

gyllenbrun färg.

3.

Tillsätt paprika, tomatkross och buljongtärning och koka upp.4.

Klicka i yoghurten, en sked i taget under omrörning. Smaksätt med

salt och peppar. 

5.

Till servering: Servera stroganoffen med riset, spenaten och

krassen.

6.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 45 MINUTER

Laxgratäng med
senap och dragon

 138 röster

Hemligheten med den här ljuvliga
laxgratängen är den smakrika såsen som
komponeras ihop av bland annat dijonsenap,
vitvinsvinäger och dragon. Gratängen
gräddas sedan färdigt i ugnen och serveras
med ris och en mâchesallad.

Detta är ett recept från Matkassen v 48, 2014.

Så här gör du

För alla

Rätten är fri från gluten och ägg.

Gör laktosfri: använd crème fraiche och mjölk utan laktos.

Gör mjölkproteinfri: byt ut crème fraiche till iMat fraiche

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

mjölk mot soja-, havre- eller risbaserad ersättningsprodukt.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

ca 600 g laxfilé

salt och peppar

1 grön paprika

1 röd paprika

250 g körsbärstomater

2 dl crème fraiche

1 dl mjölk

1 msk vitvinsvinäger

1 msk dijonsenap

1 kruka dragon

4 port ris

65 g mâchesallad

Sätt ugnen på 225˚C.1.

Skär laxen i 8 bitar (för 4 port) och lägg den i en ugnssäker

form. Krydda med salt och peppar.

2.

Dela, kärna ur och skär paprikorna i bitar. Dela tomaterna

och tryck ned dem och paprikan mellan laxbitarna.

3.

Koka upp crème fraiche, mjölk och vinäger. Rör ner

senapen.

4.

Grovhacka dragonen och rör ner i såsen. Smaka av med salt

och peppar.

5.

Häll såsen över laxen och gratinera mitt i ugnen ca 15

minuter.

6.

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.7.

Servera riset till laxgratängen och salladen.8.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 45 MINUTER

Krämig kasslergratäng
med ädelost och
solrossallad

 29 röster

Recept på krämig och god kasslergratäng
med ädelost. Gratängen gör du av kassler,
broccoli eller blomkål, mjölk och ädelost. Gör
en solrossallad av sockerärter, rädisor och solrosskott. Servera gratängen med salladen
och ris eller bulgur.

Detta är ett recept från Matkassen v 17, 2011.

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningen på brödet. I övrigt är rätten är

fri från ägg, men innehåller mjölkprotein.

Gör glutenfri: red såsen med majsstärkelse (Maizena) i stället

för vetemjöl och servera med glutenfritt specialbröd. 

Gör laktosfri: byt ädelost mot laktosfritt alternativ, t ex laktosfri

        ★★★★

Ingredienser

Solrossallad

Portioner: 4

500 g broccoli eller blomkål

500 g kassler

6 dl mjölk (3%)

3 1/2 msk vetemjöl

140 g ädelost

2 krm salt

1 krm peppar

4 port ris eller bulgur

75 g sockerärter

1/2 knippe rädisor

50 g solrosskott

1 msk olivolja

1 tsk vitvinsvinäger

1 krm salt

1/2 krm peppar

Tina grönsakerna om de är frysta. Låt dem rinna av.1.

Sätt ugnen på 225°C.2.

Skiva kasslern och lägg i en smord, ugnssäker form, ca 20 x

30 cm (för 4 port). Lägg i grönsakerna.

3.

Vispa ihop hälften av mjölken med vetemjölet i en kastrull.

Tillsätt resten av mjölken och låt koka upp under fortsatt

omrörning. Sjud ca 5 minuter. Rör då och då. Ta från

värmen och smula ner ädelosten. Låt smälta. Krydda med

salt och peppar.

4.

Häll såsen över kassler och grönsaker. Sätt mitt i ugnen 20–

25 minuter.

5.

Koka under tiden ris eller bulgur enligt anvisning på

förpackningen och gör salladen.

6.

Solrossallad: Skär sockerärterna i strimlor. Skölj och skiva

rädisorna. Blanda sockerärter och rädisor med

solrosskotten i en skål och häll på en dressing av olja,

vinäger, salt och peppar.

7.

Servera kasslergratängen med kokt ris eller bulgur,

solrossalladen och gärna en bit bröd.

8.
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färskost. Använd laktosfri mjölk.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 45 MINUTER

Knaprig nudelsallad
med morötter och
sockerärter till kotlett

 4 röster

Asiatisk sallad med nudlar, lime, koriander
och krispiga primörer, toppad med nötigt
rostade sesamfrön. Perfekt till grillade
fläskkotletter. God, lätt och fräsch middag som passar varje dag!

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningen på fisksåsen och hoisinsåsen.

I övrigt är rätten fri från laktos, mjölkprotein och ägg.

Gör glutenfri: uteslut hoisinsåsen om den innehåller gluten.

        ★★★★

Ingredienser

Till servering

Portioner: 4

4 port risnudlar

4 knippmorötter

150 g sockerärter

1 paprika

1 kruka koriander

1 lime

1 röd spansk pepparfrukt

2 msk sesamolja

1 msk fisksås

1 msk sweet chilisås

2 msk skalad, strimlad ingefära

2 msk sesamfrön

Benfria kotletter

hoisinsås

Tillaga nudlarna enligt anvisningen på förpackningen.1.

Ansa och skiva tunt, morötter, sockerärter och paprika.

Strimla koriandern. Skölj limen, riv det yttersta av det gröna

skalet och pressa ur saften. Kärna ur och hacka pepparn.

Blanda limeskal och -juice med pepparn, sesamolja, fisksås,

sweet chili och ingefära.

2.

Lägg alla grönsakerna i dressingen och låt ligga 5-10 minuter.3.

Rosta sesamfröna i en torr het stekpanna. Blanda nudlarna

med grönsakerna och toppa med sesamfröna.

4.

Servera nudelsalladen som den är eller till grillad kotlett

penslad med hoisinsås.

5.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 60 MINUTER

Örtkryddad fläskfilé
med rostad rotselleri

 31 röster

Örtkryddad fläskfilé med rostad rotselleri är
ett lyxigt och magnifikt recept med härliga
ingredienser som saftig fläskfilé, rotselleri,
sparrispotatis, färsk timjan och smaskig
ostkräm. En bjudrätt som kommer göra
succé på middagsbordet!

Detta är ett recept från Matkassen v 12, 2013.

Så här gör du

För alla

Rätten är fri från gluten och ägg men innehåller mjölkprotein.

Gör laktosfri: använd laktosfritt matfett och laktosfri kvarg.

       ★★★

Ingredienser

Ostkräm

Portioner: 4

300 g rotselleri

900 g sparrispotatis

2 vitlöksklyftor

1 msk olivolja

ca 500 g fläskfilé

1 msk smör eller margarin

salt och svartpeppar

1 msk finhackad färsk timjan

1 1/2 dl riven lagrad ost

2 1/2 dl kvarg 10 % (Kesella)

2 msk finhackad färsk timjan

1/2 påse (à 125 g) medelhavsmix

Sätt ugnen på 225°C och ställ in en ugnsplåt.1.

Skala rotsellerin, skiva den och potatisen. Skala och krossa

vitlöken.

2.

Blanda rotfrukterna med vitlöken och olivoljan. Häll ut på

den förvärmda plåten och rosta mitt i ugnen ca 30 minuter.

Rör runt då och då.

3.

Bryn köttet runtom i matfettet. Krydda med salt, peppar

och timjan.

4.

Lägg köttet på rotfruktsplåten och låt det steka med de

sista 15 minuterna av stektiden eller tills inner temperaturen

är 70°C.

5.

Ostkräm: Mixa eller blanda ihop osten med kvargen, krydda

med timjan, salt och peppar.

6.

Servera köttet tillsammans med rostade rotfrukter, ostkräm

och sallad.

7.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 45 MINUTER

Färslimpa med
timjansås och
äppelchutney

 7 röster

Klassisk köttfärslimpa blir som ny
tillsammans med söt och kryddig hemkokt
chutney.

Detta är ett recept från Matkassen v 9, 2012.

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningen på fonden.

Gör glutenfri: använd glutenfritt ströbröd eller po-fiber. Byt ut

vetemjölet mot majsstärkelse.

Gör laktosfri: använd laktosfri mjölk och grädde samt laktosfritt

matfett.

Gör mjölkproteinfri: byt ut mjölk och grädde mot havre-, ris-

eller sojaalternativ. Använd mjölkfritt matfett.

        ★★★★

Ingredienser

Färslimpor

Rostade rotfrukter

Timjansås

Portioner: 4

1/2 dl ströbröd

1 dl mjölk

1 gul lök

500 g nötfärs

1 ägg

1 tsk salt

2 krm peppar

375 g svartrötter

600 g fast potatis

1 msk olivolja

1 msk hackad färsk timjan

salt

nymalen svartpeppar

1 1/2 msk vetemjöl

1 1/2 dl vatten

Sätt ugnen på 225°C.1.

Färslimpor: Blanda ströbröd och mjölk i en bunke. Låt svälla

5 minuter.

2.

Blanda i riven lök, färs och ägg. Arbeta till en smidig smet.

Krydda med salt och peppar. Forma till två limpor och lägg

dem i en långpanna.

3.

Rostade rotfrukter: Skala svartrötterna och lägg dem i kallt

vatten efter skalning för att undvika missfärgning. Skär dem

i stavar. Skölj och skär potatisen i klyftor.

4.

Blanda svartrötter och potatis med olja och timjan och

krydda med salt och peppar. Lägg rotfrukterna runt

köttfärslimpan på plåten.

5.

Stek i mitten av ugnen ca 20 minuter.6.

Timjansås: Vispa ihop mjöl och vatten i stekpannan. Vispa i

grädde, fond, soja och finhackad timjan. Låt sjuda ca 5

minuter. Smaka av med salt och peppar.

7.

Äppelchutney: Skala och kärna ur äpplena, skär i bitar. Skala

och finhacka ingefäran. Skala och strimla löken.

8.

Koka ihop äpple, ingefära, lök, sambal oelek, vinäger och

socker ca 10 minuter. Smaka av med salt.

9.

Servera limpan med rotsaker, sås och chutney.10.
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Gör äggfri: uteslut ägget.

Tips

Barnknepet: Gör en egen chutney till barnen genom att bara

koka ihop äppelbitar med en gnutta socker.

Äppelchutney

1 dl vispgrädde

1 köttbuljongtärning eller mörk

oxfond (1 tärning motsvarar 1 1/2

msk fond)

1 tsk kinesisk soja

1 msk hackad färsk timjan

salt och peppar

3 röda äpplen

1 msk finhackad ingefära

1 gul lök

1/2 tsk sambal oelek

1/2 dl vitvinsvinäger

1/2 dl strösocker

salt


