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Laktosfritt
I våra laktosfria recept  
kan hårdost ingå då denna  
i allmänhet är naturligt  
fri från laktos. I recept  
med t ex fraiche, grädde 
och mjölk kan du byta ut 
mejeriprodukterna mot 
laktosfria alternativ.

Vegetariskt
Lakto-ovo-vegetariska rätter 
som kan innehålla mjölk- 
produkter och ägg. Gör  
andra recept vegetariska  
genom att byta ut t ex färs 
och kyckling mot vegetariska 
alternativ såsom quorn- och 
sojaprodukter.

Glutenfritt
Recepten avser naturligt 
glutenfria ingredienser. Men 
du som är glutenintolerant 
bör alltid dubbelkolla  
produkten för säkerhets 
skull. I övriga recept kan 
du byta ut t ex pasta mot 
glutenfria alternativ. 

Vid varje recept anges antal portioner, SmartPoints®värde per portion för de olika 
planerna och om rätterna är vegetariska, glutenfria och/eller laktosfria.

9   7   5

Var så god, en  
veckas god och 
nyttig mat.
Kicka igång dina nya hälsosamma vanor med en meny som 
förenklar din vecka. Den är fylld med massa läckra recept och 
funkar lika bra oavsett om du följer Grön, Blå eller Lila plan. 

Bra att veta

Luncher
Får du inga rester över från 
middagen kan du vända 
dig till luncherna som finns 
på sida 14-17. Dessa kan 
du självklart även äta till 
kvällsmat om det passar dig 
bättre. 

Middagar
Ofta är det svåraste att 
komma på vad vi ska äta till 
kvällsmat. Vi tipsar därför 
om middagar för veckans 
alla dagar, som dessutom 
passar utmärkt att ha i  
lunchlådan dagen efter så 
att du slipper tänka på det!  

Mer praktiskt blir det inte

Matplaneringen börjar för de flesta med kvällsmaten. Vet vi bara vad vi  
ska äta till kvällsmat blir det enklare att planera in en smart lunch (ofta 
kanske gårdagens middag?), frukost och mellanmål. Därför har vi vänt  
på dygnet och börjar med middagarna, allt för att på bästa sätt hjälpa dig  
till hälsosamma vanor. Så här tänker vi:

Följer du menyn rakt av kommer du märka att om middagen  
ena dagen har ett lite högre SmartPointsvärde har nästa dags  

middag ofta ett lite lägre värde. Detta för att hjälpa dig att få ihop  
din budget om du äter gårdagens rester till lunch. Fiffigt va?

Frukost & mellanmål
De flesta av oss äter samma 
frukost varje dag. Vill du 
variera dig och hitta ny in-
spiration till goda frukostar 
och mellanmål se sida 18-21. 
Du kan alltid äta en frukt 
för 0 SmartPoints, oavsett 
vilken plan du följer.
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FRUKOST
En klassisk ostmacka 
sitter som en smäck 
på morgonen (se  
sida 18). 

LUNCH
Hoppsan, ibland går det 
inte att planera sin dag, 
och det är helt ok! Du har 
en rymlig och flexibel 
budget som gör att du kan 
planera för det oförut-
sedda.

MIDDAG
Trots att många Smart- 
Points gick åt till 
lunchen kan du äta en 
god middag på kvällen 
(se sida 9). Kom ihåg att 
du kan söka efter fler 
recept med låga Smart-
Points i WW appen.

SPARADE SMARTPOINTS
Äter du inte upp alla 
dina dagliga Smart-
Points sparas upp till 
fyra över till dagen efter, 
oavsett vilken plan du 
följer. Smart va?

MELLANMÅL
En banan mättar bra 
och har 0 SmartPoints. 

FRUKOST
På helgen vill vi ofta 
äta en lite lyxigare 
frukost (se sida 19).

LUNCH
En lunch för 0 Smart-
Points är perfekt 
om du är bjuden på 
middag på kvällen  
(se sida 16).

MIDDAG
Är du på middag med 
mat, efterrätt och dess-
utom något glas vin är 
det lätt att dina Smart-
Points sticker iväg. Det 
är inga problem, det är 
det du har din Vecko- 
bonus till.

MELLANMÅL
Det är bra att äta ett 
mellanmål innan du 
ska iväg för att inte 
komma vrålhungrig till 
middagen. Ett mellan-
mål för 0 SmartPoints 
är ett smart val.

FRUKOST
Att börja dagen med 
gröt gör att du håller 
dig mätt länge (se  
sida 20).

LUNCH
Gårdagens middag,  
som smakar nästan 
ännu godare dagen  
efter (se sida 11).

MIDDAG
Kladdkakan gjorde att 
dagens SmartPoints 
tog slut, sånt händer. 
Tur att du kan äta en 
mättande middag för 0 
SmartPoints! Receptet 
hittar du i WW appen.
 

MELLANMÅL
Barnen har bakat och 
då kan det vara svårt 
att tacka nej, men kom 
ihåg att det ofta räcker 
med en liten bit. 

En dag på grön

Så här kan en dag  
med oförutsedda  
måltider se ut.

Så här kan en lördag, 
när man vill få plats 
med lite mer i sin  
budget, se ut.

Så här kan det se ut  
när SmartPoints- 
budgeten tar slut  
innan dagen gör det. 

En dag på blåSå här kan en 
dag se ut
Här visar vi hur en dag på respektive plan kan se ut, men  
genom att mixa och matcha frukostar, luncher och mellanmål 
kan du äta nästan precis vad du vill oavsett vilken plan du följer.  

Alla recept i menyn hittar du i WW appen tillsammans med 
tusentals andra recept som passar din plan. Kom ihåg att regga 
allt du äter och dricker, appen hjälper dig att hålla koll.

En dag på lila
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1. Strimla kyckling. Stek i 
hälften av oljan tills den fått 
fin färg.

2. Strimla under tiden rödkål 
och dela broccoli i buketter 
och strimla stammen. Skiva 
morötter i tunna stavar. 
Strimla purjolök.

600 g kycklingfilé
2 tsk sesamolja
1 klyfta rödkål
1 broccoli
3 morötter
1 purjolök
salt & peppar
250 g glasnudlar

3. Ta upp kycklingfilén och 
stek grönsakerna i resten av 
oljan tills de fått fin färg. 
Blanda ner kycklingfilén och 
smaka av med salt och peppar.

4. Koka nudlarna enligt 
anvisning på förpackning  
och blanda ner i woken.

Enkel kycklingwok  
med rödkål  
4 portioner

9  8  8    

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Skär djupa skåror i röd-
betorna. Tryck ner chèvre 
och ringla över honung. Lägg 
i en stor ugnsfast form 
tillsammans med fisken. 
Salta och peppra fisken.

3. Sätt in formen med fisk 
och rödbetor i ugnen ca 15 
minuter tills chèvren fått fin 
färg och fisken är färdig. Ta 
ut formen efter halva tiden 
och strö hackade hassel- 

500 g torskrygg

Hasselbacksrödbetor
1 kg förkokta rödbetor
100 g chèvre 
½ msk flytande honung
30 g hackade hasselnötter

Vitvinssås 
1 schalottenlök
½ msk flytande margarin
1 msk vetemjöl
1 dl vitt matlagningsvin
2 dl matlagningsgrädde 4%
1 msk fiskfond
salt & peppar

1 påse mangold

nötter över rödbetorna.

4. Skala och finhacka lök 
och fräs i margarin i en 
kastrull. Blanda ner mjöl och 
häll på matlagningsvin. 
Vispa tills mjölet lösts upp 
och blanda ner matlagnings-
grädde och fond. Låt puttra 
några minuter och smaka av 
med salt och peppar.

5. Servera fisken med 
vinsås, hasselbacksrödbetor 
och mangold.

Torskrygg med hasselbacksrödbetor och vitvinssås  
4 portioner

8  7  7   

Måndag Tisdag



98

1. Skala potatis och morötter 
och riv grovt. Skala och 
hacka lök och vitlök.

 2. Bryn lök, vitlök och  
färs i margarin. Lägg i  
rivna morötter och  
potatis och häll på  
vatten så att det täcker 
grönsakerna. Tillsätt 
buljongtärningar, tomat- 
puré, chilisås, paprika- 
pulver, oregano och 
chilipulver.

4 potatisar
3 morötter
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
500 g nötfärs 10%
1 tsk flytande margarin
1 ½ l vatten 
2-3 köttbuljongtärningar
2-3 msk tomatpuré 
½ dl chilisås 
2 msk paprikapulver
2 msk torkad oregano
½ tsk chilipulver 
salt & peppar 

 3. Låt puttra tills potatis  
och morötter är mjuka. 
Smaka av med salt,  
peppar och ev. mer av 
kryddorna. 

Het köttfärssoppa
4 portioner

9  9  7   

1. Sätt ugnen på 200°. 

2. Skala och skiva potatis 
och morötter i ½ cm tjocka 
skivor. Koka i lättsaltat 
vatten tills de blivit mjuka. 

3. Skiva purjolök och stek på 
svag värme i margarin tills 
den blivit mjuk. 

4. Koka upp vatten med 

600 g potatis
3 morötter
1 purjolök
1 tsk flytande margarin
3 dl vatten
1 fiskbuljongtärning
1 ½ msk såsredning
2 dl matlagningsyoghurt 8%
1 citron
1 knippe dill
salt & peppar
ev. 1 nypa socker
1 tsk flytande margarin
2 burkar tonfisk i vatten

buljongtärning och blanda i 
redning, matlagningsyoghurt, 
skal och saft från citron och 
hackad dill. Smaka av med salt, 
peppar och ev. en nypa socker. 

5. Smörj en ugnsfast form  
med margarin. Varva potatis, 
morötter, purjolök och 
avrunnen tonfisk och häll till 
sist över såsen. Tillaga i ugn  
ca 10 minuter. 

Tonfiskgratäng med citron- och dillsås 
4 portioner

7  7  3   

Onsdag Torsdag

98
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1 klyfta vitkål
½ lime
1 msk rapsolja
1 vitlöksklyfta
4 stora portabello
salt & peppar
4 dl majs
8 små tortillabröd
1 kruka koriander

Mangosås 
1 mogen mango
½ lime
½-1 röd chili
1-2 vitlöksklyftor
några stjälkar koriander
1 msk sweet chilisås

Portabellotacos  
med mangosås    
4 portioner

10  7  7    

Fredag

1. Strimla kål och pressa över 
lime.

2. Skala och tärna mango. 
Lägg i en mixer med pressad 
lime, finhackad chili, pressad 
vitlök, koriander och sweet 
chilisås. Kör till en sås.

3. Blanda ihop olja med 
pressad vitlök. Pensla 
svamparna med oljan och 
stek på båda sidor. Salta och 
peppra. 

4. Stek majs i en torr panna 
tills den börjar svartna.

5. Skiva upp svamp och fyll 
tortillabröden med kål, 
svamp, majs, mangosås och 
toppa med koriander. 1. Sätt ugnen på 225°. 

2. Skär kyckling i bitar och 
lägg i en ugnsfast form. 
Strimla paprika och lägg 
över kycklingen. 

3. Blanda matlagnings- 
grädde med pressad vitlök, 

600 g kycklingfilé
1 grön paprika
2 dl matlagningsgrädde 4%
1 vitlöksklyfta
1-2 tsk curry
1 tsk sambal oelek
1 dl mango chutney
2 dl ris 

curry, sambal oelek och 
mango chutney, häll över 
kycklingen. Sätt in i ugn i  
ca 20-30 minuter eller tills 
kycklingen är klar. 

4. Koka ris enligt anvisning 
på förpackningen och 
servera till.

Indonesisk kycklinggratäng 
4 portioner

10  9  9    

Lördag

11



500 g potatis
3-4 morötter
2-3 palsternackor
2 tsk olivolja 
salt & peppar
600 g fläskfilé 
2 tsk flytande margarin

Örtfraiche
2 msk hackad gräslök
2 dl fraiche 5%
1 msk senap
salt & peppar

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Skiva potatis, morötter och palster-
nacka. Lägg över i en ugnsfast form. 
Ringla över olja och krydda med salt och 
peppar. Sätt in i ugn i ca 40 minuter.

3. Putsa fläskfilén och krydda med salt 
och peppar. Bryn den hel runt om i 
margarin i en stekpanna och lägg 
därefter köttet på rotfrukterna när det 
återstår 20 minuter av rotfrukternas 
tillagningstid.

4. Ta ut och linda in filén med folie och 
låt den vila en stund. 

5. Hacka gräslök och blanda med fraiche 
och senap. Smaka av med salt och 
peppar. 

6. Skiva upp köttet och servera med 
ugnsrostade rotfrukter och örtfraiche.

Fläskfilé med rostade  
rotfrukter och örtsås
4 portioner

8  8  5    

Söndag

12



1 äpple
2 tsk citronsaft
8 skivor rökt kycklingbröst-
pålägg
1 avokado
250 g cottage cheese 0,2%
krasse

Avokado- och kycklingröra
4 portioner

3  3  2   

1. Skiva eller hyvla zucchini 
tunt och lägg på en het 
grillpanna. Grilla på båda 
sidor tills den får fina ränder.

2. Skala och hacka lök, fräs i 
olja i en panna och pressa 
ner vitlök. 

3. Vispa ihop ägg och mjölk. 
Smula i ost och blanda ner 
pesto och ärter. Krydda med 

2 zucchini
2 schalottenlökar
2 tsk olivolja
1 vitlöksklyfta
8 ägg 
1 dl mjölk 0,5% 
100 g chèvre
2 msk pesto
150 g tinade gröna ärter 
salt & peppar 
dill
sallad

salt och peppar. 

4. Lägg över zucchini i 
pannan med lök och häll 
över äggblandningen. 
Tillaga på svag värme tills 
frittatan stelnat. Toppa med 
hackad dill och servera med 
sallad.

Frittata med zucchini, ärter och pesto
4 portioner

11  6  6     

Luncher

1. Tärna äpple och blanda  
med citronsaft. Dela 
kyckling-pålägget i mindre 
bitar och mosa avokado. 

2. Blanda ner äpple,  
kyckling, avokado och klippt 
krasse i cottage cheese.

151514
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1. Sätt ugnen på 200°.

2. Slå in laxen i ett paket 
med bakplåtspapper och 
sätt in i ugnen 12-15 minuter. 
Låt svalna och dela sedan i 
mindre bitar. 

3. Blanda ihop yoghurt, 
pepparrot och pressad 
citron. Smaka av med salt 

500 g lax
1 dl grekisk yoghurt 0%
1 ½ msk riven pepparrot
1 citron
salt & peppar
2 förp (à 380 g)  
   cannellinibönor
300 g förkokta rödbetor
1 romansallad

och peppar. Blanda hälften 
av dressingen med sköljda 
och avrunna bönor och laxen. 

4. Klyfta rödbetor och 
blanda ner.

5. Skiva sallad och lägg ut  
på ett fat. Toppa med lax, 
bönor och rödbetor. Servera 
resterande dressing till.

Laxsallad  
med bönor  
och rödbetor
4 portioner

9  0  0    

1. Skiva paprika och strimla sallad. 

2. Bre färskost på brödskivorna  
och toppa den ena skivan med 
paprika, sallad och kyckling. Lägg 
på andra skivan.

½ paprika
sallad
4 msk färskost 7%
2 skivor (à 35 g) grovt bröd
2 skivor kycklingbröst- 
   pålägg

Macka med kyckling och paprika
1 portion

8  8  8   

Luncher
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1. Bre margarin på brödet och  
lägg på osten. 

2. Skär morötterna i stavar och 
servera med druvorna till mackan. 

1 tsk lättmargarin 40%
1 skiva grovt bröd 
1 skiva ost 17% 
1 morot 
vindruvor

Ostmacka med morot och druvor
1 portion

4  4  4    

18 19

1. Rosta kokosflingor i en torr 
stekpanna.

2. Blanda mjöl, bakpulver, 
socker och nästan alla kokos- 
flingor i en skål. Vispa ihop 
kokosdryck och ägg och blanda 
ner de torra ingredienserna.

3. Hetta upp en panna med 
margarin och stek små 
pannkakor, det blir ca 8 st. 
Servera med yoghurt, frukt och 
toppa med resterande kokos.
 

Pannkakor 
3 msk kokosflingor
2 dl vetemjöl
1 ½ tsk bakpulver
½ msk socker
2 dl kokosdryck
1 ägg
2 tsk flytande margarin

Tillbehör
2 dl turkisk yoghurt 3,5%
kiwi
mango
ananas
granatäpple

Kokospannkakor med tropisk frukt
8 stycken

4  4  4    

Frukost & mellanmål



1 gurka
1 bit ingefära
2 ½ dl mjölk 0,5%
2 ½ dl naturell yoghurt 0,5%
2 msk havregryn
salt

1. Hacka gurka och ingefära. 

2. Mixa med mjölk, yoghurt, havre- 
gryn och en nypa salt i en mixer eller 
med en stavmixer. Servera direkt.

Ingefära- och gurklassi
2 portioner

4  3  2     

1. Blanda havregryn, vatten 
och en nypa salt i en 
kastrull. Koka upp och låt 
sedan puttra på svag värme 
några minuter.

1 dl havregryn
2 ½ dl vatten
1 krm salt
1 liten morot
½ tsk pepparkakskryddor

2. Blanda ner riven morot 
och pepparkakskryddor. 

 

Gröt med smak av morotskaka 
1 portion

4  4  0     

Frukost & mellanmål

212120



22 23

Inköpslista
I inköpslistan finns ingredienser till menyns middagar.  
Komplettera din inköpslista med vad du behöver till dina  
övriga måltider.  

Flytande margarin
Fraiche 5%, 2 dl
Mango chutney
Matlagningsgrädde 4%, 4 dl
Matlagningsyoghurt 8%, 2 dl
Sambal oelek
Senap
Sweet chilisås
Tomatpuré

I skafferiet
Chilipulver
Curry
Fiskbuljongtärning
Flytande honung
Glasnudlar, 250 g
Hasselnötter
Köttbuljongtärning
Olivolja
Oregano
Paprikapulver
Rapsolja
Ris
Salt
Sesamolja
Socker
Svartpeppar
Såsredning
Tortillabröd små, 8 st
Vetemjöl
Vitt matlagningsvin

Grönsaker
Broccoli, 1 st
Citron, 1 st
Dill, 1 knippe
Gräslök, 1 knippe
Grön paprika, 1 st
Gul lök, 1 st
Koriander, 1 kruka
Lime, 1 st
Majs, 4 dl
Mango, 1 st
Mangold, 1 påse
Morötter, 2 kg
Palsternacka, 3 st
Portabello, 4 st
Potatis, 1,5 kg
Purjolök, 2 st
Röd chili, 1 st
Rödbetor förkokta, 1 kg
Rödkål, 1 klyfta
Schalottenlök, 1 st
Vitkål, 1 klyfta
Vitlök, 1 st

Kött & Fisk
Fläskfilé, 600 g
Kycklingfilé, 1,2 kg
Nötfärs 10%, 500 g
Tonfisk i vatten, 2 burkar
Torskrygg, 500 g

I kylen
Chèvre, 100 g
Chilisås
Fiskfond

Middagarna är samman- 
satta så att det ska bli  
så lite svinn som möjligt 
av färskvaror. Det är bra 
för både plånboken och 
miljön. Men om det ändå 
blir något över eller om 
du inte hinner laga rätter-
na som du planerat kan 
det vara bra att tänka på 
följande:

• Mat som har passerat 
  bäst före-datum kan 
  hålla längre om den  
  förvarats rätt. Titta,  
  lukta och smaka på 
  maten. Verkar den okej   
  går det bra att äta den.

• Frys in färsk fisk,   
  kött och kyckling när  
  de närmar sig sista  
  förbrukningsdag om  
  du inte hinner laga det.

• Grönsaker som börjar  
  se ledsna ut kan du  
   göra en soppa på, sök  
  på grönsakssoppa i  
  WW appen.

• Du kan alltid öka på  
  mängden grönsaker  
  eller lägga till andra  
  grönsaker i recepten  
  utan att det påverkar  
  SmartPointsvärdet. 
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