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Innehåll 

Mat som gör alla glada

Planera dina matinköp

Barnen och maten

Soppa

Pasta, nudlar, ris, potatis

Vegetariskt

Pizza, korv, hamburgare
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Sopa de fideos

Enkel och god mexikansk tomatsoppa med vermicelli.  

Vermicelli är tunna spagettitrådar som mjuknar snabbt och  

som passar perfekt att ha i soppa. För att ge soppan det där 

lilla extra rekommenderar jag verkligen att du använder dig av 

konserverade körsbärstomater – de smakar så mycket godare  

än de vanliga krossade tomaterna. 

Men om du läser detta recept en varm sommardag så ska  

du genast strunta i allt snack om tomater på burk. Det finns 

inget godare än färska svenska sommartomater! Köp ett kilo, 

gärna olika sorters tomater, hacka dem fint och gör denna soppa.  

Dina smaklökar kommer att tacka dig, jag lovar!

1 gul lök

2 vitlöksklyftor

olja till stekning

2 tsk paprikapulver

1 tsk malen spiskummin

1 tsk cayennepeppar

½ tsk rökt paprikapulver

2 burkar körsbärstomater, à 400 g

2 grönsaksbuljongtärningar  

eller 2 msk koncentrerad  

grönsaksfond 

6 dl vatten 

100 g vermicelli 

ca 1 tsk salt

1 krm svartpeppar

GARNERING

grovriven ost, t.ex. cheddar

färsk koriander eller salladslök

färskpressad limesaft

GÖR SÅ HÄR. Finhacka lök och vitlök. Hetta upp olja i en kastrull och fräs 

lök och vitlök glansigt. Tillsätt alla kryddor och fräs lite till. . Öppna burkarna med tomaterna och klipp med kökssaxen i 

burkarna tills tomaterna är krossade. Vänd ner i grytan  

tillsammans med buljongen. Tillsätt vatten och låt soppan 

puttra under lock i cirka 20 minuter. . Tillsätt vermicellin, smaka av med salt och peppar och låt 

soppan koka i cirka 4 minuter, eller tills vermicellin har  

mjuknat. Toppa soppan med riven ost och koriander.  

Ringla över lite limesaft och servera.

MEXIKANSK TOMATSOPPA 
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Snabba raviolilasagnen

Nu ska du få ett grymt recept som kommer att 

bli din nya vardags räddare! Arbetsinsatsen är 

minimal, och lasagnen är så god att den slinker ner 

på ett litet kick. Välj en färsk raviolivariant som du 

tycker om, kanske en vegetarisk, om du föredrar 

det. Antingen kan du koka tomatsåsen till Ñoquis 

con tuco (se sidan 43), eller så köper du färdig. 

800 g tomatsås 

400 g färsk ravioli 

1 mozzarellaboll

150 g riven ost

hackad färsk basilika  

att garnera med

GÖR SÅ HÄR. Sätt ugnen på 200 grader. Pensla botten av en 

ugnsform med tomatsås. Täck bottnen med  

hälften av raviolin och ringla hälften av tomat-

såsen över. Skär mozzarellan i bitar och fördela 

bitarna över tomatsåsen. Täck med resten av 

raviolin, resterande tomatsås och riven ost. . Gratinera mitt i ugnen i 20 minuter. Toppa med 

basilika och servera.

4–6
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Citronrisotto med räkor

En lättlagad och alldeles fantastiskt god risotto! 

Toppa den med räkor om du vill lyxa till det lite.  

Jag använder alkoholfritt vin i min risotto,  

men vinet kan också ersättas med vatten.

1 knippe sparris eller  

2 dl frysta gröna ärter

ca 8 dl vatten 

2 grönsaksbuljongtärningar

1 gul lök

3 vitlöksklyftor

2 msk olivolja

35 g smör

3 dl arborioris

ev. 1 dl vitt vin

1 dl riven parmesanost

saft och finrivet skal från 1 citron

2 krm svartpeppar

ev. 2 dl handskalade räkor  

att toppa med

GÖR SÅ HÄR. Bryt sparrisen i bitar och kasta den nedre, 

träiga delen. Koka sparrisen i lättsaltat vatten  

i 2 minuter och häll av vattnet. . Koka upp vatten och buljongtärningar och  

håll buljongen varm. . Finhacka lök och vitlök. Hetta upp oljan och 

hälften av smöret i en kastrull. Fräs löken i 

några minuter. Tillsätt ris och vitlök och fräs 

under omrörning i cirka 3 minuter. . Rör ner vinet och låt det koka in i riset i cirka  

5 minuter. Blanda ner hälften av buljongen  

och låt den koka in i riset utan lock i cirka  

20 minuter. Under koktiden späder du med 

resten av buljongen. Rör om ofta. . Vänd ner parmesan, sparris, citron, citronskal 

och resten av smöret samt peppra och rör om.  

Toppa eventuellt med räkor och servera genast.

4
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Chili sin carne

Fyllig och mustig chili sin carne på belugalinser. 

Min son Hadi tycker att detta är en av de godaste 

grytor som finns. När jag frågade honom om han 

ville vara med på bild i boken eftersom han älskar 

denna rätt utbrast han »JAAA!« och klädde stolt 

upp sig i skjorta. När vi var klara åt han glatt upp 

sin portion. Älskade unge!

1 gul lök

4 vitlöksklyftor

1 röd paprika

olja till stekning

4 msk tomatpuré

1 msk torkad oregano

2 tsk malen spiskummin

2 tsk paprikapulver

1 ½ tsk salt

2 krm svartpeppar

1 förpackning konserverade  

kidneybönor, ca 400g

5 dl vatten 

1 förpackning konserverade  

krossade tomater, ca 400 g

2 dl torkade belugalinser

SERVERING

kokt ris, matvete, mathavre  

eller bulgur

GÖR SÅ HÄR. Finhacka lök och vitlök. Skär paprikan i små 

bitar. Hetta upp olja i en gryta och fräs alltsam-

mans under omrörning i cirka 3 minuter. Blanda 

ner tomatpuré och alla kryddor och fräs lite till. . Skölj bönorna och låt dem rinna av. Rör ner 

bönorna tillsammans med resten av ingredien-

serna och låt koka under lock i cirka 30 minuter, 

eller tills linserna har mjuknat. Servera med 

önskat tillbehör, till exempel kokt ris.

6
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Libapizza

Det fanns alltid libabröd i mammas frys. Så många gånger hon  

trollade fram en snabb måltid med libabröd till mig och mina 

syskon när vi var små! En rulle med friterade potatisklyftor och 

ketchup var en klassiker, och jag är ganska säker på att det är en 

typisk barndomsrätt för många libaneser. Lite som kaviarmackan 

är för svenskar. Traditionen lever vidare i mitt hem – libabröd 

finns alltid i frysen. Det är tryggt att veta att det finns där, och 

att jag på nolltid kan få fram något gott till mina barn. 

Libapizzan har blivit vår favorit, och den serveras ofta när 

tiden för matlagning är knapp, men också till fredagsmyset. 

Toppingen kan varieras i det oändliga efter det som finns hemma. 

Tomatsåsen på tomatpuré går snabbt att svänga ihop. Du får en 

djup och mustig smak utan att såsen behöver kokas, och bröden 

blir inte soggiga av en vattnig sås. 

4 libabröd (det går bra att ta dem  

direkt ur frysen) 

TOMATSÅS

6 msk tomatpuré

6 msk vatten 

1 finhackad vitlöksklyfta

2 tsk torkad oregano 

½ tsk salt

TOPPING

2 mozzarellabollar

150 g cocktailtomater

1 rödlök

färsk basilika

rucola

GÖR SÅ HÄR. Sätt ugnen på 200 grader (eller 180 grader varmluftsfunktion, 

då kan du grädda två plåtar samtidigt). Blanda ihop alla  

ingredienser till tomatsåsen. . Skär mozzarellan i bitar, dela cocktailtomaterna i halvor  

och strimla löken. . Lägg libabröden på plåtar med bakplåtspapper. Bred ut  

tomatsåsen över bröden och fördela toppingen ovanpå. . Grädda pizzorna mitt i ugnen i cirka 10 minuter, eller tills  

de har fått fin färg. Toppa med färsk basilika och rucola  

och servera direkt.

Variera toppingen  
som du vill. Lägg på räkor,  

salami, tonfisk, oliver  
eller något annat som  

du tycker är gott.

4
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Estofado de pollo

En lättlagad och god gryta som går hem hos  

de flesta. För mig är den typisk comfort food,  

för den får mig att tänka på mammas bazela  

(se sidan 99).

1 gul lök

2 vitlöksklyftor

4 potatisar

2 morötter

olja att steka i

4 kycklingklubbor, totalt ca 1 kg

2 msk tomatpuré

1 förpackning konserverade  

krossade tomater, ca 400 g

3 dl vatten 

2 tsk paprikapulver

1 tsk malen spiskummin

2 lagerblad

200 g frysta ärter

1 ½ tsk salt 

2 krm svartpeppar

SERVERING

kokt ris, gärna jasmin-

GÖR SÅ HÄR. Finhacka lök och vitlök. Skala och skär  

potatisen i bitar och morötterna i slantar. . Hetta upp olja i en stor stekpanna med höga 

kanter. Stek kycklingklubborna tills de fått fin 

färg runt om, cirka 5 minuter på bägge sidor. 

Tillsätt löken och stek tills den har mjuknat. 

Blanda ner vitlök och tomatpuré och stek i 

någon minut till. Tillsätt potatis, krossade 

tomater, vatten, paprikapulver, spiskummin 

och lagerblad och låt koka i 15–20 minuter 

under lock. . Rör ner morötter och ärter. Salta och peppra  

och låt koka i 10 minuter utan lock, tills  

kycklingen är genomlagad och potatisen mjuk. 

Servera med ris.

PERUANSK KYCKLINGGRYTA

4
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Chinese orange chicken

Urgod apelsinkyckling som är en populär rätt  

på menyn på många kinakrogar. En traditionell  

orange chicken görs på panerad, friterad 

kyckling. Jag har förenklat den lite och fått fram 

en  vardagsvariant som smakar minst lika gott. 

600 g kycklingfilé

olja till stekning

MARINAD

ca 3 cm riven färsk ingefära 

½ dl majsstärkelse

½ dl japansk soja

SÅS

saft från 2–3 apelsiner eller  

2 dl apelsinjuice

1 msk majsstärkelse

finrivet skal från 1 apelsin

2 msk hoisinsås

2 msk risvinäger

2 pressade vitlöksklyftor

GARNERING

strimlad salladslök

rostade sesamfrön

SERVERING

kokt ris, gärna jasmin-

GÖR SÅ HÄR. Blanda först alla ingredienser till marinaden. 

Skär sedan kycklingen i bitar och lägg ner i 

marinaden. Låt stå och marinera i minst  

10 minuter. Vispa ihop såsen under tiden.. Hetta upp olja i en stekpanna och bryn  

kycklingen med sin marinad tills den får  

lite färg runt om. Ringla över såsen och  

låt alltsammans sjuda i cirka 10 minuter,  

eller tills kycklingen är genomkokt. . Garnera med salladslök och sesamfrön.  

Servera med ris.

KINESISK APELSINKYCKLING

Kycklingen kan med 
fördel marinera i upp till 

12 timmar i kylen.

4
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Ugnsbakad thai-fisk

Ugnsbakad fisk med smak av Thailand. En lagom 

het rätt med saftig fisk och krispiga grönsaker. 

Ljuvligt gott tillsammans med ris. 

2 morötter

1 röd paprika

olja till stekning

1 msk grön currypasta

1 förpackning konserverad  

kokosmjölk, ca 400 ml

150 g sockerärter

4 fiskfiléer, t.ex. torsk  

eller lax, totalt ca 500 g 

½ tsk salt 

1 krm svartpeppar

GARNERING

färsk koriander

strimlad salladslök

SERVERING

kokt jasminris

limeklyftor

GÖR SÅ HÄR. Sätt ugnen på 200 grader. Skala och skär 

morötterna i slantar och skär paprikan i 

skivor. . Hetta upp olja i en stekpanna och fräs den 

gröna curryn under omrörning i cirka  

2 minuter. Tillsätt morot och paprika och  

fräs i ytterligare några minuter. . Rör ner kokosmjölk och sockerärter och sjud 

alltsammans på medelvärme i cirka 5 minuter. 

Smaka av med salt och peppar. . Lägg fisken i en smord ugnsform och häll  

över kokosmjölkssåsen. Tillaga mitt i ugnen 

i 15 minuter. Garnera med koriander och 

sallads lök och servera tillsammans med ris 

och limeklyftor att pressa över. 

Om du vet med dig att du inte 
kommer att använda resten 
av currypastan på ett tag så 

kan du frysa in den.
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