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ÖSTERGÖTLAND 



Lingonbröd   

 

5 dl vetemjöl 

2 dl grovt rågmjöl 

1 dl solroskärnor 

½ dl krossat linfrö 

½ dl rågkross 

2 tsk bikarbonat 

1 tsk salt 

5 dl naturell yoghurt, 3 % 

1 dl lingonsylt 

 

Sätt ugnen på 175 grader. Smörj en avlång 

bakform, 1,5 liter, med matfett. 

Blanda alla torra ingredienser i en bunke. 

Tillsätt yoghurt och lingonsylt, rör ihop till 

en kladdig deg. Skrapa ner degen i bak-

formen. Sätt formen i nedre delen av 

ugnen, grädda i ca 70 minuter. Stjälp upp 

brödet på galler och låt det kallna under 

bakduk. 

 

 

 

Hälsolimpa ”Hurtbullen” 

 

2 dl havregryn 

5 dl vetemjöl 

1 dl linfrö 

1 dl russin eller aprikoser, fikon eller 

dylikt. 

1 dl grovhackade nötter/mandlar eller 

solroskärnor 

2 tsk bikarbonat 

1 tsk salt 

4 dl yoghurt 

1 ½ dl flytande honung 

½ dl lingonsylt 

 

Sätt ugnen på 200 grader. 

Blanda alla torra ingredienser i en skål. 

Rör sedan i yoghurt och honung i skålen. 

Rör sist i lingonsylt. Blanda allt väl. 

Klicka ner i smord brödform, grädda i 

nedre delen av ugnen ca 40 – 50 minuter. 

Stjälp upp på galler, låt svalna under 

bakduk. 

 

 

 

Pajalagröt 

4-6 personer 

 

0,5 dl linfrö 

0,5 dl russin 

0,5 dl katrinplommon 

0,5 dl torkade aprikoser 

0,5 tsk salt 

7 dl vatten 

1 dl havrekli 

2 dl fiberhavregryn 

 

Lägg allt utom havrekli och fiberhavregryn 

i vattnet över natten. Tillsätt sedan kli och 

gryn och låt blandningen koka i 3-5 

minuter under konstant omrörning.  

Färdig gröt kan förvaras i kylskåp i upp till 

en vecka och värmas i portioner i 

mikrovågsugn.  

Ett bra recept för tröga magar. 

 

Källa: Allt om Läkemedel 

 

 

Airams pannkaka 

4 -6 personer 

 

3 pkt bacon 

8 ägg 

11/2 dl vispgrädde 

250 gram keso 

150 gram mild ost, fet 

 

Tillagas i 225 graders ugn 

 

Finstrimla bacon och fördela i en 

långpanna. Grädda/stek till baconet är 

krispigt. Vispa under tiden upp ägg och 

grädde och rör sedan ner keson. Övervispa 

inte, det räcker att det blandar sig hyggligt. 

Strö riktigt små osttärningar över baconet 

och häll sedan över äggstanningen. 

Grädda till pannkakan är vackert bubblig 

och har fått gyllenbrun yta. Servera med 

riven vitkål och lingonsylt. 

Är god varm som kall, går bra att frysa.  

 
Källa: LCHF-KOKBOK 

 

 

  



Lax med pepparrot och dill 

4 personer 

 

4 st portions laxfile 

100 gram färskost med pepparrot 

1 dl hackad dill 

½ tsk salt 

½ tsk svartpeppar 

200 gram körsbärstomater 

 

I ugn 12 – 15 minuter 200 grader 

 

Lägg laxbitarna i en smord form 

Blanda färskost, dill, salt och peppar bred 

ut blandningen över bitarna. Lägg tomater 

runt om 

 

 

 

Dill och purjobakad lax 

8 personer 

 

1 laxfilé sida med skinn 1,2 kg 

1 ½ tsk salt 

1 ½ tsk citronpeppar 

1 dl finhackad dill 

½ dl finhackad purjolök 

3 dl creme fraiche 

 

I ugn 200 grader i ca 20 minuter 

 

Lägg laxen med skinnsidan ner i en smord 

form. Ha på kryddorna. Blanda 

cremefraiche, dill och purjo, bred ut smet 

över laxen. 

Servera med pressad potatis. 

Går bra att använda portionsbitar av lax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marinerade kikärter 

 

 1 dl kokta kikärter 

1 dl olja 

3 msk äppelcidervinäger 

½ örtsalt 

1 tsk dragon 

1 dl strimlad purjolök 

 

Koka kikärterna enligt anvisning eller ta en 

burk färdiga kikärtor. Blanda olja, vinäger, 

purjolök och kryddor. Slå dressingen över 

kikärterna. Låt stå och dra en stund före 

servering.  

Gott i sallad eller som tillbehör. 

 
Källa: Alftaköket 

 

 

Hummus 

 

½ dl kokta kikärter 

1msk citronsaft 

1 msk soja 

1 tsk paprikapulver 

1 dl olivolja 

1 krm cayennepeppar 

 

Blanda allt i en mixer och kör till en slät 

smet. Gott på bröd och som tillbehör. 

 
Källa: Alftaköket 

 

 

Tonfiskröra 

 

1 burk tonfisk 

1 burk kesella 

½ dl yoghurt 

½-1 dl hackad purjolök 

1 dl hackad paprike 

1 msk persilja 

 

Dela tonfisken i små bitar. Blanda alla 

ingredienser. Servera till bakad potatis 

 
Källa: Alftaköket 

 

 

 



 

Smoothies 
 

Blåbärsdröm 

 

1 dl blåbär 

1 banan 

2 tsk honung 

1 tsk vetegroddar 

2 dl mjölk eller yoghurt 

 

Häll alla ingredienser i en mixer och kör 

10 sekunder. Häll upp i höga glas och 

dekorera med några bär. 

 
Källa: Alftaköket 

 

 

 

Proteinsmoothie 

 

½ banan 

1 dl frysta hallon 

1 ägg 

1 dl mild yoghurt 

1 msk flytande honung 

 

Garnera med kesella och kanel 

 

 

Lattesmoothie 

 

6 dl kallt kaffe 

4 dl mjölk 

2 tsk kanel 

1 banan 

 

Blanda allt i en mixer, kör till en slät drink. 

Häll upp i glas och strö över kanel och 

kakaopulver 

 

 

Kiwikick 

 

5 dl äpplejuice 

2 mogna avokado, urkärnade, skalade 

4 kiwi, skalade 

 

Blanda och mixa. 

2 stora glas eller 4 små 

 

Energismoothie 

 

Till bas:  

1 dl naturell yoghurt, havre- eller 

sojamjölk 

½ dl färskpressad juice 

 

Välj sedan frysta bär eller färska frukter 

som du tycker om. 

Banan 

Mango 

Ananas Hallon 

Blåbär 

Jordgubbar 

Melon 

Kiwi 

 

För magen så kan man blanda i 

1 msk krossade linfrön 

1 msk havrekli 

1 msk psylliumfrön 

( 1 msk proteinpulver) 

 

Blanda allt i mixer. Häll upp i glas. 

 

 

Smoothie med sojamjölk   

 

2 dl sojamjölk, eller annan valfri mjölk 

1 banan 

1dl frysta hallon 

1 tsk kanel 

1 tsk flytande honung 

1 tsk krossade linfrön 

 

Blanda allt i en mixer. Mixa slät. 

 

 

Smoothie,  Verum hälsoyoghurt   

 

2 dl verum hälsoyoghurt naturell eller 

vanilj. 

½ dl blåbär 

½ dl hallon 

 

Låt bären tina lite innan du mixar 

blandningen. 

 

 



 

Kantarellsoppa 

4 personer 

 

1 l kantareller 

1 gul lök 

3 msk smör 

2 msk vetemjöl 

1 dl vitt vin 

7 dl mjölk 

1 1/3 grönsaksbuljongtärning 

2 ½ dl vispgrädde 

salt 

peppar 

 

Om man vill göra soppan lite matigare kan 

man blanda i knaperstekt bacon eller 

kycklingspett. 

 

 

 

Kantarellsmörgås 

4 personer 

 

1 lite kantareller 

1 msk smör 

8 skivor formfranska 

Ca 1 dl riven västerbottensost 

persilja 

 

Lägg svampen i stekpanna och sätt på 

medelgod värme. Låt vätskan koka in i 

svampen innan du tillsätter smöret 

Låt alltsammans steka några minuter. 

Fördela svampen och osten på fyra av 

brödskivorna. Klipp över persilja. Avsluta 

med en brödskiva ovanpå.  

 

Grilla smörgåsarna i ugnen eller i 

smörgåsgrill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoghurtglass 

 

2 ägg 

1 dl strösocker 

½ l honungsyoghurt 

1 tsk rivet citronskal 

 

Blanda alla ingredienser häll i en form, 

lägg in i frysen, rör om några gånger under 

frysningen. Går bra att köra i glassmaskin. 

 
Källa: Alftaköket 

 

 

 

 

Kycklinggryta 

4 personer 

 

4 kycklingfiléer 

2 dl vatten 

1 st hönsbuljongtärning 

1 strimlad purjolök 

1 grön paprika 

2 msk kinesisk soja 

2 dl cremefraiche 

2 tsk mango chutney 

1 – 2 tsk sambal oelek 

1 st mango 

 

Dela kycklingfiléerna i mindre bitar, bryn i 

stekpanna, krydda med salt och peppar.  

Skär purjolök, paprika och mango i mindre  

bitar.  

Blanda vatten, hönsbuljong, sambal oelek, 

soja och mango chutney i en kastrull.  

Lägg i den stekta kycklingen.  

Bryn purjo-lök och paprika, lägg i det i 

grytan. Koka försiktigt till kycklingen är 

klar,ca10 minuter. Blanda ner cremefraiche 

och mango. Koka upp. 

Gott att servera ris till. 

 

 

 

 

 

   

   

      



Kikärtsplättar 

4 personer 

 

2 burkar kikärtor (ca 500g) 

1 gul lök 

1 vitlöksklyfta 

2 msk vetemjöl 

1 tsk spiskummin 

1 tsk salt 

½ krm vitpeppar 

Rapsolja till stekning 

 

Spola av de färdigkokta kikärtorna i kallt 

vatten och låt dem rinna av. Skala och dela 

en gul lök i bitar, dela vitlöken. Kör 

samman kikärtor och all lök till en slät deg 

i matberedaren med kniven monterad. 

Tillsätt mjöl och kryddor och kör lite till. 

 

Forma degen till plättar och stek i oljan i 

medelvarm panna ett par minuter på varje 

sida. 

Servera med rårivna morötter och vitkål. 

Toppa med turkisk youghurt. 

 

 

Banan och kesoplättar, mellanmål 

 

½ banan 

2 ägg 

½ dl keso 

½ msk kokosmjölk 

1 krm äkta vaniljpulver 

 

Mixa banan och ägg slätt. Tillsätt keso, 

kokosmjölk och vaniljpulver. Stek 

plättarna i smör eller kokosolja.  

 

Servera gärna med färska bär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fröbröd 

 

1 dl sesamfrö 

1 dl solrosfrö eller pumpakärnor 

½ dl krossade linfrön 

2 dl mjöl (vete- eller dinkelmjöl)   

½ tsk salt ( om så önskas) 

2 dl kallt vatten 

2 msk olja (oliv, raps eller majs) 

Kryddor efter önskemål  

T.ex. 1 tsk kummin, 

½ tsk anis ½ tsk fänkål 

 

1. Sätt ugnen på c:a 180 grader 

2. Blanda allt och rör om 

3. Bred ut smeten på en plåt med 

bakplåtspapper 

4. Grädda 10 minuter – sporra degen 

om du önskar det – grädda vidare i 

20 minuter. Stäng av värmen och 

låt plåten stå kvar i ugnen 

ytterligare 10 minuter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninas bars/energikakor 
Ingredienser: 

250 gram blandad müsli                   

1 dl solroskärnor 

1 dl pumpakärnor 

½ dl cocosflingor 

175 - 200 gram ekologiska aprikoser (är obehandlade och brunsvarta) 

2 ägg 

½ dl vatten 

100 gram 70% choklad 
 

Så här blandar jag müslin: 

125 gram Frebaco ekologisk müsli naturell.  

Blanda de övriga 125 gram av dinkelflingor, havregryn, quinopuffar, dinkelpuffar, rågflingor, 

bovetepuffar och skalade sesamfrön som du tycker. Alla de olika puffarna finns att köpa i 

lösvikt hos de flesta stora matvaruaffärerna. 
 

Lägg ut allt på en plåt med bakplåtspapper.  

Rosta på 220 grader i ca 4 minuter. Ska bli lite frasigt, bränns väldigt lätt. 
 

Blanda solroskärnor, pumpakärnor och cocosflingor i en skål, häll i den rostade müslin. 

Blanda ordentligt.  
 

Knäck 2 ägg och vispa dem lätt, häll i ½ dl vatten i äggen. Blanda ihop. 
 

Hacka aprikoserna så fint du kan. Använd ekologiska aprikoser, är kladdigare än behandlade 

aprikoser och tillför fukt och konsistens i blandningen. Min favorit är Änglamarks ekologiska 

aprikoser. 

  

Häll äggblandningen över müsliblandningen, arbeta ihop blandningen, lättast med händerna. 
 

Häll i aprikoserna lite i taget så att de fördelar sig i blandningen. 
 

Häll ut blandningen på bakplåtspapper. Forma en stor kaka ca 1 – ½ cm tjock. Försök att 

tryck ihop kanterna. Är svårt då det mesta fastnar på händerna. 
 

Grädda i ugnen på 175 grader i ca 7 minuter (vanlig ugn) 
 

Hacka chokladen fint. 

Strö över chokladen direkt när du tar plåten ur ugnen. Chokladen smälter då ner. 

Skär i lagom stora bitar direkt.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Vad kan vi äta för att få i oss kalcium och D-vitamin? 
 

Kalciuminnehåll i några produkter 

 

 2 dl mjölk, fil             220 mg  

 2 skivor ost      150 mg 

 100 g broccoli         40 mg 

 1 apelsin       60 mg 

 1 dl havregryn      20 mg 

 50 g nötter      130 mg 

 100 g lax           65 mg 

 100 g sardiner i tomatsås   174 mg 

 
     

D-vitamininnehåll i några produkter 

 

• 100 g lax   13 mikrogram 

• 1 burk makrill    12 mikrogram 

• 100 g strömming   11 mikrogram 

• 1 ägg    0,9 mikrogram 

• 2 dl lätt- eller mellanmjölk  0,8 mikrogram 

• 2 dl standardmjölk   0    mikrogram 

 
 

”Dagsbehov av kalcium och D-vitamin”  
  

Rekommenderade doser: 

• Kalcium 500–1 000 mg/dag och 

• Vitamin D 400–800 IE/dag (motsvarar 10–20 mikrogram). 

. 
Källa: läkemedelsverket 

 

  


