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H Ä L SN I NGA R K ICK I

Bakpulver, balsamvinäger, chilipulver, curry, 
dijonsenap, dragon, grönsaksbuljong, honung, 
lagerblad, neutral olja, olivolja, paprikapulver, 
ris, smör, spiskummin, ströbröd, timjan, 
tomatpuré, vetemjöl, vitlök, vitvinsvinäger, ägg.

Den 1 oktober är det den Vegetariska 
världsdagen. Denna dag etablerades i USA på 
70-talet med syfte att verka för ”glädje, 
medkänsla och de livshöjande möjligheterna 
med vegetarianism”. Dagen har bidragit till att 
skapa en medvetenhet kring de etiska, 
miljömässiga och hälsomässiga fördelarna 
med en vegetarisk livsstil.  Jag tror mycket på 
att äta mer vegetariskt. Det finns gott om stöd i 
forskningen för att vi bör äta mer frukt och 
grönt och mindre kött och mejeriprodukter. Vi 
har sen starten 2007 haft vegetariskt på 
menyn i alla våra kassar. 

Pumpakärnor är rika på 
protein, mineraler och 
vitaminer och har hög halt 
av nyttiga fettsyror. De är 
goda att strö över sallader 
eller gröt.

FRÅN DITT SKAFFERI:

VECKANS RÅVAROR:

FRASIG TORSK MED CURRY- OCH ÄPPELSÅS  
SAMT KLYFTPOTATIS

KRYDDIG BULGUR MED ROSTADE GRÖNSAKER,  
HALLOUMI OCH DRAGONAIOLI

CHIPOTLEKALKON  
MED GRODDSALSA OCH RIS

CITRONDOFTANDE PALSTERNACKSSOPPA MED  
STEKTA BRÖD OCH VITLÖKSSMETANA

RECEPT

2 BAKPOTATISAR  (1)
150 G MORÖTTER    (1)
CA 300 G TORSKFILÉ  (1)
1 ÄPPLE    (1)
3 DL GRÄDDFIL   (1,3)
1 CITRON   (1,4)
1 KÅLRABBI   (1,4)
1 FP FULLKORNSBULGUR, 250 G    (2)
200 G GULA MORÖTTER  (2)
1 FP HALLOUMI, 200 G  (2)
1 FP BABYSPENAT, 70 G   (2,3)
1 GURKA   (2,3)

1 FP KÖRSBÄRSTOMATER, 250 G  (2,3)
1 ZUCCHINI   (2,4)
1 FP ALFALFAGRODDAR, 130 G  (3)
CA 500 G KALKONFÄRS  (3)
1 MANGO   (3)
1 GUL PAPRIKA   (3)
1 FP SALSA CON CHIPOTLE, 210 G  (3)
200 G GUL LÖK   (3,4)
500 G PALSTERNACKA  (4)
1 FP PUMPAKÄRNOR,50 G   (4)
50 G RÖDLÖK    (4)
2 DL SMETANA  (4)

  –  EKOLOGISK VARA        



Aktiv tid: 35–40 min   Total tid: 35–40 min

INGREDIENSER: GÖR SÅ HÄR:

FRASIG TORSK MED 
CURRY- OCH
ÄPPELSÅS SAMT
KLYFTPOTATIS

2 bakpotatisar
1 tsk timjan
1 ½ msk olivolja
150 g morötter (1–2 st)
½ kålrabbi 
½ tsk vitvinsvinäger
1 äpple

1 ½ dl gräddfil 
1 tsk curry
½ tsk honung
1 dl ströbröd
ca 300 g torskfilé
1 msk smör
½ citron 

TIPS & PLANERING:

Frys in/Ta tillvara: Överbliven mat håller 2–3 dagar 
efter tillagning.

Förbered: Såsen (punkt 3) går bra att förbereda.

Tips! Om ni vill få en ännu frasigare fisk kan du dubbel- 
panera fisken. Vänd då fisken först i vetemjöl, sen i ett  
uppvispat ägg och sist i ströbrödet. 

1.  Sätt ugnen på 225°. Klyftpotatis (ugnsplåt + bakplåts-
papper): Skala och skär 2 bakpotatisar i 2 cm breda 
klyftor. Blanda med 1 tsk timjan, 1 msk olivolja och  
2 krm salt på plåten. Stek i mitten av ugnen ca 20 min. 

2.  Sallad (skål): Skala och grovriv 150 g morötter  
(1–2 st) och ½ kålrabbi. Blanda med ½ msk olivolja, 
½ tsk vitvinsvinäger och 1 krm salt i skålen. 

3.  Curry- och äppelsås (skål): Grovriv 1 äpple. Blanda  
äpplet, 1 ½ dl gräddfil, 1 tsk curry, ½ tsk honung 
och 1 krm salt i skålen. 

4.  Frasig torsk (tallrik + stekpanna): Häll upp 1 dl strö-
bröd i tallriken. Skär ca 300 g torskfilé i 4 st bitar och 
krydda runtom med ½ tsk salt. Vänd fisken i ströbrödet.

5.  Smält 1 msk smör i pannan. Stek fisken på medelhög 
värme ca 3 min/sida. 

6.  Klyfta ½ citron. Servera fisken med klyftpotatisen,  
såsen, citronklyftorna och salladen. 

DAG 1



Aktiv tid: 20–25 min   Total tid: 30–35 min

INGREDIENSER: GÖR SÅ HÄR:

KRYDDIG BULGUR 
MED ROSTADE 
GRÖNSAKER,  
HALLOUMI OCH 
DRAGONAIOLI

200 g gula morötter (2–3 st)
½ zucchini 
½ fp körsbärstomater  
 (125 g) 
3 msk olivolja
½ tsk honung
½ fp fullkornsbulgur (125 g)
½ msk buljongpulver 
 (alt. ½ tärning)
1 ägg
1 vitlöksklyfta

2 tsk dragon
1 tsk dijonsenap
1 tsk vitvinsvinäger
1 ½ dl neutral olja
1 fp halloumi (200 g)
½ msk balsamvinäger
½ tsk spiskummin
½ tsk chilipulver
½ tsk timjan
½ gurka 
½ fp babyspenat (35 g) 

TIPS & PLANERING:

Frys in/Ta tillvara: Rätten håller i sin helhet 2–3 dagar 
efter tillagning. Servera dressingen vid sidan av så håller sig 
maten fräsch längre.

Förbered: Grönsakerna (punkt 2) går bra att skala och 
skära i förväg. Förvara övertäckta i kylen fram tills det är 
dags för tillredning.

Tips! Denna aioli går att variera i oändlighet, testa att mixa 
ner din favoritört.
Bulgurn som blir över håller länge i skafferiet. Du kan även 
använda den istället för ris till kalkonrätten dag 3. 

1.  Sätt ugnen på 225°. 

2.  Grönsaker (ugnsplåt + bakplåtspapper): Skala och skär 
200 g gula morötter (2–3 st) i tunna stavar. Skär  
½ zucchini  i halvmånar. Halvera ½ fp körsbärs-
tomater (125 g). Blanda allt på plåten med 1 msk 
olivolja, ½ tsk salt och ½ tsk honung. Rosta i mitten 
av ugnen i 25 min. 

3.  Koka ½ fp fullkornsbulgur (125 g) enligt anvis- 
ningarna på förpackningen med ½ msk buljong- 
pulver (alt. ½ tärning) i vattnet. 

4.  Dragonaioli (mixerbunke + mixerstav): Knäck 1 ägg 
i bunken och tillsätt 1 pressad vitlöksklyfta, 2 tsk 
dragon, 1 tsk dijonsenap, 1 tsk vitvinsvinäger och 
2 krm salt. Börja mixa och häll försiktigt ner 1 ½ dl 
neutral olja. Mixa tills det tjocknar. 

5.  Halloumi (stekpanna): Skär 1 fp halloumi (200 g) i 2 
cm stora kuber. Hetta upp pannan med 1 msk olivolja 
och stek halloumin runtom på medelhög värme i 5-7 min, 
tills de blir gyllenbruna. 

6.  Under tiden – Kalla grönsaker + dressing (skål): Blanda 
1 msk olivolja, ½ msk balsamvinäger, ½ tsk 
spiskummin, ½ tsk chilipulver och ½ tsk timjan i 
skålen. Tärna ½ gurka. Blanda i skålen med dressingen, 
bulgurn, de rostade grönsakerna och ½ fp babyspenat 
(35 g).  Servera med den stekta halloumin och  
dragonaiolin. 

DAG 2



Aktiv tid: 25–30 min   Total tid: 30–35 min

INGREDIENSER: GÖR SÅ HÄR:

CHIPOTLEKALKON 
MED GRODDSALSA 
OCH RIS

2 port valfritt ris
1 gul paprika
100 g gul lök (1–2 st) 
1 msk smör
2 vitlöksklyftor
1 msk tomatpuré
1 tsk paprikapulver
1 tsk spiskummin
½ fp kalkonfärs (250 g)
1 fp salsa con chipotle (210 g)

½ gurka 
½ fp körsbärstomater  
 (125 g) 
1 mango
½ fp babyspenat (35 g) 
1 fp alfalfagroddar (130 g)
½ msk olivolja
½ tsk vitvinsvinäger
1 ½ dl gräddfil 

TIPS & PLANERING:

Frys in/Ta tillvara: Om det blir mat över håller rätten 2–3 
dagar i kylen. Kalkonen och riset går bra att frysa. 

Förbered: Plocka fram alla torrvaror och grönsaker 
kvällen före så kommer du snabbare igång med matlagningen.

Tips! Till denna rätt behöver du endast halva förpackningen 
kalkonfärs. Frysa in den andra halvan eller gör en större gryta 
för att få matlådor. 

1. Koka valfritt ris till 2 personer. 

2.  Chipotlekalkon (traktörpanna + lock): Strimla 1 gul 
paprika och 100 g gul lök (1–2 st). Hetta upp pannan 
med 1 msk smör och stek grönsakerna, 2 pressade vit-
löksklyftor, 1 msk tomatpuré, 1 tsk paprikapulver, 
1 tsk spiskummin och ½ tsk salt på medelhög värme 
i 4 min. Tillsätt ½ fp kalkonfärs (ca 250 g) och stek 
ytterligare 4 min. 

3.  Tillsätt ½ fp salsa con chipotle (ca 100 g) och 1 dl 
vatten och låt sjuda under lock i ca 10 min. 

4.  Salsa (skål): Tärna ½ gurka, ½ fp körsbärs- 
tomater (125 g) och skala och tärna 1 mango. Finhacka 
½ fp babyspenat (35 g). Blanda allt i skålen med 1 fp 
alfalfagroddar (130 g), ½ msk olivolja, ½ tsk vit-
vinsvinäger och 1 krm salt.

5.  Servera chipotlekalkonen med riset, salsan, 1 ½ dl 
gräddfil och resten av salsa con chipotlen.

DAG 3



Aktiv tid: 35–40 min   Total tid: 35–40 min

INGREDIENSER: GÖR SÅ HÄR:

CITRONDOFTANDE 
PALSTERNACKS-
SOPPA MED  
STEKTA BRÖD OCH 
VITLÖKSSMETANA

500 g palsternacka
100 g gul lök (1–2 st)
1 ½ msk olivolja
2 ½ vitlöksklyftor
1 lagerblad
1 tsk buljongpulver 
 (alt. ¼ tärning)
½ kålrabbi 
½ zucchini 

50 g rödlök (½–1 st)
1 fp pumpakärnor (50 g)
½ tsk timjan
2 dl smetana
2 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 ägg
2 msk neutral olja
½ citron 

TIPS & PLANERING:

Frys in/Ta tillvara: Soppan går bra att frysa. Rätten som 
helhet håller 3–4 dagar efter tillagning. 

Förbered: Skär upp rotfrukterna till soppan (punkt 1)  
i förväg. Blanda vitlökssmetanan (punkt 4). Förvara över-
täckt i kylen.

Tips! Har ni inte timjan hemma går det bra att använda 
någon annan örtkrydda på grönsakstoppingen.

1.  Sätt ugnen på 225. Soppa (gryta + lock): Skala och skär  
500 g palsternacka och 100 g gul lök (1–2 st) i 2 cm 
stora bitar. Hetta upp 1 msk olivolja i grytan. Fräs grön-
sakerna och 2 pressade vitlöksklyftor på medelhög 
värme i 4 min.  

2.  Tillsätt 4 dl vatten, 1 lagerblad, 1 tsk buljongpulver 
(alt. ¼ tärning) och 1 tsk salt i grytan. Sjud under lock  
i 20 min.  

3.  Grönsakstopping (ugnsplåt):  Skala ½ kålrabbi. Skär kål-
rabbin och ½ zucchini i 1 cm små tärningar. Finhacka  
50 g rödlök (½–1 st). Blanda grönsakerna, 1 fp  
pumpakärnor (50 g), ½ msk olivolja, ½ tsk timjan 
och 1 krm salt på plåten. Tillaga mitt i ugnen i 15 min.

4.  Vitlökssmetana (skål): Blanda 1 dl smetana och  
½ pressad vitlöksklyfta i skålen.

5.  Bröd (bunke + stekpanna): Blanda 2 dl vetemjöl, 1 tsk  
bakpulver och ½ tsk salt i bunken. Tillsätt 1 dl vatten  
och 1 ägg. Vispa till en jämn smet. Hetta upp pannan med  
2 msk neutral olja och klicka ut smeten, ca 1 dl per bröd.  
Stek 5 min/sida, tills de puffat upp och fått fin färg. 

6.  Soppa (stavmixer): Plocka ur lagerbladet ur grytan. Riv ner  
skalet och pressa ner saften från ½ citron i grytan. Till-
sätt 1 dl smetana och mixa till en slät soppa.

7.  Servera soppan med grönsakstoppingen, vitlökssmetanan 
och de stekta bröden.

DAG 4



Minst 25 % av våra varor är ekologiska, ofta 
är andelen högre. Vi prioriterar ekologiskt särskilt 
där vi vet att konventionell odling besprutas väldigt 
hårt, till exempel citrus och potatis. De vegetariska 
rätterna har generellt en högre andel ekologiska varor. 

Onödiga tillsatser är bannlysta i Middagsfrids 
matkassar. Vi tycker att det är både godare och roligare 
att göra äkta mat från grunden istället för att köpa 
halvfabrikat. Vi undviker bland annat modifierad 
stärkelse, härdat fett, lightprodukter, natriumgluta-
mat (E 621), aromer, fosfater, smakförstärkare och 
artificiella färgämnen. 

Rödmärkta fiskar på Världsnaturfondens  
lista levererar vi aldrig, eftersom det finns risk för 
överfiske och andra tveksamma fiskemetoder såsom 
bottentrålning. Tigerräkor säger vi bestämt nej till. 
Du får alltid färsk eller rökt fisk som vi köper direkt 
från fiskhandlaren.

Vi väljer i princip alltid färskt kött från svenska 
gårdar. Eftersom nötkött ger upphov till stora utsläpp 
av farliga växthusgaser, ersätter vi ofta det med lamm- 
och viltkött, som är bättre ur klimatsynpunkt. 

VÅR MATFILOSOFI


