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“Go-to-mat” är mat som du kan ta till när du inte har tid eller lust att fixa något annat. 
Men det kan också vara mat som du kan ta till när du har få eller inga SmartPoints kvar 
eller när du behöver komma tillbaka på banan efter ett bakslag. Det är helt enkelt mat 
som är lätt att ha hemma och som räddar dig i olika situationer. Det kan vara något så 
enkelt som frukt till mellanmål eller ingredienser som du kan svänga ihop till en snabb 

middag, eller till en middag med låga SmartPoints.
ATT GÖRA 

Ta hjälp av förslagen nedan för att hitta och (förbereda) din go-to-mat som hjälper dig i 
olika situationer. Det viktiga är att det är mat som du gillar och vill äta.

Hitta din “go-to-mat”  
i olika situationer

Gör det som fungerar

U T M A N A N D E  
S I T U A T I O N

H I T T A  D I N
 “ G O - T O - M A T ”

T I P S !

Få eller inga 
SmartPoints 

kvar

Hungrig  
mellan  

måltiderna

Skapa måltider 
kring protein- 

rik mat med låga 
SmartPoints eller 

NollPointsmat  
(t ex ägg,  

cottage cheese) 
och fiberrik frukt 

och grönt.

Köp hem maten 
redan nu så att du 
har dina val redo 
när du behöver. 

Tänk skafferivaror, 
frysta livsmedel 

och det som håller 
länge i kyl.

Ingen tid 
eller lust 

att handla 
och laga

Använd 
“utforska recept” i 
WW-appen för att 

hitta snabba 
recept på mat du 

gillar. 

Tänk lång  
hållbarhet och 

kombinationer som 
snabbt går att 
 svänga ihop.  

Färdigrätter kan 
också vara ett 

alternativ.



1. Finhacka lök och selleri.

2. Hetta upp olja i en gryta 
och stek lök och selleri en 
stund. Blanda ner pressad 
vitlök, lagerblad och  
paprikapulver och låt steka 
med en kort stund. Häll på 
krossade tomater och  
vatten och lägg ner buljong-
tärning. Koka upp och låt 
sjuda 15-20 minuter.

1 gul lök
1 stjälkselleri
2 tsk rapsolja
2 vitlöksklyftor
2 lagerblad
1 msk rökt paprikapulver
1 förp krossade tomater
5 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
1 klyfta savojkål
2 förp (à 380 g) 
     borlottibönor
1 dl turkisk yoghurt 3,5%

Rökig tomat- och bönsoppa 
4 portioner

5  1  1   

3. Strimla kål.
 
4. Blanda ner sköljda och 
avrunna bönor och låt de 
koka med en stund.  
 
5. Ta upp lagerbladen och 
mixa soppan grovt med en 
stavmixer. Blanda ner kålen 
och låt den mjukna. Servera 
med en klick yoghurt.

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

En soppa gjord på saker du förmodligen  
ofta har hemma i skåpen. Och har du ingen 
selleri och savoykål, funkar soppan bra  
även utan det!


