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Råraka med räkor

Ugnsbakade bönor med kyckling

Bibimbap

Auberginerullader i tomatsås



Josefine Jonasson, 
Legitimerad dietist

Hälsokassen är för dig som vill äta lite bättre, lite enklare. 

Vi har skapat en kasse med både hälsosamma, goda och enkla recept. 
Jag tycker att hälsosam mat ska vara just så, enkel och njutningsfull. 

Att äta hälsosamt innebär inte att man måste äta perfekt eller att man 
aldrig ska äta godsaker. Tvärtom kan det snarare finnas utrymme för det lilla 
extra ibland genom att äta bra mat till vardags. 

Hoppas att du kommer att gilla våra menyer och att de passar din livsstil. 

Förresten, våra recept innehåller max 500 kcal per portion.

Din beställning ska innehålla följande artiklar 
för veckans recept av Hälsokassen:

* Används i fler recept

 Veck o-
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Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vitkål, tunt strimlad  125 g  250 g
Morot, tunt strimlad  1 st  2 st
Champinjoner, tunt strimlad  125 g  250 g
Citron, pressad saft  0,25 st  0,5 st
Dill, hackad  0,25 dl  0,5 dl
Tomat, klyftad 1 st 2 st

Blanda ihop grönsakerna till en sallad och servera toppad med salt 
och peppar.

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, sesamolja, sesamfrön, smör, vitlök, torkad timjan,
tomatpuré, vinäger och honung.
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Råraka med räkor
Frasiga potatisplättar med räkor och äpple.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Räkor  100 g  200 g
Äpple, syrligt, finhackat 0,5 st  1 st
Salladslök, strimlad  25 g  50 g
Dill, hackad  0,25 dl  0,5 dl
Citron, finrivet skal
och saft  0,25 st  0,5 st
Morot, riven  3 st  6 st
 Rårakor:
Potatis 300 g  600 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Smör  1 msk  2 msk

Bra att ha hemma:
salt och smör

1. Vänd runt räkor med äpple, salladslök, dill, citron-
skal (endast det gula) och saft. Smaka av med salt.

2. Skala och grovriv potatisen. Blanda runt med salt 
och krama ur så mycket vätska det går. Hetta upp en 
stekpanna och lägg i en klick smör. Ta hälften av pota-
tisen och platta ut till en tunn råraka med en stekspa-
de. Stek den gyllenbrun och frasig på båda sidor på 
svag värme. Gör  likadant med resten av potatisen.

3. Toppa rårakorna med räkröran och servera med 
citron och riven morot.

Tips:
• Riv ner hälften av morötterna i rårakan.

RECEPT 1 • 30 MIN
284kcal/port. Energi från: Fett 21% Kolhydrater 60% Protein 19%



Ugnsbakade bönor med kyckling
Vitlök, timjan och tomat smaksätter både kyckling och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Kikärtor 200 g  400 g
Kidneybönor  200 g  400 g
Paprika, tärnad  0,5 st  1 st
Körsbärstomater  125 g  250 g
Olivolja  1 msk  2 msk
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Timjan, torkad  1 tsk  2 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, torkad timjan och vitlök.

1. Sätt ugnen på 175°. Fördela kycklingen i en ugns-
form.

2. Skölj kikärtor och kidneybönor i kallt vatten. Lägg i 
ugnsformen med kycklingen, paprika och tomater och 
vänd runt med olja, vitlök, timjan och salt.

3. Rosta i ugnen ca 20 min. Använd gärna stektermo-
meter, kycklingen är perfekt vid 70°.

Tips:
• Rensa kylen och tärna ner trötta grönsaker i formen.

RECEPT 2 • 30 MIN
467kcal/port. Energi från: Fett 19% Kolhydrater 36% Protein45%



Bibimbap
Koreanskt med ris, grönsaker och pocherat ägg.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Råris  1 dl  2 dl
Vitkål, strimlad  100 g  200 g
Morot, strimlad  1 st  2 st
Sesamolja  0,5 tsk  1 tsk
Lime, pressad saft  0,5 st  1 st
Sesamfrön  0,25 dl  0,5 dl
Champinjoner, kvartade  125 g  250 g
Olivolja  1 tsk  2 tsk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  1 krm  2 krm
Babyspenat 100 g  200 g
Ägg  2 st  4 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vinäger, sesamolja och 
sesamfrön.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Blanda vitkål med morot, sesamolja och limesaft
och smaka av med salt. Ställ åt sidan.

3. Rosta sesamfröna i en torr stekpanna till fin färg.

4. Stek svampen i lite olja, salta och peppra. Ta upp 
svampen och vänd runt spenaten i pannan tills den 
smält ner, salta.

5. Koka upp en bred kastrull med saltat vatten. Häll 
i några droppar vinäger. Dra ett varv med en sked i 
kastrullen med vatten så det blir en virvel. Knäck i ett 
ägg när vattnet småbubblar. Pochera 2 ägg i taget. 
Lyft upp med en hålslev när vitan stelnat men gulan 
fortfarande är rinnig, ca 3 min.

6. Fördela riset i djupa tallrikar och toppa med kålsal-
lad, svamp, spenat, sesamfrön och ägg.

Tips:
• Gott med chilisås till och den bästa till bibimbap är 
den starka srirachasåsen.

RECEPT 3 • 40 MIN
386kcal/port. Energi från: Fett 36% Kolhydrater 46% Protein 18%



Auberginerullader i tomatsås
Saftiga vegetariska rullader i en god tomatsås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Råris  1 dl  2 dl
Aubergine  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,5 krm  1 krm
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Gul lök  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta  1 st  2 st
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  250 g  500 g
Honung  0,5 tsk  1 tsk
Fetaost  75 g  150 g
Basilika  0,25 dl  0,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, tomatpuré, vitlök 
och honung.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Skär auberginen i 1 cm tjocka skivor på längden, salta 
och peppra. Hetta upp olja i en stekpanna och stek på 
båda sidor tills skivorna är mjuka.

2. Fräs lök och vitlök i olja i en vid kastrull eller stek-
panna. Tillsätt tomatpuré och stek 2 min till under 
omrörning.  Häll i krossade tomater och låt sjuda ca 
10 min. Smaka av med salt och peppar samt honung.

3. Skär fetaosten i stavar. Rulla in 3 basilikablad och 
en bit fetaost i varje aubergineskiva. Fäst ihop rullen
med en tandpetare. Lägg ner rullarna i tomatsåsen
och låt småputtra ca 10 min. Servera med råris.

Tips:
• Krydda med nymalen svartpeppar.

RECEPT 4 • 30 MIN
337kcal/port. Energi från: Fett 27% Kolhydrater 57% Protein 16%


