


Gott för dig  
– gott för miljön! 

Välkommen till ett gott och mer klimaträtt matliv. 

Vad du äter kan göra stor skillnad för miljön 

och klimatet. Men också för dig själv. För så 

fiffigt har naturen ordnat det, att när du minskar 

på köttportionerna och äter mer grönsaker, 

miljömärkt och närodlat mår både du och jorden 

bättre. Och ju mindre mat du slänger, desto 

gladare blir plånboken. 

Ett enkelt sätt att äta mer klimaträtt är att ta en 

eller fler gröna dagar i veckan. Så låt dig inspireras 

av recepten här. Vi har provlagat, kryddat och 

räknat för att ge dig god smak och den näring 

du behöver. Allt för att hjälpa dig att minska din 

klimatpåverkan – utan att minska på matglädjen! 



Ljuvligt ljummen sallad 

som mättar miljösmart.

Rostade kikärter
2 förp (à ca 400 g) kokta kikärter
1 msk olivolja
salt och svartpeppar
1 dl skållad mandel

Matvete- och blomkålssallad
Ca 800 g blomkål eller romanesco
1 röd paprika 
4 portioner matvete

QR-koden tar dig till receptet i appen ICA Handla.  
Där kan du lägga alla ingredienser direkt till din inköpslista! 

mynta, rostade kikärter, 
MATVETE MED BLOMKÅL,

mandel och avokado

Limedressing
1 lime
5 msk olivolja
1 kruka mynta

1. Rostade kikärter: Skölj kikärterna och låt dem rinna av ordentligt. 
Rosta dem sakta i olivoljan i en stekpanna, rör om då och då. 
Smaksätt med salt och peppar. Blanda mandeln med kikärterna. 

2. Matvete- och blomkålssallad: Ansa blomkålen och riv den på den 
grova sidan på rivjärnet. Dela, kärna ur och strimla paprikan.

3. Koka matvetet enligt anvisningen på förpackningen.

4. Limedressing: Skölj limen, riv det yttersta av skalet och pressa ur 
saften. Blanda limeskal och -saft med olivoljan. Plocka och hacka 
myntan grovt.

5. Avokadokräm: Dela, ta bort kärnan och gröp ur avokadon. Lägg 
avokadoköttet i en bunke och mosa det med en gaffel tillsammans 
med 2 msk av limedressingen och eventuellt chiliflakes. Smaksätt 
med salt och peppar.

6. Matvete- och blomkålssallad: Blanda matvete, blomkål och paprika 
med resten av limedressingen och myntan. Lägg matvetesalladen på 
ett fat, toppa med kikärter och avokadokräm.

Kikärtan är en riktig 

klimathjälte! Dessutom 

rik på protein. 

Avokadokräm
2 avokado
1–2 krm chiliflakes
  

Tips! Avokado-
kräm kan ha 
hälften så stor 
klimat påverkan 
som crème fraiche.

4 portioner, 45 minuter



Ekologiskt, närodlat eller  
i säsong. Hur ska man välja? 
Att göra medvetna val i butiken kan kännas som en 
riktig snårskog. Var ska man börja? Är till exempel 
ekologiska äpplen från Italien bättre än vanliga svenska? 
Ekologiskt innebär ju att färre skadliga ämnen hamnar i 
maten och naturen, medan närodlat gör att transport
erna minskar. Så allra bäst är oftast svenskt, ekologiskt 
samt i säsong. Men bara genom att du gör ett medvetet 
val har du dragit ett strå till stacken. 

Goda skäl att välja svenskt 

Den största delen av matens påverkan på klimatet uppstår vid odling 

och djuruppfödning, medan transporter står för en förhållandevis 

liten del. Sverige är ett av de länder som kommit långt med att minska 

livsmedelsproduktionens klimat- och miljöpåverkan. Därför är det bra 

att välja svenskt och de kortare resorna blir en god bonus. Det svenska 

klimatet gör också att våra frukter, bär och grönsaker mognar fram när 

dagarna är som längst och ljusast, vilket ger en härligt djup smak. Och 

gäller det kött har vi bland de bästa djurskydden i världen, samtidigt 

som djuren håller hagar och betesmarker öppna och artrika. 

Färskt eller fryst?

Frysta livsmedel har lite 

större klimatpåverkan än 

färska, men bidrar till att 

matsvinnet minskar.  

Smart att äta i säsong
Välj grödor efter säsong. Då smakar de som 

bäst, ligger näringsmässigt på topp och har 

låg klimatpåverkan. Mycket går dessutom att 

plocka eller köpa för att frysa in själv, som 

bär, svamp, vaxbönor, hackad gul lök och 

kryddor som gräslök och persilja. 

Värt en 
extra slant! 
• Ekologiska grödor växer lång

sammare och skörden kan bli 
mindre utan konstgödsel. 

• Djuren har större ytor att röra 
sig på, extra stora om du väljer 
KRAVmärkt.

• Ekologisk mat måste hanteras 
separat, vilket bland annat kan 
innebära dyrare transporter. 

• Omställningstiden från 
konventionell odling kan ta flera 
år och då ska marken ”renas”, 
och inget ekologiskt får odlas.

Det goda med 
ekologiskt
Det finns många skäl att välja eko- 

logiskt. Förutom att varken konst- 

gödsel eller kemiska bekämpnings-

medel får användas försöker man 

spara på jordens resurser så mycket 

det går. Och även djurhållningen är 

schysstare. Så välj ekologiskt – 

bra för dig, naturen och djuren! 

Med våra klimatguidade recept vill vi hjälpa dig 

att minska din klimatpåverkan i vardagen, utan 

att minska på matglädjen. Med ett till tre gröna 

löv indikeras receptens klimatpåverkan. Tre löv  

innebär minst klimatpåverkan, men även ett  

löv är ett steg i rätt riktning beroende på hur du 

äter idag! Läs mer på ica.se/buffe/klimatsmart

Klimatguidade 
recept

Välj hållbara grönsaker som 
vitkål och rotfrukter om du 
alltid vill ha ett grönförråd 
hemma. Eller satsa på fryst.
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Rotfruktsbolognese med stora smaker men liten klimatpåverkan.

2 lökar
2 vitlöksklyftor
2 morötter
ca 300 g rotselleri 
250 g kastanjechampinjoner 

eller champinjoner
4 msk olivolja
4 msk tomatpuré
1 tsk torkad timjan

1 tsk torkad rosmarin
2 lagerblad
ca 400 g krossade tomater
2 grönsaksbuljongtärningar
4 dl vatten
salt och svartpeppar

4 portioner spagetti

Spagetti med
SVAMP och ROTFRUKTSSÅS

1. Skala lök, vitlök, morötter och rotselleri. Skär det och svampen i 
grova bitar. Mixa allt i omgångar i en matberedare till en grov smet.

2. Bryn grönsakerna i olivoljan i en gryta. Rör ner tomatpuré och 
kryddor och låt det fräsa med någon minut. Tillsätt tomatkross, 
buljongtärningar och vatten. Koka sakta ca 20 minuter. Smaksätt 
med salt och peppar.

3. Koka spagettin enligt anvisningen på förpackningen.

4. Servera spagettin med svamp- och rotfruktssås.

Välj så näringsrikt som möjligt och undvik tomma 

kalorier. Bra för dig, bra för miljön. 

QR-koden tar dig till receptet i appen ICA Handla.  
Där kan du lägga alla ingredienser direkt till din inköpslista! 

4 portioner, 45 minuter
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Minsta smula värd att äta
Studier visar att var fjärde matkasse som bärs hem hamnar 
i soporna. Det gynnar vare sig plånboken eller miljön, särskilt 
inte med tanke på all den energi som använts för att tillverka 
maten. Att inte slänga mat är alltså ett enkelt sätt att vara 
klimatsmart. Men hur gör man då? Att ta vara på rester och 
se till att maten håller länge är två bra sätt. 

Är ägget gammalt? 
Lägg det i ett glas vatten. Ett  

ägg som ligger platt på botten 

är helt färskt, medan ett dåligt 

ägg flyter upp till ytan. Där  - 

e mellan går det bra att äta!

Dubbeldoppa aldrig!  
Använd rena skedar i t ex sylt och  

inlagda grönsaker. Det minskar risken  

för att produkten blir dålig.

Förvara maten rätt

Kött, fisk & skaldjur 
Så kallt som möjligt! Kolla 

var det är kallast i kylen 

och ställ varorna där.

Frukt & grönt 
De flesta mår bra av att 

förvaras lite svalare. Då 

helst i sin förpackning, 

lite öppnad. 

Ägg 
Går bra att ha i rums-

temperatur, men de 

håller ännu längre om 

du ställer dem kallt.

Ställ in mat som ska stå i 

kyl och frys direkt när du 

kommer från mataffären.

För fler tips se 
ätuppväxthuseffekten.ica.se

Hur slängs maten?
Så här fördelar sig matsvinnet:

69% 11% 13% 7%
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Låt näsan göra jobbet! 

Det blir mindre mat i soporna om vi luktar, smakar och vågar lita på våra 

sinnen. ”Bäst före” betyder att maten håller minst fram till det datumet. 

Inte att den är dålig dagen efter. ”Sista förbrukningsdag” används på 

känsliga livsmedel som färsk fisk och köttfärs. Efter det datumet får 

varan inte säljas och bör inte konsumeras. Låt alltid maten få komma 

hem till kylen och frysen så snabbt som möjligt, då håller den längre.

Laga gott med rester! 

Låt gårdagens middag bli något nytt och gott ikväll. Gryta, pastasås 

eller topping på pizza. Och med några ägg kan du snabbt förvandla alla 

grönsaker, skinkskivor och ostkanter till en god omelett. 

Omelett – grundrecept 4 pers.
Vispa ihop 6 ägg, 1 dl vätska (havredryck,  

vatten, mjölk etc), salt och peppar. Låt lite 

matolja värmas upp i en panna. Häll i smeten. 

Rör med en gaffel så att lös smet kan rinna 

ner mot bottnen. Omeletten är klar när kan-

terna släpper men ytan fortfarande är krämig. 

Vik dubbel och servera. Tips! Vill du göra din 

omelett lite matigare, lägg i lite tärnad potatis, 

tomat, kyckling eller vad som finns hemma.

Fler recept på ica.se

På ICA försöker vi minska matsvinnet. Bland annat 

genom att ofta skänka varor där förpackningen skadats, 

till välgörenhetsorganisationer eller välgörande ända-

mål. Då kan maten komma till användning på bästa sätt. 

Läs mer på ica.se/ica-tar-ansvar
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Gör betan till 
 biff – för smak 
och klimat! 

Rödbetsbiffar
2 förp (à ca 400 g)  

kokta stora vita bönor
1 ägg
4 msk majsstärkelse 
4 krm salt
1 krm peppar
500 g förkokta rödbetor
1 msk olja 

Pumpafröpistou   
1 citron
1 kruka basilika

1 vitlöksklyfta
1 dl pumpakärnor
4 msk olivolja
salt och svartpeppar

Tomat- och lökbuljong 
1 silverlök
4 tomater
2 dl grönsaksbuljong 

(vatten, fond eller  
buljongtärning)

ca 500 g potatisgnocchi

1. Rödbetsbiffar: Skölj bönorna och låt dem rinna av ordentligt.  Mixa 
dem till en slät kräm tillsammans med ägget. Blanda i majsstärkelse, 
salt och peppar.

2. Riv rödbetorna. Blanda dem med bönkrämen och forma till små biffar.

3. Pumpafröpistou: Skölj citronen, riv det yttersta av skalet.  
Plocka bladen på basilikan. Skala och skiva vitlöksklyftan.

4. Mixa pumpakärnorna med citronskal, basilika, vitlök och olivolja. 
Smaksätt med salt, peppar och några droppar citronsaft.

5. Tomat- och lökbuljong: Skala och skiva löken tunt. Tärna tomaterna. 
Koka upp buljongen i en vid gryta och lägg i tomater och lök.

6. Rödbetsbiffar: Stek biffarna i oljan i en stekpanna på medelvärme 
ca 4 minuter, vänd då och då.

7. Potatisgnocchi: Koka gnocchin enligt anvisningen på förpackningen. 
När de flyter upp är de klara. Lyft över gnocchin i tomat- och 
lökbuljongen med en hålslev.  Vänd ner pumpafröpistoun i gnocchin. 
Smaksätt med salt och svartpeppar.

8. Servera rödbetsbiffarna med gnocchi.

med PUMPAFRÖPISTOU, 
Bön- och rödbetsbiffar

tomat och potatisgnocchi

Riva citronskalet?

Välj ekologiskt!

QR-koden tar dig till receptet i appen ICA Handla.  
Där kan du lägga alla ingredienser direkt till din inköpslista! 

4 portioner, 45 minuter
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Så hur ska man då tänka...

... om man vill äta kött men ändå ta hänsyn till miljön och  

klimatet? Minska på köttportionerna och välj kött med om-

sorg. Ett bra första steg är att välja svenskt kött, och allra helst 

ekologiskt eller naturbeteskött. Kött från fågel och gris har läg-

re klimatpåverkan än lamm- och nötkött. Och kom ihåg, inga 

djur består enbart av filé – variera mellan olika stycknings-

detaljer så hela djuret kan tas till vara.

ICA Selection Naturbeteskött är resultatet av ett samarbete 

mellan ICA och WWF. Syftet är att hålla svenska landskap 

öppna och öka den biologiska mångfalden. Gott och saftigt 

blir köttet också. 

Är kött verkligen så illa? 
Att föda upp djur tar mycket av jordens resurser  
i anspråk. Djur behöver mycket mat; mat som 
kräver mycket mark, vatten och ofta bekämpnings
medel, och som vi själva hade kunnat äta istället. 
Det är inte heller någon myt att kossor är riktiga 
klimatgasfabriker. Det är idisslandet som gör det, 
vilket tyvärr betyder att även små söta lamm fiser 
metangas. Men visst finns det också bra saker med 
viss djuruppfödning, som till exempel att betande djur 
håller hagarna öppna och artrika.

Vill du skippa köttet helt? 

Då är det viktigt att komplettera med andra proteinrika livsmedel, som 

bönor, ärter och linser. Tänk även på att äta järnrik mat, och eftersom 

järnet i vegetarisk mat är svårare för kroppen att ta upp är det bra att äta 

något C-vitaminrikt till. Det hjälper kroppen att ta upp järnet. Du kan även 

behöva kosttillskott med vitamin B12 och D. 

Håll dig inom 500 gram kött och 
charkuterier i veckan. Det är också vad 

Livsmedelsverket rekommenderar  
för vår hälsas skull. 

Baljväxter, pumpafrön, torkad aprikos, nötter, spenat,  

linser och vissa sojaprodukter är bra källor till järn. 

Toppa med kött istället för att låta måltiden utgå ifrån det. Strössla 

lite bacon över soppan eller använd korv som krydda i böngrytan. 

Hitta proteinet
Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med  
50 procent sedan 1970. Kanske dags att  
äta vegetariskt en dag i veckan? Här  
bredvid ser du hur mycket protein varorna 
innehåller per 100 gram torkad vara.
Variera ditt val av protein!

Ny matfluga?
Det lär finnas ca 1900 olika ätliga insektsarter, 

och 80 procent av världens befolkning äter dem 

regelbundet redan idag. Och ärligt talat, om vi 

kan äta räkor – varför inte gräshoppor också?

BLÅGULA KOR 
INTE SÅ DUMT
Svenska kor går på sommarbete. Det 

fixade Astrid Lindgren till med en ny 

djurskyddslag på 80-talet. Men så ser det 

inte ut överallt i världen. Även antibiotika-

användning skiljer sig åt. Sverige använ-

der minst antibiotika av alla EU-länder. 

Järnkoll!  

22  g RÖDA LINSER

21  g KIKÄRTER

34  g SOJABÖNOR

22  g KIDNEYBÖNOR
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Knaprigt 
och krispigt till 
spröda paket.

morot- och cashewsallad

1. Fyllning: Skala potatisen och skär 
den i halvor. Ansa och strimla 
purjolöken. Skala och riv vitlöken. 

2. Koka potatisen mjuk i saltat 
vatten, tillsätt ärterna när det 
återstår några minuter av pota-
tisens koktid. Häll av vattnet och 
mosa potatis och ärter med en 
potatisstöt.

3. Fräs purjolök, vitlök, curry och ev. 
chiliflakes i oljan i en stekpanna.  
Blanda ner löken i potatis- och 
ärtmoset. Smaksätt med salt och 
peppar.

4. Samosas: Sätt ugnen på 200° C. 
Smörj en långpanna med olja.

5. Blanda mjöl och vatten till ett lim.

6. Lägg ut filodegsarken på  
arbetsbänken och skär varje  
ark i 4 remsor på bredden.

7. Lägg remsorna med kortändorna 
mot dig. Lägg en klick av fyllningen 
i nedre kortändan på varje 
remsa. Vik det nedre högra 
hörnet över fyllningen mot 

vänster långsida. Vik framåt en 
gång så den åter blir rektangulär. 
Vik det nedre vänstra hörnet 
mot höger långsida och vik 
framåt. Pensla den ovikta 
delen med limmet och vik ihop 
till en triangel. Vik resten av 
filodegsremsorna på samma sätt 
och lägg knytena i långpannan. 
Pensla knytena med oljan.

8. Grädda dem mitt i ugnen 
ca 10 minuter.

9. Sallad: Ansa och skala morötterna. 
Skala ”nudlar” av morötterna 
med en potatisskalare. Rosta 
nötterna i en torr stekpanna på 
medelvärme.

10. Pressa limen, blanda saften med 
honung och kokosmjölk. Skär 
gräslöken i ca 3 cm långa strån.

11. Blanda morötterna med cashew-
nötterna, kokosmjölksdressingen 
och gräslöken.

12. Servera samosas med morot- 
och cashewsallad.

Fyllning
6 medelstora potatisar
1 liten purjolök
2 vitlöksklyftor
5 dl (ca 300 g) frysta gröna ärter 
2 tsk curry
ev 1 krm chiliflakes
2 msk matolja
salt och svartpeppar

Samosas
2 msk vetemjöl

2 msk vatten
250 g filodeg
2 msk matolja

Sallad
4 morötter
2 dl cashewnötter

 lime
2 tsk flytande honung
165 ml kokosmjölk
1 kruka gräslök

Ärt- och

medPOTATISSAMOSAS

Visste du att 
frysta gröna 
ärter innehåller 
lika mycket 
C-vitamin 
som färska 
tomater, men 
fem gånger så 
mycket protein?

QR-koden tar dig till receptet i appen ICA Handla.  
Där kan du lägga alla ingredienser direkt till din inköpslista! 

4 portioner, över 60 minuter

17



Vår kanske mest älskade vardagsrätt går lika bra att göra 

med bara svamp och rotfrukter, som på sid 9. Vill du ändå 

ha lite köttfärs, testa att ha hälften blandfärs och mer av 

annat gott istället. Morot, palsternacka, bönor och cham-

pinjoner till exempel. Eller varför inte prova med kyckling-

färs - Pollognese?

Hur får man det krämigt utan mejeriprodukter i såsen? 

– Gör en redning!  

– Låt blomkål, potatis eller jordärtskocka 

   koka med i såsen och mixa ihop. 

Klimatpiffade klassiker! 
Du behöver inte uppfinna en helt ny meny för att äta  
mer klimaträtt. Ofta räcker det med att bara byta  
ut några ingredienser. Här tipsar vi om hur du enkelt kan 
göra några goda rätter ännu godare. 

Köttfärssåsen

Grädden eller 
crème fraichen

Goda sätt att variera...

Gör en pesto på dina  
favoritörter, nötter och olja. 

Tacofärsen

Köttbullarna

Kycklingbullar 

Ur klimatsynpunkt är kyckling bättre än nöt och 

även fläsk. Så variera dig och gör kycklingbullar. 

Krydda asiatiskt eller klassiskt med stekt lök. Välj 

svensk kyckling, de är friska och har mer plats att röra 

sig på under sin uppväxt. Eller varför inte prova höna?  

Dryga ut 

Blanda i mixade grönsaker som lök, 

morot och lite selleri i smeten.

Gör falafel!

Välj en färdig mix eller laga själv. På ica.se finns goda recept. 

Fräs lök, vitlök och sköljda kokade bönor 

(gärna pinto-, kidney- eller svarta bönor). 

Mosa fräset och späd med buljong om du 

vill. Krydda med tacokryddor som chili, salt 

och spiskummin eller en färdig mix. Du kan 

även byta ut nötfärsen mot kycklingfärs – 

både för att det är gott och för att du då gör 

din hälsa och klimatet en tjänst.

Hummus

Mixa sköljda, kokta kikärter med olivolja och 

krydda med vitlök, sesampasta (tahini), salt, 

citron och lite spiskummin. Gott i tortilla- 

bröd med färska grönsaker, som dipp eller  

på mackan.

Fler recept finns på ica.se
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Solgula smaker  – poppis även hos nästa generation. 

Plättar
1 förp. (á ca 340 g) 

majskorn
2 zucchini
1 rödlök
4 ägg
1 dl majsmjöl 
1 vitlöksklyfta
salt och peppar
2 krm cayennepeppar
2 msk olivolja

Sallad
1 förp. (á ca 400 g) 

kokta cannellini
bönor

3 msk pesto paprika
2 dl oliver
65 g rucola

Ägg är en av de bästa  animaliska produkterna ur klimatsynpunkt, som dess-utom är rik på protein!

1. Låt majsen rinna av i en sil. 

2. Riv zucchinin grovt. Skala och hacka löken. 

3. Blanda ägg, majsmjöl, pressad vitlök och kryddor i en bunke.  
Vänd ner majs, zucchini och lök.

4. Stek plättar av smeten sakta i olivoljan i en stek- eller plättpanna.

5. Sallad: Skölj bönorna och låt dem rinna av. 

6. Blanda bönorna med paprikapeston och oliverna.

7. Servera plättarna med bön- och olivsallad samt rucola.

Majs och 
ZUCCHINIPLÄTTAR
med paprika-, bön- och olivsallad

QR-koden tar dig till receptet i appen ICA Handla.  
Där kan du lägga alla ingredienser direkt till din inköpslista! 

4 portioner, under 30 minuter
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God morgon världen!  
Bröd och flingor är riktig miljömat, då spannmål har 
relativt låg klimatpåverkan. Särskilt svenskt och ekologiskt. 
Men variera gärna tillbehören. Pålägg som skinka och korv 
är klimatknepiga, och yoghurt kräver ju kor. I lagrad ost har 
dessutom vattnet dunstat, vilket gör klimatpåverkan per 
kilo ost betydligt större än för mjölk. Men misströsta inte! 
Visst kan du äta gott ändå.

Byt smör för  
hälsan och miljön!
Kroppen behöver fett, men rätt sorts fett. Smör är rikt på mättat 

fett, vilket på sikt kan vara dåligt för hälsan, medan vegetabiliska 

fetter som raps- och olivolja är bättre för kroppen. Så ett sätt att ta 

hand om sig är att välja ett mat- och smörgåsfett från växtriket. Och 

eftersom smör kommer från mjölk som kommer från kor, tycker 

även klimatet om att du varierar dina fettkällor. 

Skinka och korv: 

Variera med kyckling 

och kalkon.

Hårdost: Variera med 

goda röror som hummus, 

tapenade eller mosad 

avokado.

Smör: Variera med  

margarin, gärna lätt-

margarin som är berikat 

med vitamin D. Mogen avo-

kado är också gott, kanske 

blandad med lite färskost. 

Brukar du äta...

Mellanmål

Smoothie är mer än frukt! 
Nötter, frön och grönsaker 
som spenat och avokado 
är också goda att mixa.

Lime- och blåbärssmoothie 
med chiafrön och havredryck

Mixa 1 banan, 2 dl blåbär, saft från en lime, 

1 msk flytande honung, 1 liter havredryck 

vanilj och 2 msk chiafrön eller linfrön. God 

smoothie som räcker till fyra!

Morotsbollar 
med kardemumma 

Mixa 1 dl finrivna morötter, 2½ dl cashewnötter,  

10 urkärnade dadlar, ½ tsk malen kardemumma och ½ krm 

havssalt. Forma smeten till bollar och rulla i kokosflingor. 

Gör knäckemackor med 
avokado eller andra goda grön-
saker. Gör gärna eget fröknäcke  
av protein- och järnrika frön som  
pumpa, solros och lin.

Ett enkelt och gott recept på fröknäcke: 

Sätt ugnen på 150 grader. Blanda 1 dl var av 

sesamfrö, pumpakärnor, solroskärnor och 

majsmjöl med ½ dl linfrö och ½ tsk salt. Häll över 

2 dl kokande vatten och ½ dl rapsolja. Låt svälla i 

en kvart. Bred ut smeten tunt på bakplåtspappers-

klädd plåt och grädda mitt i ugnen ca 1-1½ tim-

me. Dra över pappret på ett galler och låt svalna. 

Gott med tapenade eller linsspread på.
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Mustigt 
matig skördesoppa.

Soppa
2 medelstora potatisar

 liten butternutpumpa  
(ca 4 dl pumpatärningar)

1 gul lök
2 vitlöksklyftor
2 msk olivolja
2 tsk paprikapulver
7 dl grönsaksbuljong (vatten, 

fond eller buljongtärning)
5 dl havredryck
salt och svartpeppar

 citron, ca 1 tsk saft

Linsspread
1 förp (ca 400 g) kokta linser

 citron, skal och 2 tsk saft 
1 tsk italiensk salladskrydda
2 msk olivolja

–1 salladskål
4 stora tortillabröd

med linsspread

POTATIS- OCH

pumpasoppa

1. Soppa: Skala och tärna potatis, pumpa, lök och vitlök.

2. Fräs grönsakerna i olivoljan i en kastrull tillsammans med 
paprikapulver. Häll på buljongen och koka sakta ca 20 minuter. Mixa 
soppan slät med en stavmixer. Blanda ner havredrycken och koka 
upp. Smaksätt med salt, peppar och citronsaft.

3. Linsspread: Skölj linserna och låt dem rinna av ordentligt. Skölj 
citronen, riv skalet och pressa ur saften. 

4. Mixa linserna tillsammans med citronskal och -saft, salladskrydda 
och olivolja. Smaksätt ev. med salt och peppar.

5. Ansa salladskålen.

6. Bred linsspread på tortillabröden, lägg på salladsblad och rulla ihop.

7. Servera soppan med tortillarullarna.

QR-koden tar dig till receptet i appen ICA Handla.  
Där kan du lägga alla ingredienser direkt till din inköpslista! 

Brådis? Gör bara  
soppan och servera 

med bröd.

4 portioner, 45 minuter
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Blåmusslor är både mumsiga och bra för 

miljön. De äter plankton och behöver  

inget foder. Istället renar de vattnet och 

kan bidra till minskad övergödning. 

Fiskelycka som varar 
Det är nyttigt att äta fisk, men tyvärr hotas 80 procent av jordens 
fiskearter av utfiskning. Dessutom kastas knappt en tredjedel av  
fisken som fångas tillbaka i haven, och endast tio procent  
överlever! Men med rätt åtgärder och hållbara val kan  
utvecklingen vändas.

Gröna råd i fiskdisken 
• Välj miljömärkt fisk – MSC, ASC, KRAV och ekologiskt 

• Undvik rödlistad fisk. Kolla in WWFs fiskguide på wwf.se

Du kan göra 
skillnad! För varje person som  

frågar efter miljömärkta alternativ 

ökar trycket på ett hållbart  
fiske i alla led. 

Vi fiskar 
för framtiden

En glad lax
Ekologiskt odlad lax föds inte upp på soja- 

foder som bidrar till skövlingen av regnskog. 

Och den lever mindre trångt så anti-

biotikaanvändandet är litet. Den 

kunskapen gör det kanske lätt-

are att betala några kronor 

extra.

Sushi på hållbart vis
– Välj bort bitar med  

tonfisk och jätteräkor.

– Välj bitar med lokala  
råvaror som gös och röding.

– Prova de vegetariska alternativen.

Sojabönor är rika på protein och därför 

en av jordens mest odlade grödor.  

I princip all soja som odlas används som 

djurfoder, eftersom efterfrågan på kött är 

stor – och ökar. Men sojaodling är förknip-

pad med problem och skadar ofta både 

regnskog och människor. ICA har skrivit på 

den svenska sojadialogen: ett bransch- 

initiativ för mer hållbar sojaproduktion. 

Tillsammans ställer vi krav på den soja 

som används i produkter och djurfoder, 

och ser till att utvecklingen går åt rätt håll.

BARA 

SCHYSST SOJA

Vi på ICA jobbar aktivt för att 
erbjuda ett fisksortiment med 
så liten miljöpåverkan som möjligt. 
Vi har krav på all ICA-fisk och 
letar ständigt efter nya, hållbara 
alternativ.  
På ica.se kan du läsa mer.

Läs mer under  

ICA tar ansvar på ica.se
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Lager på lager av örtigt gott. 

Ratatouille
2 rödlökar
2 vitlöksklyftor
300 g zucchini
300 g aubergine
4 msk olivolja
1 tsk torkad oregano
1 tsk torkad timjan
2 msk tomatpuré
ca 400 g krossade tomater
2 dl grönsaksbuljong (vatten 

och fond eller buljongtärning)
salt och svartpeppar  

Sås
1 dl vetemjöl
1 liter naturell havredryck, 

sojadryck eller osockrad 
cashewdryck

1 msk grönsaks eller lökfond
1 tsk salt
2 krm svartpeppar
8 lasagneplattor

Sallad
130 g spenat
1 citron

Sydfransk

1. Ratatouille: Skala och hacka lök och vitlök. Ansa och skär zucchini 
och aubergine i tärningar, ca 2x2 cm.

2. Fräs lök, vitlök och grönsaker i olivoljan i en gryta tillsammans med 
kryddorna. Rör ner tomatpuré, tomatkross och buljong. Koka sakta 
ca 15 minuter. Smaksätt med salt och peppar.

3. Sätt ugnen på 200 °C.

4. Sås: Vispa ut mjölet i lite av vätskan till en slät smet i en kastrull.   
Häll i resten av vätskan och koka upp under vispning tills såsen  
tjocknar. Krydda med fond, salt och peppar. 

5. Varva sås, lasagneplattor och ratatouille i en ugnssäker form.  
Avsluta med sås.  Sätt formen mitt i ugnen ca 30 minuter.

6. Sallad: Vänd spenaten med pressad citron.

7. Servera lasagnen med salladen.

grönsakslasagne

Minst lika god som lasagne med kött, 
men med betydligt mindre klimat-
påverkan. Gör storkok och frys in! 

QR-koden tar dig till receptet i appen ICA Handla.  
Där kan du lägga alla ingredienser direkt till din inköpslista! 

4 portioner, över 60 minuter
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Märkningsguide 

EU-ekologiskt

EUs ekologiska märkning visar att produkten uppfyller 

EUs krav för ett ekologiskt jordbruk. Minst 95 procent av 

produktens innehåll har producerats ekologiskt. 

KRAV

KRAV är ett svenskt märke som visar att varan är hållbart 

producerad på ekologiska grunder. Märket står för bra 

miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. 

MSC (Marine Stewardship Council) 

Målet med märkningen är att skydda till gången på fisk och 

skaldjur från världshaven. Märket visar att den vildfångade 

fisken tagits upp med godkända metoder och att det inte 

leder till utfiskning.

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och 

skaldjursprodukter. De  första certifierade produkterna på 

den svenska marknaden kom ut 2012.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance visar att producenten både tagit ansvar 

för miljön och sina an ställda. Vanliga produkter är bland  

annat kaffe, kakao, bananer, citrusfrukter och blommor.

Fairtrade

Fairtrade innebär bland annat att odlaren får ett minimipris 

för råvaran samt att de anställda får avtalsenliga löner och 

förbättrade anställningsvillkor. Bland varorna finns bland 

annat kaffe, honung, ris och socker.

UTZ

Etisk märkning som startades på initiativ av kaffeodlare  

i Guatemala. Märket garanterar att prod ucenten tagit ett 

miljöansvar och har bra arbetsvillkor för de anställda. Allt 

ICA-kaffe är UTZ-certifierat.

Nyckelhålet

Livsmedelsverkets symbol är till för att hjälpa  konsumen-

terna att hitta de mest hälso samma alternativen. Nyckel-

hålsmärkta livsmedel inne håller mindre fett, har en bättre 

fettkvalitet och är fiberrika. De innehåller även mindre 

socker och salt än andra livsmedel av samma typ.

FSC

En märkning av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 

skogsbruk. Märkningen kan sättas på trä- och papperspro-

dukter som kommer från hållbart skogsbruk eller använder 

återvunnet material, till exempel trädgårdsmöbler och grillkol. 

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens märke har tagits fram för att 

underlätta för konsumenterna att göra miljövänliga val. 

Märkningen används främst för produkter med stor miljö-

påverkan, till exempel tvättmedel och fönsterputs, men 

även pappersvaror och textilier kan ingå.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och granskar 

produktens påverkan på miljön under hela dess livslängd, 

från råvara till åter vinning. Den används ofta på rengörings-

produkter och hygienartiklar.
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Asiatiska smaker 
som piggar upp. 

250 g frysta sojabönor
500 g broccoli
2 rödlökar
2 msk riven färsk ingefära
2 msk olivolja
salt och svartpeppar

4 dl grönsaksbuljong  
(vatten och fond 
eller buljongtärning)

3 msk tomatpuré
4 dl couscous
1 lime
2 dl rostade sojabönor

1. Tina sojabönorna. 

2. Sätt ugnen på 225° C. Sätt in en plåt i ugnen.

3. Skär bort det yttersta av broccolistjälken. Skala stjälken med en 
potatis skalare. Skär broccolin i fjärdedelar. Skala löken och ingefäran, 
skär löken i klyftor och riv ingefäran. 

4. Lägg broccoli och lök på den förvärmda plåten, sätt in den mitt i 
ugnen ca 5 minuter. Blanda ingefäran med olivoljan, ringla den över 
broccolin och löken. Krydda med salt och peppar. Sätt in plåten 
ytterligare ca 10 minuter.

5. Koka upp grönsaksbuljongen i en kastrull och ta den från  
plattan. Vispa i tomatpurén. Rör ner couscousen och  
sojabönorna. Låt stå under lock ca 5 minuter.

6. Skär limen i klyftor.

7. Servera broccoli och lök med couscous och limeklyftor.  
Toppa med rostade sojabönor.

ingefärsrostad broccoli
Tomatcouscous

och sojabönor

med

QR-koden tar dig till receptet i appen ICA Handla.  
Där kan du lägga alla ingredienser direkt till din inköpslista! 

4 portioner, under 30 minuter
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Basskafferiet  
– alltid god mat hemma
Med rätt varor hemma kan du alltid laga en god, 
klimatsmart måltid. Välj konserver, gryn, rotfrukter 
och annat som håller länge. Här får du tre förslag 
på mat som kan bli, ja, nästan vad som helst!

God pastasås! Som den är, 
med mer grönsaker, musslor, 
tonfisk eller lite köttfärs i.

Gryta med bönor, 
linser eller fisk.Gratäng, till exempel 

lasagne eller moussaka.

HA HEMMA: 
Krossade tomater
Tomatpuré
Gul lök 
Vitlök 
Rotfrukter 
Torkade eller frysta örter

Grönsaksfond eller buljong

Linser och bönor på tetra

Musslor och tonfisk på burk/påse

Lasagneplattor 
Potatis 
Couscous och andra gryn 

Fryst spenat
Champinjoner på burk 

Riven ost i frysen eller fryst mozza-

rella (går bra att riva på gratänger)

Tomatsås

KAN BLI: 

Recept på ica.se

Bulgur eller matvete

Korv

Korv

Grönsaksbiffar

Halloumi eller tofu

Pulled chicken

Stekta eller grillade 
portabellosvampar

Chiligrytor med 
eller utan kött 

HA HEMMA: 
Bönor på tetra 
Röd lök
Frysta grönsaker som  
haricots verts eller broccoli
Vinäger: balsamico, äppelcider- 
eller rödvinsvinäger
Bulgur
Matvete

HA HEMMA: 
Morötter
Kål som håller länge, till 
exempel vitkål och rödkål
Äpplen 
Röd lök 
Naturella nötter och frön 
Sweet chili
Mango chutney
Ägg och rapsolja till majonnäs
Vinäger eller citron

Bönsallad

Coleslaw

LÄGG TILL:

GOTT TILL:

Recept på ica.se

Recept på ica.se
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Sött och salt 
med krisp och hetta.

250 g svart eller grönkål
2 morötter
1 röd eller gul paprika
1 liten purjolök
2 vitlöksklyftor
2 dl solrosfrön
2 msk olja

 dl japansk soja
–1 tsk sambal oelek

1 msk flytande honung
12 dl grönsaksbuljong  

(vatten och fond eller buljongtärning)
4 portioner äggnudlar

Till servering: Ev 1 dl rostad lök

1. Ansa och skär kålen i ca 3 cm stora bitar. Skala och skiva morötterna 
på snedden. Dela, kärna ur och strimla paprikan. Ansa, skölj och 
strimla purjolöken. Skala och riv vitlöken.

2. Fräs purjolök och vitlök tillsammans med solrosfröna i oljan i en 
stekpanna. Rör ner soja, sambal och honung.

3. Koka upp grönsaksbuljongen i en stor kastrull. Lägg i nudlar, kål och 
morötter och lökfräset. Koka upp och låt det koka några minuter.

4. Servera i djupa tallrikar, toppa gärna med rostad lök.

Nudlar med svartkål,  
purjolök och soja

QR-koden tar dig till receptet i appen ICA Handla.  
Där kan du lägga alla ingredienser direkt till din inköpslista! 

Svensk rapsolja är super. Den behöver 

inte åka långt och åkrarna mår bra 

av raps istället för spannmål då och 

då. Dessutom en källa till omega-3!

4 portioner, under 30 minuter
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Saftigt och smakrikt ta-vad-du-har-hemmabröd.

50 g färsk jäst
8 dl kallt vatten
4 dl fiberrika havregryn
1 (ca 100 g) morot (ca 2 dl grovt riven)
1 (ca 100 g) palsternacka (ca 2 dl grovt riven)
1–2 msk färsk hackad rosmarin
1 förp (300 g) urkärnade svarta oliver 
2 msk olivolja
2 msk flytande honung
2 tsk salt
ca 16 dl (ca 960 g) vetemjöl 

1. Smula jästen i en bunke, gärna som hör till en hushållsmaskin.  
Vispa eller rör ut jästen med vattnet. Rör ner havregrynen och  
låt dem svälla ca 15 minuter.

2. Skala morot och palsternacka och riv dem grovt. Repa av 
rosmarinbladen och hacka dem. Låt oliverna rinna av och  
dela dem i bitar.

3. Blanda ner ”grönsaksrivet”, rosmarin, oliver, olivolja, honung och 
salt i jästblandningen. Tillsätt mjölet och arbeta degen 5–10 minuter 
i maskin. Täck degen med bakduk och låt jäsa i rumstemperatur 
ca 1 timme.

4. Lägg ett bakplåtspapper på en plåt, ca 30x40 cm.

5. Stjälp upp degen på mjölad arbetsbänk, strö mjöl över degen och 
platta försiktigt ut den. Dela degen i 4 lika stora bitar och forma  
till baguetter. Lägg dem på plåten. Låt jäsa 30–40 minuter. Sätt  
ugnen på 225° C.

6. Grädda mitt i ugnen ca 20 minuter. Låt svalna på galler.

Morots- och 
palsternacksbröd

med oliver

Prova gärna med andra gryn, 

rotfrukter, örter och smaksätt-

ningar beroende på vad du har 

hemma. På nästa sida får du 

god restinspiration!
QR-koden tar dig till receptet i appen ICA Handla.  
Där kan du lägga alla ingredienser direkt till din inköpslista! 

4 baguetter, över 60 minuter
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Tänk på! Att byta ut olika 

ingredienser kan påverka 

degens konsistens. Alltså 

behöver du anpassa 

mjölmängden efter hur fuktiga 

de livsmedel du blandar i den. 

Tillsätt inte allt mjöl från början 

utan fyll på under tiden degen 

bearbetas. 

Rivna råa rotfrukter eller frukter som 
till exempel palsternacka, morötter, 
rödbetor, rotselleri, äpplen, bananer.

Färska kryddor.

Russin, aprikoser, 
fikon, nötter.

Mosad kokt potatis, 
potatismos, majskorn, 
oliver, mixade eller 
mosade kokta bönor.

Bitar av ost som rivs 
eller smulas ner.

• Använd till exempel 

nyponsoppa, buljong, 

filmjölk eller yoghurt som 

degvätska.

• Finns det en skvätt kvar 

i yoghurt-, gräddfil-, 

crème fraiche- eller 

filmjölksförpackningar? 

Skölj ur dem med vatten 

och använd som degvätska.

• Cottage cheese, kvarg.

• Grötrester.

Degvätska

Godaste restbaket!
Förutom att spannmål är bland det mest klimatsmarta du 
kan äta är bröd också ett gott sätt att ta vara på rester. 
Utgå från det mjöl du har hemma och gör slut på alla 
slattar som står i kylen. Nästan alla små rester blir goda 
kryddor i degen. Från potatismoset till överblivna oliver. • Skorpor – särskilt gott av sött bröd eller bullar.

• Crostini – låt tunna baguetteskivor torka i ugnen. 

• Krutonger – blir riktigt goda även av grovt bröd 

som kavring eller rågbröd.

• Löksoppa med ostgratinerad toast på toppen.

• Mixa vitt bröd med vitlök och örter och strö över 

gratängen istället för ost.

• Gör en toskansk brödsoppa, ribollita. Oväntat 

gott och enkelt!

Bröd över? Vilken lycka! 
Från svenska skorpor till sydeuropeiska smakupplevelser; 

det finns många goda traditioner som tar vara på varje 

liten brödkant. Här är några idéer:

Ändå brödkanter kvar? 

Ta en promenad och mata änderna!
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Förenkla vardagen och släng mindre mat med bra 
matplanering. I ICA Handla hittar du alla recept 

från broschyren plus många fler. Lägg dem direkt 
i inköpslistan och låt appen sortera listan efter 

ordningen i den butik du handlar i. Du kan också 
dela inköpslistan med andra i ditt hushåll.

Förenkla vardagen och släng mindre mat med bra 
matplanering. I ICA Handla hittar du alla recept 

från broschyren plus många fler. Lägg dem direkt 
i inköpslistan och låt appen sortera listan efter 

ordningen i den butik du handlar i. Du kan också 
dela inköpslistan med andra i ditt hushåll.

ICA Handla
Ta hjälp av•

HÄMTA PÅ



Klimaträtt – ett projekt för framtiden
ICA var under 2015 en av initiativtagarna till projektet Klimaträtt. 

Målet var att motivera fler att agera mer miljömedvetet. I ett 

energieffektivt hus i Uppsala fick de medverkande familjerna testa 

hur mycket de kunde sänka sina personliga klimatavtryck genom 

att få tillgång till klimatsmarta lösningar, kunskap och inspiration. 

ICAs del i projektet handlade bland annat om att inspirera de 

boende att äta bättre för miljön, klimatet och inte minst hälsan.  

Vid projektets slut hade deltagarna minskat sitt klimatavtryck  

med 31 procent  utan stora uppoffringar, och det som  

engagerade allra mest var maten.
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