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Läcker mat för 7 dagar

VECKA 1



2

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 ViktVäktarna uteslutande till 
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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 WW ViktVäktarna eller 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 middag- 
arna, allt för att på bästa sätt hjälpa dig till hälsosamma vanor.  
Så här tänker vi: 

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

Luncher
Får du inga rester  
över från middagen 
kan du vända dig till 
luncherna som finns 
på sida 11-14. Dessa 
kan du självklart 
även äta till kvälls-
mat om det passar 
dig bättre. 

Frukost och  
mellanmål
De flesta av oss äter 
samma frukost varje 
dag. Vill du variera dig 
och hitta ny inspiration 
till goda frukostar och 
mellanmål se sida 15-18. 
Och kom ihåg att en 
frukt alltid är bra att ta 
till när hungern gör sig 
påmind.

Appen hjälper dig!
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.
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MÅNDAG4

1 rödlök
3 vitlöksklyftor
½ msk olivolja
½ g saffran
1 msk paprikapulver
1 msk torkad oregano
½ tsk spiskummin
2 dl vitt matlagningsvin
1 förp konserverade 

körsbärstomater
2-4 dl vatten
1 fiskbuljongtärning
3 dl pärlcouscous 
300 g skalade räkor 

(1 kg med skal)
1 kruka basilika
salt
½ tsk chili flakes

1. Finhacka lök och vitlök.

2. Värm olja i en djup panna och stek lök en stund. 
Blanda ner vitlök, kryddorna och låt dem steka med 
hastigt. Häll på matlagningsvin och låt det reducera till 
ungefär hälften. Blanda ner tomater, vatten (börja med 
2 dl), buljongtärning och couscous och låt sjuda med 
locket på glänt tills couscousen är klar, ca 20 minuter.

3. Blanda ner räkor, hackad basilika och smaka av med 
salt och chili flakes. 

Räkpanna  
med pärlcouscous 

8-9 4 por t  

Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:60bf08ca3b09aa1e2281da31


TISDAG5

500 g potatis
2 morötter
1 palsternacka 
200 g grönkål  
2 tsk flytande margarin
6 dl mjölk 0,5% 
3 dl vetemjöl
3 ägg
½ tsk salt

1. Sätt ugnen på 225°. 

2. Riv potatis, morötter och palsternacka. Repa och 
hacka grönkål. Fräs allt i margarin i en djup panna ca  
10 minuter.

3. Vispa under tiden ihop mjölk och mjöl, lite i taget. 
Knäck i ägg och vispa till en slät smet. Blanda ner salt.

4. Lägg över rotfrukter och grönkål i en ugnsfast form. 
Häll över smeten och sätt in i ugnen tills den stelnat och 
fått fin färg, ca 20-30 minuter.

Ugnspannkaka  
med rotfrukter och grönkål

8-12 4 por t  

Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:58a5b022cea995231604afa1


6 ONSDAG

2 vitlöksklyftor
500 g broccoli
100 g bacon
1 knippe persilja
300 g fullkornspenne 

(100% fullkorn)
½-1 tsk chili flakes
50 g parmesan
salt & peppar

1. Finhacka vitlök. Dela broccoli i små buketter och 
strimla stammen. Skiva bacon i små bitar och finhacka 
persilja. 

2. Koka pasta enligt anvisning på förpackningen. Tillsätt 
broccolin de sista minuterna. Häll av vattnet, men spara 
ca 3 dl till senare. 

3. Hetta upp en djup panna och stek bacon tills det är 
färdigt. Ta upp baconet och lägg på hushållspapper 
så det rinner av och blir knaprigt. Stek vitlök och chili 
flakes i pannan på låg värme 2-3 minuter. 

4. Blanda ner persilja, pasta och broccoli i pannan med 
vitlök och chili flakes. Addera 2 dl av pastavattnet och 
riven ost. Rör runt tills du har en krämig sås. Häll ev. på 
lite mer av pastavattnet. Smaka av med salt och peppar.

5. Servera pastan toppad med bacon.

Krämig pasta  
med broccoli och bacon 

6-13 4 por t  

Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:6151b5454760321e5ed7e381
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TORSDAG7

2 dl quinoa
500 g broccoli
400 g haricots verts
200 g edamamebönor
2 salladslök
400 g varmrökt lax

Teriyakidressing
3 msk balsamvinäger
3 msk risvinäger
3 msk japansk soja
4 tsk sesamolja
1 msk socker

2 msk rostade sesamfrön

1. Vispa ihop balsamvinäger, risvinäger, soja, sesamolja 
och socker i en kastrull och koka upp under vispning. 
Sänk värmen till lägsta och låt stå tills det andra är 
klart.

2. Koka quinoa enligt anvising på förpackningen. 

3. Dela broccoli i små buketter och strimla stammen. 
Koka i lättsaltat vatten i 2 minuter, lägg i haricots verts 
och koka ytterligare 2 minuter, lägg sist i edamame-
bönorna och koka 1 minut. Häll av vattnet och ställ åt 
sidan och låt svalna några minuter. 

4. Blanda grönsakerna med quinoan och hälften av 
dressingen. 

5. Strimla salladslök.

6. Servera salladen med varmrökt lax, salladslök,  
sesamfrön och resten av dressingen.

Quinoasallad med varmrökt lax  
och syrlig teriyakidressing 

4-13 4 por t  

Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:61516a3926ebb541fb3f5e35


FREDAG8

2 dl fullkornsris
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
2 morötter
1 gurka
2 tsk sesamolja
500 g kycklingfärs 5%
1 ½ dl vatten
½ hönsbuljongtärning
1-2 msk gochujang
1-2 msk japansk soja
1 ½ dl hackad koriander
chili flakes
½ lime

1. Koka ris enligt anvisning på förpackningen.

2. Finhacka lök, finriv vitlök och riv morötter grovt. Skiva 
gurka tunt.

3. Värm olja i en djup panna och stek lök en stund. 
Blanda ner vitlök, färs och morötter och låt steka tills 
färsen är genomstekt. Tillsätt vatten, smulad buljong- 
tärning, gochujang och soja. Koka upp och låt sjuda 
tills vätskan kokat in. Ta från plattan och blanda ner 
koriander.

4. Fördela ris, färs och gurka i fyra skålar. Toppa med 
chili flakes och servera med limeklyftor. 
 
Tips! Gochujang är en mild koreansk chilipasta som 
börjar bli mer och mer vanlig i vanliga affärer, men hittar 
du den inte, ersätt med lika delar honung och sambal 
oelek.

Koreansk kycklingbowl
5-9 4 por t  

Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5ec51d8bb015921085152f94


LÖRDAG

600 g kycklingfilé
4 skivor kalkonbacon
800 g potatis
70 g sallad
2 polkabetor
½ gurka

Marinad 
½ dl rapsolja
4 msk japansk soja
4 msk chilisås
1 tsk sambal oelek
3 vitlöksklyftor
2 rödlökar

Sås
2 dl vatten
½ hönsbuljongtärning
2 dl fraiche 5%
2 msk chilisås
1 tsk sambal oelek
2 tsk majsredning

1. Blanda olja, soja, chilisås, sambal, pressad vitlök och 
finhackad lök till en marinad. Lägg kycklingfiléerna i 
marinaden och låt ligga ett par timmar eller över natten. 

2. Sätt ugnen på 200°. 

3. Vira en kalkonbaconskiva runt varje kycklingfilé. Lägg 
i en ugnsfast form och sätt in i ugn tills de är genom- 
stekta, ca 30 minuter. 

4. Koka potatis.

5. Koka upp vatten, buljongtärning, fraiche, chilisås, 
sambal oelek och majsredning till såsen. Låt puttra  
5 minuter. 

6. Servera kycklingen med pressad potatis, sås, sallad 
och tunt skivade polkabetor och gurka.

Baconlindad kycklingfilé  
med pressad potatis

7-13 4 por t  
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Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5c38451b8a529d00538ef9db


SÖNDAG10

1 citron
1 vitlöksklyfta 
1 msk hackad timjan
800 g fläskfilé 
flingsalt & svartpeppar
2 tsk flytande margarin
1 zucchini
1 romanesco
2 paprikor, gärna olika färg
2 vitlöksklyftor
1 msk olivolja 
125 g minimozzarella 
70 g ruccola

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Blanda rivet citronskal med riven vitlök och timjan. 
Vänd köttet i blandningen och krydda med flingsalt och 
peppar. 

3. Hetta upp margarin i en panna och bryn filén runt om. 
Lägg över i en ugnsfast form. 

4. Skiva grönsakerna i mindre bitar. Lägg tillsammans 
med hackad vitlök runt om filén, blanda med olja.

5. Sätt in i ugn tills köttet har en innertemperatur på 65°, 
ca 20 minuter. Ta ut filén och vira in i folie, låt vila ca  
10 minuter. 

6. Ta ut grönsakerna och blanda dem med mozzarella och  
ruccola. Skiva upp filén och servera med grönsakerna. 
 
Tips! Vill du ha en matigare rätt är det gott att blanda 
ner kokt matvete eller mathavre i grönsakerna.

Citron- och timjanfilé  
med rostade grönsaker

4 por t  9

Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5e14960ba656a300baa085a3


LUNCHER11

250 g penne
1 gul lök
1 tsk rapsolja
2 burkar tonfisk i vatten
2 ½ dl matlagningsbas 4%
½ fiskbuljongtärning
peppar
2 msk kapris 

1. Koka pasta enligt anvisning på förpackningen.

2. Skala och hacka lök. Hetta upp olja i en kastrull och 
fräs några minuter. Blanda ner avrunnen tonfisk, mat- 
lagningsbas och buljongtärning. Låt puttra en stund och 
smaka av med peppar. 

3. Blanda ner kapris och avrunnen pasta.

Snabb tonfiskspasta  
med kapris

8-9 4 por t  

Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5a057b54826a63105ca141b0


LUNCHER

4 bakpotatisar (à 180 g)
3 dl grekisk yoghurt 0%
2 msk honungsdijonsenap
salt
1 rödlök
4 dl majs
200 g strimlad tillagad 

kyckling
2 tsk grillkrydda

1. Baka potatis i mikro på full effekt ca 15 minuter, eller 
50 minuter i ugn, 225°.

2. Blanda yoghurt och senap, smaka av med lite salt.

3. Finhacka lök och blanda med majs, kyckling och sås.  

4. Skär ett kryss i potatisen, krydda med grillkrydda och 
toppa med röran.  
 
Tips! Variera gärna smaksättning på såsen, det går t ex 
fint att blanda ut yoghurten med en favoritdressing, lite 
BBQ-sås, sweet chilisås eller teriyakisås.

Bakad potatis med  
kyckling- och majsröra 

1-9 4 por t  
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Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:60bf6e1a46b21a313a61e805
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LUNCHER13

1 rödlök
3 vitlöksklyftor
½ msk olivolja
1 tsk spiskummin
1 tsk malen koriander
8 dl vatten
1 förp krossade tomater
2 grönsaksbuljongtärningar
2 dl röda linser
koriander
2 dl grekisk yoghurt 0%

1. Finhacka lök och vitlök.

2. Värm olja i en gryta och fräs löken minst 10 minuter. 
Blanda ner vitlök och kryddor och låt steka med 1 minut 
under omrörning.

3. Blanda ner vatten, krossade tomater, buljongtärningar 
och linser. Koka upp och låt sjuda under lock tills linser-
na är mjuka, 10-15 minuter. 

4. Hacka koriander och blanda ner. Servera toppad med 
en klick yoghurt.

Röd linssoppa  
med koriander

1-4 4 por t  

Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5e3c19395dc461032dc2c9cf


LUNCHER14

2 spetspaprikor
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
2 tsk rapsolja
½ tsk torkad oregano
3 msk vatten
2 tsk rödvinsvinäger
salt & peppar
4 kycklingkorvar 9%
4 korvbröd
4 tsk stark senap

1. Skiva paprika och lök tunt. Finhacka vitlök.

2. Värm olja i en panna och stek paprika och lök på 
medelhög värme tills de fått ordentligt med färg och 
mjuknat, ca 10 minuter. Blanda ner vitlök och oregano 
och låt steka med hastigt. Häll på vatten och vinäger 
och låt det koka in något. Ta från värmen och smaka av 
med salt och peppar.

3. Grilla korven och lägg i korvbröden. Toppa med grön-
sakerna och senap.

Grillad korv med  
karamelliserade grönsaker 

4 por t  5

Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5ee371e242265f3ed97d278f
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FRUKOST & MELLANMÅL15

1 äpple
1 tsk pressad citron
200 g cottage cheese 1,5%
1 tsk honung
kanel
 

1. Riv äpple grovt och blanda med citronsaft. 

2. Blanda ihop cottage cheese med honung och kanel. 
Vänd ner det rivna äpplet. 

Cottage cheese  
med äpple

6-9 1  por t  

Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:584780c4db34d31a1a8f743c


FRUKOST & MELLANMÅL

2 cocktailtomater
2 msk färskost 7%
1 skiva knäckebröd
1 dl ruccola
2 skivor salami

1. Skiva tomater. 

2. Bre färskost på brödet och fyll på med ruccola, salami 
och tomat.

Knäcke  
med salami

1  por t  5
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Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5db6f66f1ed499006ecb1d36


FRUKOST & MELLANMÅL17

2 dl havrekross
2 kanelstänger
½ tsk vaniljsocker
½ tsk salt
¼ tsk torkad ingefära
4 äpplen
1 ½ dl grekisk yoghurt 0%
2 ½ msk flytande honung
3 msk hackade valnötter
 

1. Lägg havrekross i blöt ett par timmar eller över 
natten.

2. Sila bort vattnet och lägg havrekrosset i en kastrull 
med 6 dl nytt vatten, kanelstänger, vaniljsocker, salt och 
ingefära och låt koka upp. Sjud ca 20 minuter, rör om då 
och då. 

3. Riv äpplen och blanda med yoghurt och honung.

4. Ta upp kanelstängerna ur gröten och servera med 
äppelyoghurt och nötter. 
 
Tips! Har du inte hunnit blötlägga havrekrosset, koka 
gröten ytterligare tio minuter så blir den god ändå! Gillar 
du muskot är det gott att riva över vid servering.

Havrekrossgröt  
med äppelyoghurt 

2-7 6 por t  

Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5d89c898b68e1b0017aca2b5


FRUKOST & MELLANMÅL

1 stor banan
2 ägg
1-2 tsk kardemumma eller 

kanel 
5 hasselnötter
5 mandlar 
1 dl hallon

 

1. Mosa banan. Vispa ner ägg och valfri krydda.

2. Värm en non-stickpanna och häll i smeten. Rör runt 
och sänk därefter värmen till medelvärme. Blanda runt 
då och då.

3. Hacka nötter och mandel grovt.

4. Servera bananäggröran toppad med hallon och nötter. 
 
Tips! Det går fint att göra en stor sats som sparas i kyl 
och sedan värms upp i micro. 

Bananäggröra  
med nötter och hallon 

2-12 1  por t  
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Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5fc4fb775a9f452a9475eb38


Inköpslista till  
veckans middagar

19

Frukt & grönt
Basilika, 1 kruka
Broccoli, 1 kg
Citron, 1 st
Grönkål, 200 g
Gul lök, 1 st
Gurka, 1 ½ st
Haricots verts, 400 g
Koriander, 1 kruka
Lime, ½ st
Morot, 4 st
Palsternacka, 1 st
Paprika, 2 st
Persilja, 1 kruka
Polkabetor, 2 st 
Potatis, 1300 g
Romanesco/blomkål, 1 st
Ruccola, 70 g
Rödlök, 3 st
Sallad, 1 påse
Salladslök, 2 st 
Timjan, ½ kruka
Vitlök, 13 klyftor
Zucchini, 1 st

Kyl & frys
Bacon, 100 g
Edamamebönor, 200 g
Flytande margarin

Fläskfilé, 800 g
Fraiche 5%, 2 dl
Kalkonbacon, 4 skivor
Kycklingfilé, 600 g
Kycklingfärs 5%, 500 g
Minimozzarella, 125 g
Mjölk 0,5%, 6 dl
Parmesan, 50 g
Räkor, skalade, 300 g
Varmrökt lax, 400 g
Ägg, 3 st

Övrigt
Balsamvinäger 
Chili flakes 
Chilisås 
Fiskbuljong 
Fullkornspenne (100%

fullkorn), 300 g
Fullkornsris, 2 dl
Gochujang 
Hönsbuljong 
Japansk soja 
Konserverade körsbärs-

tomater, 1 förp
Majsredning 
Olivolja 
Paprikapulver 
Pärlcouscous 

Quinoa, 2 dl
Rapsolja 
Risvinäger 
Rostade sesamfrön 
Saffran, ½ g
Salt 
Sambal oelek 
Sesamolja 
Socker 
Spiskummin 
Svartpeppar 
Torkad oregano 
Vetemjöl, 3 dl
Vitt matlagningsvin, 2 dl


