
Preppat & klart
Vi vill alla äta gott! Men det kan vara tufft att hitta tiden, och 
inspirationen, att laga god mat från grunden varje dag. Vad är 
då lösningen? Jo det är att vara väl förberedd, att ha allt preppat 
och klart! Oavsett om du föredrar att laga extra mycket av en 
favoriträtt när du ändå är igång, att laga något som kan varieras 
på flera olika sätt eller om du vill förbereda hela veckans 
middagar på helgen är målet med denna bok detsamma – du  
ska spara både pengar och tid, som du kan lägga på något  
annat, och ändå äta gott!



Ät på tre sätt
När du ändå är igång och lagar mat, gör mycket av ett 
grundrecept som räcker till 12 portioner. Sedan delar du upp 
det på tre helt olika rätter! Tre goda middagar för 4 personer – 
allt förberett på en och samma gång, ganska smart va?

Antingen äter ni alla rätter samma vecka och då funkar det 
fint att spara hela grundrätten i kylen. Annars funkar det så 
klart lika bra att dela upp den i tre stora matlådor och frysa  
in (håller ca 3 månader). Bara att ta fram, tina upp och laga 
den rätten ni är sugna på.



Lins- och blomkålsdaal
Koka upp en ordentlig omgång krämig och kryddig daal (indisk linsgryta)  

och omvandla sedan till tre helt olika rätter. 

TRE SÄTT ATT ÄTA



ÄT PÅ TRE SÄTT50       ÄT PÅ TRE SÄTT 51       

Lins- och blom- 
kålsdaal

1-4 12 por t Längre   

800 g blomkål
1 msk rapsolja
salt & peppar
2 gula lökar
1 ½ tsk olivolja
3 vitlöksklyftor
3 msk finriven ingefära
1 grön chili
3 msk garam masala, utan socker
1 ½ msk gurkmeja
1 msk spiskummin
6 tomater
750 g röda torra linser
18 dl vatten
2 grönsaksbuljongtärningar

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Dela blomkål i mindre bitar och lägg i en 
plastpåse med rapsolja, salt och peppar. 
Blanda runt och häll ut på en plåt med bak-
plåtspapper. Sätt in i ugnen ca 30 minuter.

3. Finhacka lök. Värm olivolja i en gryta och 
fräs löken tills den mjuknat, ca 10 minuter. 

4. Finhacka vitlök, riv ingefära och skiva 
chili. Blanda ner i grytan tillsammans med 
kryddorna och låt fräsa med 1-2 minuter.

5. Hacka tomater och blanda ner tillsammans 
med linser, vatten och buljongtärningar. 
Koka upp och låt sedan sjuda under lock 
tills linserna är riktigt mjuka, ca 30 minuter. 
Tillsätt ev. lite mer vatten efter hand.

6. Smaka av grytan och vänd ner blomkålen.

Scanna QR-koden för att se  
ditt PersonligaPoints™-värde

Daal med mango 
chutneykyckling

2-8 4 por t Längre  

600 g kycklingfilé
1 ½ dl grekisk yoghurt 0%
2 msk mango chutney
4 portioner lins- och blomkålsdaal
100 g babyspenat

1. Dela kyckling i mindre bitar.

2. Blanda ihop yoghurt och mango chutney 
och lägg i en plastpåse tillsammans med 
kycklingen, låt marinera ca 30 minuter.

3. Grilla kycklingen på ett grilljärn eller  
kolgrill tills den fått fin färg och är genom- 
stekt. 

4. Värm under tiden daal i en gryta tills den 
är genomvarm. Vänd ner spenat och låt den 
sjunka ihop.

5. Servera linsgrytan med den grillade 
kycklingen. 

Scanna QR-koden för att se  
ditt PersonligaPoints™-värde

Daal i  
hembakade wraps

6-10 4 por t Snabb  

4 portioner lins- och blomkålsdaal
70 g babyspenat
färsk koriander
1 dl grekisk yoghurt 0%
1 bit gurka

Wraps
150 g självjäsande vetemjöl (alt 150 g  

vanligt vetemjöl och ½ tsk bakpulver)
1 msk rapsolja
½ tsk salt
¾ dl hett vatten
10 g vetemjöl, till utbakning

1. Lägg mjöl, olja och salt i en matberedare 
och sätt igång den. Häll i vattnet lite i taget 
tills det blir en lätthanterad deg. Lägg 
degen på ett mjölat bord och knåda den  
2-3 minuter. Täck med plastfolie och låt  
vila 10 minuter.

2. Dela upp degen i 4 bitar och rulla till 
bollar. Kavla ut dem tunt och stek i en het 
panna på båda sidor tills de börjar bubbla 
och få färg. Lägg över i en handduk för att 
varmhålla medan du steker resterande.

3. Värm under tiden daal i en gryta tills  
den är genomvarm. Vänd ner spenat och 
koriander låt den sjunka ihop.

4. Blanda ihop yoghurt, riven gurka och  
lite koriander.

5. Fördela daal i bröden och toppa med 
gurkyoghurten och lite mer koriander.

Scanna QR-koden för att se  
ditt PersonligaPoints™-värde

Garam masalabakad 
lax med daal

2-14 4 por t Snabb  

4 portioner lins- och blomkålsdaal
2 rödlökar
1 msk rapsolja
600 g lax 
1 msk garam masala, utan socker
1 tsk rapsolja
20 g rostade mandelspån
färsk koriander

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Häll linsgrytan i en ugnsfast form och 
sätt in i ugnen 15 minuter.

3. Skiva lök tunt.

4. Värm olja i en panna och stek löken  
under omrörning på medelvärme tills den 
börjar få färg, ca 10 minuter. Lägg över  
på hushållspapper.

5. Krydda laxen med garam masala.

6. Hetta upp olja i en panna och stek laxen 
hastigt så att den får lite färg, lägg över  
den på linsgrytan och sätt in i ugnen tills 
laxen är så tillagad som du vill ha den,  
ca 10 minuter.

7. Toppa linsgrytan och laxen med löken, 
rostade mandelspån och koriander.

Scanna QR-koden för att se  
ditt PersonligaPoints™-värde


