
Planera dina måltider  
i fyra enkla steg

Planera för hur du äter

Planering kan låta trist, men det är en investering i ditt framtida jag. Ta hjälp av 
steg-för-steg guiden nedan och gör dig redo för din kommande matvecka.

Nr 40 2022

Temaserie
Del 1 av 4

Testa det här!

1. Vilken måltid(er) vill du 
planera den här veckan?
Det är ok att börja med bara en.

Torsdagens middag

Se till att du har tid att få ihop det den 
dagen.

Bra. Utmana dig själv att planera för ytterligare en måltid nästa vecka.

Sådär. Försök identifiera vad som gick fel och hur du kan göra annorlunda 
nästa gång.

2. Vilket recept ska du laga?
Ta hjälp av WW-appen och inspireras 

av våra drygt 4000 recept.

Sötstark kyckling- och broccoliwok

För att planera i WW-appen, gå till 
Menyn och klicka på Min veckomeny. 

Välj dag och börja planera in de(t) 
recept du vill laga.

3. Vilka ingredienser  
behöver du köpa hem?

Se vad du redan har hemma och skriv 
sedan inköpslista.

Köp: Ingefära, broccoli, sallads-
lök, sambal oelek, sesamolja

Bestäm vilken dag och tid du ska 
handla.

4. Hur och när ska du  
förbereda maten?

Tänk på hur mycket tid du kommer 
att behöva.

Hacka grönsakerna på onsdag 
kväll. Laga middagen på torsdag 

efter jobbet.

Förbered de moment du kan i förväg.

Hur gick det?



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

500 g middagskorv 9%
1 tsk flytande margarin
1 röd paprika
1 broccoli
1 tsk grönpeppar i lag
1 dl riven lagrad ost 17%

Potatismos
800 g potatis
1 dl mjölk 0,5%
1 tsk flytande margarin
salt & peppar

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Koka potatis. 

3. Skiva korven och lägg i en smord ugnsfast form. Skär  
paprika i strimlor och broccoli i mindre buketter. Lägg i 
formen och strö över grönpepparkorn och riven ost. Sätt in  
i ugnen ca 20 minuter.

4. Mosa potatisen och blanda med mjölk och margarin. 
Smaka av med salt och peppar. Servera till korv- och 
grönsaksgratängen.

Korv- och grönsaksgratäng  
med grönpeppar

8-12 4 por t  

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5c948d3a6e619a0016b4f8b3

