
Så förenklar du matinköpen

Använd din tid smartare

Att fylla på matförråden hemma behöver inte kännas som en tidskrävande syssla. 
Här får du tips för hur du kan navigera i matbutiken, undvika potentiella impulsköp 

och vara mer tidseffektiv.
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Testa det här!

Butiken Välj din  
go-to-butik.

Du bör kunna bocka av de 
viktigaste aspekterna för dig: nära 
hemmet/jobbet, beställa online, 

inom din budget, butikens storlek,  
säljer dina favoritlivsmedel, etc.

Det kan ta några gånger (eller 
onlinebeställningar), men du 

sparar söktid i längden.

Gruppera inköpslistan efter var 
maten finns i butiken så att du 

slipper gå tillbaka.

Försök göra det till en rutin 
så slipper du lägga tid på att 

bestämma när du ska handla eller 
fastna i långa köer när alla andra 

handlar.

Lär dig var 
dina go-to- 

livsmedel finns 
i butiken.

Organisera 
den efter 

avdelning.

Planera en 
dag och tid 
att handla.*

Stå emot dem 
med de rätta 

verktygen.

Använd streckkodsläsaren i WW-appen: Se hur 
maten påverkar din budget.

Gör en “icke-köpa”-lista: Fyll den med mat som 
du vet kan få dig ur spår.

Designen

Din  
inköpslista

Din  
kalender

Impuls- 
köp

Fler tips:

* Det brukar vara färre som handlar på vardagar under dagtid, så ta 
tillfället i akt då om du har möjlighet.

Ät innan du handlar: Det kan hjälpa dig att hålla 
dig till det som står på din inköpslista.



Klicka här för att se ditt PersonligaPoints-värde   Glutenfritt   Laktosfritt  Lakto-ovo-vegetariskt   Veganskt 

2 gula lökar
½ msk olivolja
500 g nötfärs 5%
3 vitlöksklyftor
2 msk tomatpuré
2 tsk torkad oregano
2 tsk torkad basilika
8 dl vatten
2 förp krossade tomater
2 hönsbuljongtärningar
8 torra lasagneplattor
salt & peppar
4 msk riven parmesan
färsk basilika

1. Finhacka lök.

2. Värm olja i en stor gryta och fräs lök ca 10 minuter.  
Blanda ner färs och låt steka med tills den börjat få färg. 
Tillsätt finriven eller pressad vitlök och tomatpuré och 
stek under omrörning 1-2 minuter. Tillsätt kryddor, vatten,  
krossade tomater och buljongtärningar och låt sjuda under 
lock 10 minuter.

3. Bryt ner lasagneplattorna, låt sjuda under lock tills pastan 
blivit lagom mjuk. Spä ev. med lite mer vatten och smaka av 
med salt och peppar.

4. Servera toppad med parmesan och hackad basilika.

Lasagnesoppa
9 4 por t  

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:628de58c88d93b03ec5a184c

