
Planera enkla mellanmål 
som hjälp på viktresan

När hungern slår till mellan måltiderna är det lätt att stoppa något  
lättillgängligt i munnen. Har man inget planerat mellanmål att ta till kan valet 

man gör i stunden få en kostsam påverkan på Points®budgeten.
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Testa det här

Sikta på att äta regelbundet, ca var tredje 
till fjärde timme kan vara ett riktmärke.

Skriv en inköpslista, planera sedan att 
handla och förbereda ditt mellanmål.

Kombinera ett proteinrikt val med 
någon frukt eller grönsak.

Fat ta dessa tre  beslut  
i  för väg.

När du ska äta

Hur du ska få det att bli av

Vad du ska äta

Frukt eller bär

Paprikastavar

Skivade grönsaker

Kokta ägg

Hummus

MELL ANM ÅL SINSPIR ATION
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Naturell yoghurt

Att planera och förbereda ett 
mellanmål är ett enkelt sätt att avvärja 
den värsta hungern mellan måltiderna, 

framförallt om det går lite längre tid 
mellan måltiderna. Men det behöver 

inte göras så komplicerat. Hitta ett par 
enkla mellanmål du gillar och håll dig 
till dessa. Då slipper du fatta beslut i 

stunden och det blir lättare att hålla dig 
till din Pointsbudget.



Klicka här för att regga receptet i appen.    Glutenfritt    Laktosfritt    Lakto-ovo-vegetariskt    Veganskt 

1 4 portioner   

1. Häll av kikärterna och lägg i en matberedare tillsammans med 
alla andra ingredienser, förutom oljan.

2. Mixa till en helt slät röra, ca 5 minuter. Smaka ev. av med mer 
salt och spiskummin och blanda ner oljan.

3. Servera med grönsaksstavar, t.ex. gurka, selleri och paprika.

1 förp (à 400 g)  
konserverade kikärter

200 g förkokta rödbetor
3 msk pressad citron

1 msk tahini
1 vitlöksklyfta

½ tsk spiskummin
½ tsk salt

½ msk olivolja

Rödbetshummus med citron

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:63d7ce7a3f877c1e51210707

