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RECEPT MEDEL TID: UNDER 45 MINUTER

Krämig fisk med ris

 57 röster

Krämig fisk med ris är en lätt- och snabblagad
fiskrätt av sej, zucchini, purjolök och crème
fraiche franska örter. Fisken tillagas i ugn
vilket gör att du får värdefull tid över till
annat (som att duka fram eller diska undan).
Servera den krämiga fisken med ris.

Detta är ett recept från Billiga veckan v 18, 2013.

Så här gör du

För alla

Rätten är fri från gluten och ägg.

Gör laktosfri: använd laktosfri crème fraiche och krydda med

vitlök, basilika, timjan, dragon och oregano.

Gör mjölkproteinfri: byt ut crème fraichen mot Sour Supreme

(innehåller soja) eller imat fraiche (innehåller havre) och krydda

med vitlök, basilika, timjan, dragon och oregano.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

600 g sej

4 port ris eller annat gryn

1 zucchini

1/2 purjolök

1 msk olja

salt och peppar

2 dl lätt crème fraiche franska

örter

Tina sejen.1.

Sätt ugnen på 175°C.2.

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.3.

Skär zucchinin i tärningar. Ansa och skiva purjolöken. Stek

zucchinin i oljan och vänd ner purjon mot slutet och stek

lite till. Salta och peppra. Blanda ner crème fraichen i

grönsakerna.

4.

Lägg sejen i en ugnssäker form. Häll över crème

fraicheblandningen. Sätt in mitt i ugnen ca 20 minuter.

5.

Servera fisken med riset.6.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 45 MINUTER

Pastagratäng med
skinka

 30 röster

Pastagratäng med skinka är en värmande och
mäktig pastarätt som inte går av för hackor!
Blanda den nykokta pastan med broccoli,
purjolök, skinka och ostsås och gratinera i
ugnen ca 25 minuter, tills gratängen fått fin färg. Servera gärna med en fräsch sallad.

Detta är ett recept från Billiga veckan v 13, 2014.

Så här gör du

För alla

Rätten innehåller laktos, mjölkprotein och ägg.

Gör glutenfri: använd glutenfri pasta.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

4 port pasta, gärna penne

250 g broccoli

1/2 purjolök

1 tsk olja

5 ägg

2 dl mjölk

4 dl pastasås (fyra ostar)

2 förp strimlad rökt skinka (à 180

g)

Sätt ugnen på 225°C.1.

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen, men

korta ner koktiden ett par minuter.

2.

Skala stjälken på broccolin och skär i bitar. Skär resten av

broccolin i buketter. Lägg i dem när det återstår 3 minuter

av pastans koktid.

3.

Ansa och skär purjolöken i skivor. Stek dem mjuka i oljan.4.

Vispa ihop ägg och mjölk med ostsåsen. Blanda pasta,

broccoli, purjolök och skinka med ostsåsen och häll det i

formen. Sätt in mitt i ugnen ca 25 minuter.

5.

Servera gärna gratängen med en sallad.6.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 30 MINUTER

Flygande Jakob

 228 röster

Flygande Jakob är en klassisk och festlig
kycklingrätt som är enkel, god och
uppskattad av alla. Kycklingen blandas med
grädde, crème fraiche, chilisås, bananer och
jordnötter och gratineras i ugn. Servera ris till
måltiden.

Så här gör du

För alla

Kontrollera ingrediensförteckningen på kycklingen, i övrigt fri

från ägg och gluten.

Gör mjölkproteinfri: byt ut crème fraiche mot iMat fraiche

(innehåller havre) eller Sour Supreme (innehåller soja) och byt

ut grädden mot mjölkfritt ris-, havre- eller sojaalternativ.

Gör laktosfri: använd laktosfri grädde och crème fraiche.

       ★★★

Ingredienser

Till servering

Portioner: 4

1 stekt eller grillad kyckling

1 pkt bacon à ca 150 g

200 g färska champinjoner eller

skivade på burk

2 dl grädde

1 dl crème fraiche

1/2 dl chilisås eller ketchup

2 bananer

1/2 dl salta jordnötter

kokt ris

blandsallad

Sätt ugnen på 225°C.1.

Dela kycklingen, bena ur och skär köttet i mindre bitar. Lägg

dem på ett ugnssäkert fat.

2.

Strimla och fräs baconet i en stekpanna på medelvärme. Låt

rinna av på hushållspapper. Skiva och bryn svampen lätt.

3.

Vispa samman grädde, crème fraiche och chilisås eller

ketchup. Häll gräddblandningen över kycklingen. Fördela

skivade bananer, bacon och svamp ovanpå. Gratinera i

225°C, 15-20 min. Strö över jordnötterna när halva

gratineringstiden gått.

4.

Till servering: Servera rätten med kokt ris och en blandad

sallad.

5.



10/2/2015 Krämig kycklingpasta med persilja | Recept ICA.se

http://www.ica.se/butiker/kvantum/harryda/icakvantumlandvetter1610/visarecept/kramigkycklingpastamedpersilja719231/ 1/1

RECEPT MEDEL TID: UNDER 30 MINUTER

Krämig kycklingpasta
med persilja

 127 röster

Är du på jakt efter den perfekta pastarätten?
Jakten är över, här har du en krämig
kycklingpasta med persilja. Såsen gör du med
purjo, sockerärter och vitlök som steks
tillsammans med kycklingen, addera crème fraiche. Som slutlig touch, tillsätt persilja
och spenat och avnjut med pasta och osten.

Detta är ett recept från Matkassen v 35, 2015.

Så här gör du

För alla

Gör glutenfri: använd glutenfri pasta.

Gör laktosfri: använd laktosfri crème fraiche.

Gör mjölkproteinfri: byt ut crème fraiche till iMat fraiche

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

osten.

Gör äggfri: använd pasta utan ägg. Känsliga äggallergiker bör

välja ost utan konserveringsämnet E1105 Lysozym.

Tips

Tänk på att vara noga med hygienen när man hanterar rå

kyckling. Använd ren kniv och skärbräda till grönsakerna, inte

samma som man använt till kycklingen.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

4 port tagliatelle

4 kycklingfiléer

1 purjolök

150 g sockerärter

2 tsk olja

salt och svartpeppar

2 vitlöksklyftor

1/2 kruka persilja

2 dl crème fraiche

65 g babyspenat

1/2 förp grana padano flarn (à 100

g)

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.1.

Skär kycklingfilén i strimlor. 2.

Ansa och skiva purjolöken och strimla sockerärterna.3.

Stek kycklingen i oljan i en stekpanna ca 3 minuter, krydda

med salt och svartpeppar.

4.

Tillsätt purjolök, sockerärter och pressa i vitlöken och stek

ytterligare någon minut.

5.

Hacka persiljan. Sänk värmen och rör i crème fraiche och

persilja. Rör sist ner spenaten.

6.

Servera kycklingen med pasta och ost.7.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 45 MINUTER

Lasagne med rökt
skinka och
Västerbottensost

 31 röster

Lasagne med rökt skinka och
Västerbottensost är en trevlig variant på
lasagne som passar både stora och små.
Varva lasagneplattor, rökt skinka, pastasås
och ostsås i en form, krydda med salt, peppar och timjan och gratinera i ugn. Servera
gärna den smarriga lasagnen med en sallad.

Detta är ett recept från Billiga veckan v 7, 2013.

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningen på pastasåserna. Rätten

innehåller laktos och mjölkprotein.

Gör glutenfri: använd glutenfri pasta.

Gör äggfri: kontrollera att pastan inte innehåller ägg.

       ★★★

Ingredienser

Portioner: 4

1 tsk smör eller margarin

400 g färska lasagneplattor

200 g skivad rökt skinka

690 g pastasås (tomat och

basilika)

4 dl pastasås (mild ost, 8 %)

salt och peppar

1 tsk timjan

1 dl riven Västerbottensost

Sätt ugnen på 225°C. Smörj en ugnssäker form med matfett.1.

Varva lasagneplattor, skinka, pastasås och nästan all ostsås i

formen. Krydda med salt, peppar och timjan mellan några

lager.

2.

Avsluta med ett lager av ostsåsen och toppa med osten.3.

Grädda mitt i ugnen ca 30 minuter.4.

Servera gärna med en sallad.5.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 60 MINUTER

Getostfylld kycklingfilé
med potatisgratäng

 20 röster

Väl omtyckt fågelrätt med fantastiska
kombinationer av krämig getost och salt
parmaskinka. Fyll kycklingen med röran av
getost, basilika, tomater och peppar.
Kycklingfiléerna lindas sedan in i parmaskinka och försteks i olja innan de ugnsbakas.

Så här gör du

För alla

Läs noga ingrediensförteckningen på potatisgratängen. 

Gör mjölkproteinfri: byt ut getosten mot mjölkfri Sour Supreme

(innehåller soja). Ta lite i taget, så att röran inte blir för rinnig.

Tips

Byt ut getosten mot fetaost.

       ★★★

Ingredienser

Tillbehör

Portioner: 4

4 kycklingfiléer (4 kycklingfiléer

motsvarar ca 600 g)

4 soltorkade tomater

1/2 dl basilikablad

100 g getost

1 krm peppar

4 skivor parmaskinka

1 msk olja

1/2 tsk salt

färdig potatisgratäng

Sätt ugnen på 225°C.1.

Lägg de torra tomaterna i kallt vatten ca 5 minuter. Skär ett

längsgående snitt på kycklingfiléns sida så att det bildas en

ficka. Strimla basilikabladen och tomaterna. Smula getosten

och blanda den med tomater, basilika, peppar och ev.

vatten till en smidig konsistens.

2.

Fördela getoströran i kycklingfickan. Linda en skiva

parmaskinka kring varje filé. Fäst ev. med trästickor.

3.

Bryn kycklingfiléerna i oljan i en stekpanna och salta. Lägg

dem i en ugnssäker form och sätt in dem mitt i ugnen ca 20

minuter eller till en innertemperatur på 70° C.

4.

Servera med potatisgratäng och tomatsallad.5.
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RECEPT MEDEL TID: UNDER 60 MINUTER

Helstekt fläskfilé med
ostkräm

 19 röster

En vardagsmiddag som påminner om svunna
tiders söndagsstek. Fläskfilé i ugn kryddad
med örter. Rostad potatis som blir extra
frasiga med polenta. En krämig röra av ost,
kvarg och hackad persilja. Och så sallad på
det. Som uppdukat för en klassisk
familjemiddag men med en modern touch.

Detta är ett recept från Matkassen v 13, 2014.

Så här gör du

För alla

Rätten är fri från gluten och ägg men innehåller mjölkprotein.

Gör laktosfri: använd matfett och kvarg utan laktos.

       ★★★

Ingredienser

Potatis

Fläskfilé

Ostkräm

Portioner: 4

900 g fast potatis

1 msk olivolja

1/2 dl polenta

salt och peppar

ca 500 g fläskfilé

1 msk smör eller margarin

1 tsk örter tex timjan eller basilika

1 1/2 dl riven prästost

250 g kvarg (10%)

1/2 kruka persilja

1/2 huvudsallad

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

Potatis: Skiva potatisen. Blanda den med olivolja och

polenta. Krydda med salt och peppar. Häll ut på den

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

runt då och då.

2.

Fläskfilé: Bryn köttet runtom i matfettet. Krydda med salt,

peppar och örter.

3.

Lägg köttet på rotfruktsplåten och låt det steka med de

sista 15 minuterna av potatisens stektid eller tills fläskfiléns

innertemperatur är 70°C.

4.

Ostkräm: Blanda osten med kvargen. Hacka persiljan och

blanda ner den. Smaka av med salt och peppar.

5.

Servera köttet tillsammans med rostad potatis, ostkräm och

sallad.

6.


