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Svin(n)smarta recept
Läckra rätter på  
julens rester



Låt julens rester bli  
mellandagarnas fester
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Hand upp alla vars kyl och skafferi är fulla av rester när  
de sista släktingarna gått hem på annandagen. Kvar står du 
med en halv skinka, risgrynsgröt till ett helt kompani, och  
lax och potatis till minst tre julbord till men är inte alls sugen  
på att äta julmat igen, så mycket av den hamnar lätt i soporna.  
 
Att minska matsvinnet är bra både för både miljön och för  
den egna plånboken. Därför vi har plockat ihop ett antal recept 
som vi hoppas ska kunna hjälpa dig att hålla liv i resterna.  
Mycket av julbordets rester kan enkelt bli goda rätter till mellan- 
dagarna. Svin(n)smart, med andra ord! 

Om du ändå har rester över, släng in dem i frysen. Skinka,  
lax, prinskorv, köttbullar, pålägg och bröd kan vi förlänga livs-
längden på i frysen. Och sist men inte minst, ge bort det  
du inser att du inte hinner ta hand om. Skicka hem resterna 
med gästerna så att de kan slänga ihop en pasta carbonara  
när den hektiska vardagen är tillbaka. 

Så från oss alla, till er alla, en riktigt svin(n)smart  
fortsättning!

Info om ikoner och PersonligaPoints-intervall hittar du sist i PDFen.



1 mango
½ ananas
1 knippe salladslökar
1 knippe koriander
1 lime
400 g julskinka
2 tsk rapsolja
salt & peppar
1 tsk spiskummin
1 bit salladskål
4 medium tortillas

Skinktacos  
med mango-  
och ananassalsa

7-11 4 por t   

3 HAR DU JULSKINKA ÖVER?

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

1. Tärna mango och ananas smått. 
Strimla salladslök och hacka koriander. 
Blanda ihop mango, ananas, hälften 
av salladslöken, koriandern och rivet 
limeskal. Låt stå i rumstemperatur till 
servering.

2. Ta bort griljering från skinkan och 
skiva upp den tunt.

3. Hetta upp olja i en panna och  
stek skinkan hastigt. Salta och  
peppra. Blanda ner resterande  
salladslök och spiskummin och låt  
steka med en stund.

4. Strimla salladskål.

5. Värm tortillabröden och fyll dem med 
salladskål, skinka, salladslök och salsa.

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5ec516ce67f4270f9244cf2b


HAR DU LAX ÖVER?4

1 gul lök
2 tsk flytande margarin
750 g kokt potatis 
300 g kallrökt lax
70 g bladspenat
1 knippe dill
4 ägg
2 ½ dl matlagningsbas 4% 
1 dl mjölk 0,5%
salt & peppar 

1. Sätt ugnen på 200°. 

2. Strimla lök. Stek mjuk i hälften av margarinet. Smörj  
en ugnsfast form med resterande margarin.

3. Skiva potatis och lägg i ett lager i botten på formen. 
Skiva lax.

4. Lägg hälften av lax, lök, spenat och hackad dill ovanpå 
potatisen. Lägg sedan ett nytt lager potatis och fyll på med 
resterande lax, lök, och spenat. Avsluta med potatis överst.

5. Vispa ihop ägg, matlagningsbas, mjölk och lite salt och 
peppar. Lägg resterande dill i äggstanningen och häll i 
formen.

6. Sätt in i ugnen tills puddingen stelnat och fått fin färg,  
ca 25-30 minuter 

Laxpudding med  
kallrökt lax och spenat 

3-12 4 por t   

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:61af78265aeed511c9e48c35
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400 g strimlad grönkål
1 stor kruka basilika
150 g riven parmesan
4 vitlöksklyftor
5 msk pressad citron
3 msk olivolja
salt

1. Blanchera kålen i lättsaltat vatten. 

2. Lägg i en matberedare tillsammans med basilika, ost, 
finhackad vitlök och citron. Kör till en grov pesto. Blanda 
ner olja och smaka av med salt och ev. lite rivet citronskal.

Grönkålspesto
3 12 por t     

HAR DU GRÖNKÅL ÖVER?

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

Grym återanvändning om du har en massa 
grönkål över från julen. Använd peston på 

en pizza, i pasta, på en varm macka eller i en 
sallad. Har du en massa västerbottensost 
över, ersätt parmesanosten med den då!

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:60e69159bbf0cf0cb952ed8e


6 HAR DU PEPPARKAKOR ÖVER?

50 g pepparkakor
2 ägg
4 dl havredryck 1,5%
1 ¾ dl fullkornsvetemjöl
1 tsk bakpulver
½ tsk kanel
1 nypa salt
4 tsk flytande margarin 80%
70 g ädelost
1 msk granatäpplesirap
½ granatäpple

1. Mixa pepparkakorna till fina smulor. 

2. Separera äggulor och äggvitor. Vispa vitorna till ett  
fast skum.

3. Vispa ihop äggulorna med pepparkakssmulorna, lite  
av havredrycken, mjöl, bakpulver, kanel och salt. Vispa till 
en klumpfri smet och häll på resten av havredrycken. Vänd 
försiktigt ner äggviteskummet. 

4. Värm lite margarin i en panna eller plättlagg och stek 
små plättar.

5. Lägg upp på ett stort fat, smula över ost, ringla över 
granatäpplesirap och toppa med granatäpplekärnor. 

Pepparkaksplättar  
med ädelost 

5 10 por t  

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

Är ni mer sötsugna är det 
också otroligt gott att servera 

pepparkaksplättarna med 
rårörda lingon och pudrat 

florsocker över.

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:61a4eb4c977fdc57735814a5


4 små sötpotatisar (à 150 g) 
½ rödlök
150 g sugar snaps 
400 g kräftstjärtar
4 kokta ägg
1 knippe hackad dill
1 ½ dl gräddfil 12%
80 g stenbitsrom
salt & peppar
½ citron
sallad

1. Sätt ugnen på 250° och grill.

2. Stick hål på sötpotatisarna och sätt in i mikron  
6-10 minuter på full effekt tills de är mjuka. Vänd på  
dem en gång. Lägg över på en plåt och sätt in i ugnen  
ca 10 minuter tills skalet är krispigt.

3. Finhacka lök och strimla sugar snaps. Blanda ihop  
med lätt mosade ägg, kräftstjärtar, hackad dill och gräddfil. 
Vänd ner rom och blanda runt försiktigt. Smaka av med  
salt och peppar.

4. Fyll potatisarna med röran och servera med citronklyftor 
och sallad.

Bakad sötpotatis  
med kräftröra 

3-11 4 por t   

7 HAR DU ÄGG ÖVER?

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5f85995e3fd0bc1fc6b94cea


Kyckling- och potatissallad  
med soltorkade tomater   

8 HAR DU POTATIS ÖVER?

70 g ruccola
5 soltorkade tomater i olja
950 g kokt potatis
600 g kycklingfilé
2 tsk rapsolja
10 valnötter
20 g parmesan

Vinägrett
2 msk olivolja
1 msk balsamvinäger
1 tsk dijonsenap
3 krm svartpeppar
½ tsk salt

1. Blanda ruccola med strimlade avrunna tomater.  
Skär potatisen i bitar och vänd ner. 

2. Blanda samman olja, vinäger, senap, peppar och  
salt i en skål. Häll vinägretten över salladen.

3. Stek kycklingen i olja. Skiva upp och krydda med salt  
och peppar, lägg ovanpå potatissalladen.

4. Grovhacka valnötter och hyvla parmesan att toppa  
salladen med. 

6-13 4 por t    

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

Har du ännu mer potatis över, släng  
den i en omelett, pytt eller skiva den tunt 

och lägg på en smarrig pizza (kanske 
tillsammans med grönkålspeston?). 

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:61af7b4798ba1502e82db6fb


8 skivor bacon
1 rödlök
2 vitlöksklyftor
350 g brysselkål
400 g gnocchi
400 g stekt kalkonfilé
30 g ädelost 30%
1 msk finhackad persilja

1. Skiva upp bacon och skiva lök och vitlök tunt.  
Halvera brysselkål. 

2. Stek bacon i en torr panna. Ta upp och stek lök och  
brysselkål i baconfettet tills löken mjuknat och kålen börjat 
få färg. Tillsätt vitlök och låt steka med hastigt.

3. Blanda ner gnocchi och stek tills den fått fin färg,  
ca 10 minuter.

4. Skiva upp kalkonen och blanda ner tillsammans med 
bacon. Ta från värmen och smula ner ädelost, låt den 
smälta något och servera pytten toppad med persilja.

Gnocchipytt  
med kalkon och brysselkål 

11-12 4 por t  

9 HAR DU KALKON ÖVER?

Brukar ni fira jul med en hel kalkon 
på bordet är det väl inte omöjligt 
att ni får lite smarriga rester. 
Här är en god gnocchipytt ni kan 
återuppliva de resterna med!

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5fdc8adb4350911ec3b02f97


Har du fler clementiner än  
du kan äta även efter denna 

rätt, scrolla vidare för en  
festlig drink till nyår!

800 g fänkål
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 tsk rapsolja
2 förp krossade tomater
1 grönsaksbuljongtärning
50 g panko
50 g finriven parmesan
1 citron
6 clementiner
½ g saffran
600 g kycklingfilé

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Skär fänkål i mindre bitar. Hacka lök och fräs i olja tills 
den börjar få lite färg. Tillsätt pressad vitlök, krossade 
tomater, buljongtärning och fänkål och låt sjuda 15 minuter.

3. Salta och peppra och häll över i en ugnsfast form. 
Blanda panko, parmesan och rivet citronskal och strö över 
gratängen.

4. Pressa clementinerna och blanda med salt, peppar  
och saffran. Lägg kycklingen i en ugnsfast form och häll 
clementinsaften över.

5. Ställ in kycklingen och gratängen i ugnen på ca 20 minuter 
tills gratängen är gyllene och kycklingen genomstekt.

Clementinkyckling  
med fänkålsgratäng 

4-8 4 por t  

10 HAR DU CLEMENTINER ÖVER?

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:56d7ae3940d10c9c14da3e68
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11 HAR DU CLEMENTINER ÖVER?

Clementin- 
bubbel  
med mynta 

1 msk färsk mynta
2 msk pressad lime
is
4 dl mousserande vin
2 ½ dl pressad clementin
2 ½ dl alkoholfri ginger beer

6 4 por t  

1. Lägg den mesta av myntan i en 
karaff tillsammans med pressad 
lime. Krossa med en muddlare eller 
skaftet på en träslev. 

2. Tillsätt is, vin, pressad clemen- 
tin och ginger beer. Blanda ihop 
försiktig, häll upp i glas och 
toppa med resterande mynta och 
clementinskal.

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:61bb322df236e8021048612d
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1 gul lök
1 tsk rapsolja
2 vitlöksklyftor
2 msk tomatpuré
2 förp krossade tomater
1 msk torkad oregano
2 tsk worcestershiresås
salt & peppar
200 g pasta
½ dl riven parmesan

1. Hacka lök och stek mjuk i olja i en gryta. Pressa i vitlök 
och blanda ner tomatpuré, låt fräsa med en stund. Häll på 
krossade tomater och blanda ner oregano och worcester-
shiresås. Låt puttra utan lock så att såsen reduceras något. 
Smaka av med salt och peppar.

2. Koka pasta väldigt al dente. Sätt ugnen på 225°.

3. Lägg pasta i en ugnsfast form. Häll på tomatsåsen och 
lägg på dina köttbullar. Toppa med riven parmesan och sätt 
in i ugnen tills den fått fin färg. 

Pastagratäng  
till restköttbullarna

6 4 por t  

HAR DU KÖTTBULLAR ÖVER?

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

Vi gillar alla olika! Vissa vill ha vegobullar, 
andra kycklingköttbullar och vissa kör 
färdigköpta. För att få ditt Personliga-

Points-värde rätt, klicka på länken nedan för 
att lägga till dina köttbullar i receptet. 

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:61af7e9a5f48b9184fbebdfa


6 potatisar
4 färska rödbetor
2 gula lökar
1 palsternacka 
1 morot 
300 g prinskorv
2 tsk rapsolja
2 lagerblad
salt & peppar 
färsk timjan
4 msk senap

1. Skär rotsaker och lök i mindre bitar. Skiva upp korvarna.

2. Hetta upp olja i en gryta. Lägg i rotsaker och lök och låt 
fräsa en stund. Lägg i korven och sänk värmen. Krydda med 
salt och peppar och lägg i lagerblad. Låt fräsa under lock 
tills rotsakerna är mjuka, ca 25 minuter. Rör om då och då. 

3. Lägg i några kvistar färsk timjan och servera med senap. 

Korvpytt  
på prinskorv 

10-12 4 por t    

HAR DU PRINSKORVAR ÖVER?13

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:61af7f2242c10b150e37b3d5


Risgrynspannkakor  
med saffran och rårörda lingon 

14 HAR DU RISGRYNSGRÖT ÖVER?

Är du medlem? Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

2 dl frysta lingon
1 msk florsocker
500 g risgrynsgröt
2 ägg
½ dl vetemjöl
1 msk socker
1 tsk bakpulver
½ g saffran
1 nypa salt
1 ½ msk flytande margarin

1. Blanda ihop lingon med florsocker och låt stå och  
tina i rumstemperatur.

2. Blanda risgrynsgröt med ägg, mjöl, socker, bakpulver, 
saffran och lite salt.

3. Värm lite margarin i taget i en panna och stek  
ca 16 plättar. Servera med rårörda lingon.

4-5 8 por t  

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:61b052f2ab1b141962d58114
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Pajer sväljer det mesta. Släng 
i grönkålen, lite blandade ostar 
och strimlad skinka i ett pajskal 
tillsammans med äggstanning så 
har du en jättegod resträtt. 

Tacos. Är något gott, är det för-
modligen ännu godare serverat i 
ett bröd! Leta upp några tortillas i 
frysen eller släng ihop dessa söt-
potatistortillas. Fyll dem med de 
rester du har. Kanske har du rev-
bensspjäll du kan plocka köttet 
från, eller några bitar varmrökt 
lax eller några överblivna sillar?

Pytt i panna. Precis som nam-
net antyder kan en pytt i panna 
innehålla precis vad som helst. 
Prinskorvar, köttbullar och kans-
ke lite kalkonkött? Potatis och en 
bakad kålrot? Lax? Ja, släng i det 
du har helt enkelt!

Sallad. Rostbiff skuren i strimlor 
blir topping på en krispig sallad. 
Och vörtbrödet kan rostas och 
brytas i bitar till härliga krutonger.  
 
 

Sillen. Den äter du på macka med 
kall kokt potatis, så klart! Eller så 
kan du göra en klassisk gubbröra 
och byta ut ansjovisen mot sill 
och ha i en bakad potatis eller på 
en macka.

Alla nötterna då? Ja, vad gör 
du med den stora nötskålen som 
står kvar efter att alla gäster har 
gått hem? Skala och förvara i luft-
täta förpackningar. Går det inte åt 
så mycket nötter hos dig, förvara 
dem i frysen. Och är det valnötter 
du har kvar, ha en del av dem och 
gör dessa smarriga gratinerade 
bön- och valnötstortillas.

Och till sist -  
ännu mer restfest
Här får du ytterligare tips på vad du gör med den överblivna 
skinkan, grönkålen och prinskorvarna: 

https://www.viktvaktarna.se/se/recept/sotpotatistortillas-tva-ingredienser/609a71272e5bed47e9f19557
https://www.viktvaktarna.se/se/recept/sotpotatistortillas-tva-ingredienser/609a71272e5bed47e9f19557
https://www.viktvaktarna.se/se/recept/maffig-macka-med-gubbrora/5626eb48ecd2820c34f9865d
https://www.viktvaktarna.se/se/recept/gratinerade-bon--och-valntstortillas/5f857403d7a62507bbe9bd91
https://www.viktvaktarna.se/se/recept/gratinerade-bon--och-valntstortillas/5f857403d7a62507bbe9bd91


Inte medlem, men nyfiken 
på WW ViktVäktarna?
Vårt nya program, PersonligaPointsTM är vårt mest är vårt mest personliga 
program någonsin. Du får en plan som är helt individuell. Den bygger på 
din favoritmat, din ämnesomsättning och dina mål. Ingen plan är den andra 
lik. Du kan känna dig helt trygg, WW ViktVäktarnas program fungerar 
eftersom vi tar hänsyn till hela dig – hur du äter, tänker, sover och rör dig 
och hur det påverkar din vikt- och hälsoresa. I slutändan kommer du inte 
enbart att gå ner i vikt, utan du kommer också att må bättre.
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Bli medlem hos  
WW ViktVäktarna!

Då får du tillgång till 
vår prisbelönta app 
där du enkelt håller 
koll på din mat, dina 
aktiviteter och din 
sömn. Här finns även 
guidade mindset- 
övningar, tränings-
videos, tusentals 
recept, Community 
och massor av verk-
tyg och funktioner 
som gör din viktresa 
enklare. 

Läs mer om våra olika medlemskap och erbjudanden på viktväktarna.se

https://www.viktvaktarna.se/se/


Veganskt
Veganska rätter helt utan produkter från djurriket. 

Lakto-ovo-vegetariskt
Lakto-ovo-vegetariska rätter som kan innehålla 
mjölkprodukter och ägg. 

Glutenfritt
Recepten innehåller naturligt glutenfria 
ingredienser. Men du som är glutenintolerant bör 
alltid dubbelkolla produkten för säkerhets skull. 

Laktosfritt
I våra laktosfria recept kan hårdost ingå då dessa 
i allmänhet är naturligt fria från laktos.

Vid varje recept anges antal portioner, PersonligaPoints™-intervall per  
portion. Är du medlem ser du ditt eget Points®-värde genom att klicka på  
länken länkst ner på varje sida.

Om ett recept innehåller små mängder, eller ingen, NollPointsmat får  
receptet endast ett värde.

Vi har också märkt ut om rätterna är vegetariska, veganska, glutenfria och/eller 
laktosfria. Men tänk på att du kan anpassa de flesta rätter så de passar dig.
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WW ViktVäktarnas program och 
dess programmaterial ägs av  
WW International, Inc. och är  

licensierat till medlemmar hos  
WW ViktVäktarna uteslutande till 

användning för personligt bruk i 
syfte att minska och/eller 

kontrollera sin vikt. WW-appen  
och digitala verktyg är enbart  

för WW-medlemmar. All annan 
användning, kopiering och 

distribution i någon form och 
oavsett kommunikationskanal  

är förbjudet. FÅR EJ SÄLJAS 
VIDARE. 

WW Logo, WW ViktVäktarna,  
Points, PersonligaPoints, och 
NollPointsmat är varumärken  

som tillhör WW International, Inc 
PersonligaPoints-systemet och 

formeln ägs av WW International, Inc.

© 2021 WW International, Inc. Alla 
rättigheter förbehålles. 
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