
5. 
Tänk på tofu som en bas  
för massor av smak.
Den suger upp marinader bra och passar 
utmärkt i tacos och wok.
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2.
Bönor som bas.
Sök på t ex bönburgare 
eller bönchili i WW- 
appen eller kolla på  
baksidan för en härlig 
böngryta.Lägg dem i en sal-

lad eller testa att 
göra kikärtscurry 

eller falafel.

3.
Lita på linser.
De är små, men de är 
fyllda med näring -  
och de passar  
utmärkt i soppor,  
grytor och pastasåser.

1.
KOMPIS MED 
KIKÄRTER.

Skapa växtbaserade måltider
Fler och fler väljer att äta mer växtbaserad mat även om de gillar kött.  

Sex av tio svenskar säger att de äter minst en middag i veckan utan kött eller  
fisk. Att äta mer av mat från växtriket såsom frukt, grönsaker, baljväxter,  
spannmål, nötter och frön har många fördelar. De bidrar med protein och  

fibrer, hjälper oss att hålla oss mätta längre och ger mycket variation till vår  
matlagning. En mer växtbaserad kost kopplas även till lägre risk för kroniska  

sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och vissa cancerformer.
ATT GÖRA

Skapa och laga måltider kring växtbaserade ingredienser. Ägna sedan  
uppmärksamhet åt hur du mår efteråt och hur mätt du känner dig.

Gott med grönt i baket.
Det ger både en naturlig sötma 
och ett saftigare bakverk, vilket 
gör att du kan använda mindre 
socker och fett.
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salt & peppar
1 tsk rapsolja
1 dl grekisk sojayoghurt
koriander
 
1. Finhacka lök och vitlök. 
Dela aubergine i mindre 
bitar. Kör blomkål i en mat-
beredare till ett ris.

2. Hetta upp olja i en 
gryta och stek löken några 
minuter. Blanda ner vitlök, 
tomatpuré och kryddor, låt 
steka med hastigt. Lägg ner 
aubergine och bryn den.  

1 rödlök
2 vitlöksklyftor
2 aubergine
1 blomkål
1 tsk rapsolja
1 msk tomatpuré
1 msk rökt paprikapulver
½ msk torkad oregano
½ msk spiskummin
½ tsk curry
1 förp krossade tomater
4 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
1 förp (à 380 g) konserverade    
     kidneybönor
½ lime

Rökig auberginechili med blomkålsris    
4 portioner

4  2  2     

Tillsätt krossade tomater, 
vatten och buljongtärning.  
Låt koka upp och sjud sedan 
utan lock ca 20 minuter.

3. Blanda ner sköljda och av-
runna bönor och pressad lime. 
Smaka av med salt och peppar. 
Låt sjuda några minuter till.

4. Hetta upp olja i en panna 
och fräs blomkålen några 
minuter.

5. Servera grytan med  
blomkålsris, en klick yoghurt 
och koriander.

SmartPoints®värdet anges per portion        Glutenfritt   Laktosfritt  Lakto-ovo-vegetariskt   Veganskt 


