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Det är lätt att snöa in på en viss typ av mat, kanske för att det känns enklast eller 
tryggast så. Det är absolut inget fel i det så länge det känns bra. Men om man 

upplever tristess finns det anledning att fundera över vad man kan göra annorlunda. 
Allt vi äter ska vara gott och skänka oss tillfredsställelse och inte vara något vi äter 

bara för att det anses nyttigt. Blir vi allt för uttråkade finns det även en risk att vi faller 
in i gamla matvanor och slutar bry oss över vad vi väljer. Och det är det sista vi vill.

ATT GÖRA 

Äter du samma mat vecka efter vecka och upplever mat-tristess? Ta hjälp av följande 
förslag för att hitta sätt att variera det du äter.

Tröttnat på det du äter?  
Här får du hjälp.

1

Utforska nya  
ingredienser

Testa något nytt livs-
medel nästa gång du 

handlar. Klicka på 
“Utforska recept” i 
WW-appen, skriv in 

den nya ingrediensen 
och få tips på recept 

att laga.

Tips! Leta upp mat 
med låga SmartPoints 

eller NollPointsmat 
bland färskvaror, i 

frysdisken och i  
mejeriavdelningen.

2 3

Anamma förändring

Testa en ny  
metod 

Gillar du de  
ingredienser du brukar 
köpa? Variera hur du 

tillagar dem.

Tips! Brukar du steka 
maten? Ta fram  

grillen, ångkokaren 
eller air fryern för  
mindre matfett.

Smaksätt på  
nya sätt

Ge dig ut på ett  
kulinariskt äventyr  
genom att använda  

andra örter och 
kryddor i matlagningen. 
Det är ett enkelt sätt 
att förnya dina gamla 

trotjänare.

Tips! Att smaksätta 
med kryddor och örter 
kan minska behovet av 

salt och matfett.



1. Sätt ugnen på 200°. 

2. Skiva lök tunt och lägg i 

iskallt vatten. 

 
3. Ansa brysselkålen. 

Halvera och lägg på en plåt 

med bakplåtspapper. Dela 

potatisen i mindre bitar och 

lägg på plåten. Blanda med 

olja, salt och peppar och 

sätt in i ugnen ca 20 minuter. 

Efter 15 minuter, blanda ner 

edamamebönorna. 

2 silverlökar
250 g brysselkål
500 g potatis
1 msk rapsolja
salt & peppar
150 g edamamebönor
4 ägg
100 g babyspenat
2 burkar (à 200 g) tonfisk  
     i vatten
1 knippe bladpersilja
1 dl parmesan

Kaprisdressing 
1 ½ dl filmjölk 0,5%
2 msk kapris
1 vitlöksklyfta
1 msk dijonsenap

Matig tonfisksallad med kaprisdressing  
4 portioner

10  5  2   

4. Löskoka äggen. 

5. Blanda fil med finhackad 
kapris, pressad vitlök och 
senap. Smaka av med salt 
och peppar. 

6. Lägg upp spenat på ett 
stort fat. Fördela ut  
avrunnen tonfisk, potatis,  
brysselkål, bönor och 
avrunnen lök. Ringla över 
dressingen. 

7. Toppa med persilja och 
hyvlad parmesan. 
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