
Kom i balans
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Tutti frutti
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Vårens nummer av Arlaköket kommer i mars. Då längtar vi till Italien och bjuder bland annat på

en lättlagad italiensk buffé för vårens och försommarens alla fester. Prima vera!   

Arla Forum 020-99 66 99   www.arla.se
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Får vi gissa?
Nu är det högsäsong för nyårslöften. Vilka har du avlagt? Kanske stressa mindre,

hinna med dig själv och familjen mer, äta lite sundare, gärna hemlagat lite oftare

och gå den där meditationskursen som aldrig blev av förra året. Låter jättebra.

I det här numret av Arlaköket hjälper vi dig att komma in i en ljus, skön

vardag, efter julhelgens glitter, glam och extrakilon. Du får recept på fräscha

vardagsmiddagar att laga på kort tid, som ändå känns vällagade och är nyttiga.

Vi ger dig tips på hur du kan göra en Spa-weekend hemma och riktigt pyssla

om dig själv, kanske ihop med någon du tycker om. Och det godaste har vi

sparat till sist: smala och vitaminrika desserter och mellanmål som får magen

att spritta av glädje. Tutti frutti! 

Om du inte lagat smoothies förut, så är det hög tid att komma igång nu. 

En smoothie är en smalare, sundare milkshake som du snabbt mixar ihop själv

med mjölk, yoghurt, frukt eller bär. Den både gör gott och smakar gott. Recept

hittar du på sidan 9 och sidan 12.

Rakt igenom har vi använt våra lättare mejeriprodukter som Kesella, lätt

crème fraiche, matlagningsyoghurt och Kelda såser. De gör både dig och 

matlagningen lättare!
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Kom i balans ungersk kycklingpasta /4 port

En ny favorit är ajvar relish, mustig ungersk
paprikapuré på glasburk som du hittar i kon-
servhyllan. Det som blir över kan du blanda
med crème fraiche till en kall sås.  

1 grillad kyckling
ca 300 g pasta, t ex tagliatelle
2 purjolökar
2 vitlöksklyftor
2 1/2 dl Kelda matlagningsgrädde
1 dl mild ajvar relish
2 msk färsk timjan eller 1 tsk torkad

Koka pastan. Skär purjolöken i strimlor på
längden. Lägg dem i pastavattnet när det
återstår någon minut av koktiden. Ta bort
skinn och ben på kycklingen. Skär köttet 
i bitar. Skala och hacka vitlöken. Koka upp
grädde och ajvar relish i en kastrull. Lägg i
kycklingen, vitlök och timjan. Låt koka någon
minut. Servera såsen med pastan. 

Vem vill inte starta det nya året i balans? Med

tid för både jobb och familj och för att laga

mat som är god, samtidigt som den innehåller

allt nyttigt som kroppen behöver. Här har vi

komponerat några enkla vardagsrecept som

kan ge dig och din familj en skön start på det

nya året. 

Din insats i köket är minimal, belöningen i

form av god smak och harmoni är desto större. 

varm rotfruktssallad /4 port

Full av fibrer och vitaminer! Vill du äta vego
hoppar du över laxen i Keso.

300 g svartrötter
1/2 kålrot, ca 300 g
2 morötter
1 msk smör
1 msk balsamvinäger
1/2 tsk salt 
1 krm svartpeppar
3 dl ruccolasallad, grovhackad

Laxröra:
150 g tunna skivor rökt lax
250 g Keso provençale

Skala svartrötterna. Lägg dem efterhand i kallt
vatten, ev med lite pressad citron. Skala kålrot
och morötter, skär dem i lika långa stavar. Koka
först svartrötter och kålrot i lättsaltat vatten 
ca 15 min. Lägg i morötterna, koka ytterligare
3-5 min. Låt rinna av. Rör i smör, balsamvinäger,
salt, peppar och sallad. Skär laxen i strimlor
och blanda med Keso.

ninon med myntafärskost /4 port

Vilken soppa. Frisk av lime, hottad av ”sambal”
och med en klick som är toppenfräsch.

500 g djupfrysta ärter
1 gul lök
7 dl vatten
2 grönsaksbuljongtärningar
2 1/2 dl Kelda matlagningsgrädde
1/2-1 tsk sambal oelek
rivet skal och saft av 1 lime

Myntaröra:
250 g Kesella 
2 tsk färsk hackad mynta eller 1 tsk torkad
1 pressad vitlöksklyfta
1 krm salt

Skala och hacka löken. Koka upp vatten och
buljongtärningar i en kastrull. Lägg i de frysta
ärterna och löken. Låt det koka under lock 
ca 5 min. Mixa soppan i omgångar. Häll tillbaka
i kastrullen och tillsätt grädde, sambal oelek,
limeskal och -saft. Låt det koka upp. Blanda
Kesella, mynta, vitlök och salt. Servera soppan
med en klick myntaröra. 



citronkokt rostbiff 
med rosmarin /4 port

Bra pris på rostbiff? Slå till och koka ihop en
modern, fräsch husman på 25 minuter. 

500 g rostbiff, i bit
4 dl vatten
2 msk konc kalvfond
2 lagerblad
rivet skal och pressad saft av 1/2 citron
2 purjolökar
250 g broccoli
2 dl lätt crème fraiche
1 tsk rosmarin
2 krm salt, gärna gourmetsalt

Skär köttet i 1/2 cm tjocka skivor och sedan 
i bitar. Koka upp vatten, fond, lagerblad och
pressad citron i en gryta. Lägg i köttet och låt
det koka under lock 15-25 min. Skär purjolök
och broccoli i bitar. Lägg ner dem i grytan och
koka ytterligare 3-4 min. Blanda lätt crème
fraiche, citronskal och rosmarin. Klicka en del
av såsen över köttet och strö över salt. Servera
med kokta bönor och resten av såsen.

fiskelycka /4 port

Med några få ingredienser som du alltid kan 
ha hemma i kyl och frys, kan du trolla ihop den
här färgglada fiskelyckan, när som helst!

600 g torskfilé
1 tsk salt
2 1/2 dl Kelda tomat&paprikasås
1/2 dl hackad basilika 
2 msk ströbröd
1 dl Gratella gratängost

Sätt ugnen på 225°. Skär fisken i portionsbitar
och salta runt om. Lägg dem i en smord ugns-
säker form. Häll över såsen. Strö över basilika,
ströbröd och ost. Gratinera i mitten av ugnen 
i 15-20 min. Servera med kokt ris blandat med
fräst zucchini och vitlök.

tips 
Så här års är det gott med en varm sallad,
passar till det mesta: Fräs skivad gul lök, ev
vitlök och strimlad isbergssallad i smör några
minuter. Krydda med salt, peppar och lite
pressad citron.

grön lasagne /4 port

Nu när du inte behöver göra egen bechamelsås
är lasagne såå enkelt. Tricket är att använda
Keldas färdiga ostsås i stället. 

2 gula lökar
2 vitlöksklyftor
smör
1 pkt bladspenat, ca 250 g
1 burk krossade tomater, ca 400 g
1 höns- eller grönsaksbuljongtärning 
1 dl svarta oliver med kärna
5 dl Kelda ostsås
9 lasagneplattor
2 dl Gratella gratängost

Sätt ugnen på 225°. Skala och grovhacka den
gula löken och vitlöken. Fräs i smör i en stek-
panna. Rör i tinad spenat, tomatkross och smulad
buljongtärning. Låt såsen koka några minuter.
Kärna ur oliverna och rör ner dem i såsen. Varva
tomatsås, ostsås och lasagneplattor i en smord,
ugnssäker form. Strö över osten. Grädda i nedre
delen av ugnen ca 30 min. Servera med sallad.

nyttiga biffar /4 port

Morot och selleri ger härlig smak och nyttiga
vitaminer till köttfärsbiffen. Mycket godare och
saftigare än vanliga!  

400 g nötfärs
1-2 vitlöksklyftor
1 morot
1 bit rotselleri, ca 100 g
1 dl hackad persilja
1 ägg
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
2 1/2 dl Kelda matlagningsgrädde
smör
1 msk japansk soja
1 dl solrosskott

Skala och finhacka vitlöken. Skala och grovriv
morot och selleri. Blanda färsen med vitlök,
råkost, persilja, ägg, salt, peppar och 1 dl grädde
till en jämn färs. Forma till 8 biffar. Stek dem 
i smör i en stekpanna 3-4 min på varje sida.
Häll i resten av grädden i pannan. Krydda med
soja och låt skyn koka ihop några minuter. Strö
över solrosskotten. Servera biffarna med
lättstekta grönsaker och kokta kikärtor.
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fullkornsbröd /1 limpa

Bara att röra ihop och grädda på fredagkvällen.
Sedan kan du njuta av ditt Spa-bröd hela helgen.

8 dl rågsikt
2 dl rågkross 
1 dl havre eller vetekli
1 dl linfrö
1 tsk salt

Sätt ugnen på 175°. Blanda ihop alla torra
ingredienser. Rör i lingonsylt, sirap och yoghurt.
Häll degen i en smord och bröad avlång bak-
form, rymd ca 1 1/2 liter. Strö över lite rågkross.
Grädda i nedre delen av ugnen ca 1 timme.
Stjälp upp brödet och låt det svalna på galler.

örtkryddad färskost / ca 3 dl

Smalare och naturligare färskost får man leta
efter. Håller sig minst en vecka i kylen.

250 g Kesella
1 ask kryddkrasse
1 msk hackad färsk timjan, mejram eller oregano
2 krm salt
1 krm svartpeppar

Blanda Kesella och kryddor. Servera på brödet
med skivade grönsaker.

god morgon smoothie /2 st

Grapefrukt är synonymt med fräsch frukost.

1 banan
1 grapefrukt
2 dl honungsyoghurt

Skala bananen och skär i bitar. Dela grapefruk-
ten i halvor och ta ur fruktköttet med en sked.
Mixa frukt och yoghurt till en skummig dryck.

ägg och räkmacka 
med romfärskost / 2 port

Efter simningen eller långpromenaden är du värd
en belöning. Lagar du vår goda romfärskost
kommer du garanterat inte att sakna majonnäsen!

100 g skalade räkor (ca 300 g oskalade)
2 hårdkokta ägg
125 g Kesella
1 msk stenbitsrom eller löjrom
2 msk hackad gräslök
2 skivor fullkornsbröd
sallad

Skala och klyfta äggen. Blanda Kesella, rom
och gräslök. Bred röran på bröden. Lägg på
sallad, ägg och räkor.

apelsinkyckling med chili / 2 port

Kärlek het som chili. Lätt, lättälskad och
lättlagad är den här krämiga lördagskycklingen.
Kokbar lätt crème fraiche är hemligheten. 

2 kycklingfiléer, 
ca 250 g

1/2 tsk salt
1/2 msk smör

Sås:
1/2 apelsin
1/2 lime

Tvätta och skala apelsin och lime med potatis-
skalare. Skär skalen i tunna strimlor. Pressa ur
saften. Koka upp skal, saft, lätt crème fraiche,
kycklingfond, soja, honung och sambal oelek 
i en panna. Salta kycklingfiléerna och bryn dem
på båda sidor i smör i en stekpanna. Lägg över
dem i såsen. Låt dem koka på svag värme 
ca 10 min. Strö ev över citronmeliss. Servera
med frästa grönsaker.

Spa-weekend
Vem har sagt att man måste resa bort för att åka på Spa? Inte vi i alla fall. Självklart kan du ordna en

skön Spa-helg hemma, pyssla om dig själv, både kropp och själ, och bli fin från topp till tå. Spa står för

salus per aqua och betyder hälsa genom vatten. Har du ett badrum hemma är saken klar och ett kök,

för maten är en viktig del av Spa. Den ska vara god och sund. I vår tappning är den dessutom lättlagad!

Recepten är beräknade för två personer, blir ni fler går de förstås att dubblera. 

1 msk bikarbonat
1 dl lingonsylt
2 msk ljus sirap
5 dl mild yoghurt

1 dl lätt crème fraiche
1/2 msk konc 

kycklingfond
1/2 tsk soja
1/2 msk honung
1/2 tsk sambal oelek
ev citronmeliss

förslag lördag
frukost
simning 

kroppspeeling/bastu

lunch
avslappning
ansiktsmask

ansiktsmassage

middag
se en bra film

bara mys

Frukost

Lunch Middag
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müsligröt med frukt /2 port

Skäm bort magen och bjud den på gröt. Den
här innehåller massor av fibrer och lägger en
fin grund att bygga dagen på.

2 dl basmüsli
5 dl vatten 
2 krm salt
1 dl torkad frukt i bitar
3-4 dl mjölk

Blanda müsli, vatten, salt och frukt i en kastrull,
gärna teflon. Låt gröten koka på svag värme 
4-5 min. Rör då och då. Servera med mjölk.

caffe latte / 2 st

Ett mjukt sätt att starta en fräsch dag för alla
kaffeälskare. 

3 dl mjölk 
2 dl hett starkt kaffe

Värm mjölken och vispa den skummig. Häll
upp kaffet i ett glas och häll på mjölken.

avokado och gurksoppa / 2 port

Frisk av gurka, krämig av avokado. Inte hade 
du fått en godare soppa på ett riktigt Spa.

1/2 gurka, ca 175 g
1 avokado
1/2 gul lök
3 dl vatten
1 hönsbuljongtärning
1 tsk torkad körvel

eller 1 msk färsk
1 dl Kelda matlagningsgrädde
1 krm grön tabasco

Skiva en liten bit gurka till garnering och skär
resten i bitar. Dela avokadon och ta bort kärnan.
Ta ur fruktköttet och skiva en bit till garnering.
Skala och finhacka löken. Mixa gurka och 
avokado i en matberedare tills det är finfördelat.
Koka upp vatten och rör ner gurkröran, lök,
buljongtärningar, körvel och grädden. Låt soppan
koka någon minut. Smaksätt ev med salt. Häll
upp soppan i skålar. Stänk över tabasco. Lägg 
i gurk- och avokadoskivorna. Servera ev med
en klick matlagningsyoghurt.

aubergineröra / ca 2 dl 

Stilla suget! Råa, nyttiga grönsaker som morot,
selleri, kålrot, blomkål och gurka, blir lika
lättätna som snacks när de serveras med en
het dip.

1/2 aubergine, ca 150 g
1 vitlöksklyfta
smör
1 krm salt
125 g Keso chili 

Skär auberginen i skivor. Skala och skiva
vitlöken. Stek auberginen mjuk i smör i en
stekpanna. Låt vitlöken fräsa med på slutet.
Salta och låt det svalna. Mixa grönsakerna 
till puré tillsammans med Keso. Servera med
grönsaker i stavar.

ljummen potatissallad med
pestoyoghurt / 2 port

Söndagsstek och potatis à la Spa. Den svenska
helyllepotatisen reser till pestons och de sol-
torkade tomaternas hemland. Resultatet är en
fräsch potatissallad som serveras med några
tunna skivor kallskuret.

300 g kokt, kall potatis
1/2 rödlök
2 tomater
50 g marinerade soltorkade tomater
2 vitlöksklyftor
1/2 msk smör 
1 krm salt
1/2 krm svartpeppar
blandad sallad

Sås:
1 dl matlagningsyoghurt
2 msk hemlagad pesto eller färdig på burk

Skala och skiva rödlöken tunt. Skär de färska
tomaterna i bitar och de marinerade i strimlor.
Blanda ihop rödlök och färska och marinerade
tomater. Rör ihop såsen. Skala potatisen, skär
den i bitar. Skala och skiva vitlöken. Fräs ihop
det i smör i en stekpanna. Krydda med salt och
peppar. Blanda potatisen med grönsakerna och
salladen. Ringla över en del av såsen. Servera
resten till. Gott till kallskuret som torkad skinka,
salami och mortadella.

förslag söndag
grötfrukost

promenad/skidåkning
stretching

sopplunch
avslappning

oljebad
manikyr/pedikyr

middag
förbered veckan

Frukost

Middag

Lunch
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Tutti frutti

mango och yoghurtsoppa /4 port

I den här lyxiga soppan bor kusin vitamin. Blir
det över, spara i kylen och njut i flera dagar.

3 mogna mango
1 1/2 dl JO apelsin/ananasjuice 
1 1/2 dl matlagningsyoghurt
1-2 msk honung

Skala och kärna ur mangon. Spara en halv 
och skär resten i bitar. Mixa mango, juice och
yoghurt till en puré. Smaksätt med honung.
Skär mangon som är kvar i tunna bitar. Häll
upp soppan i glas eller skålar och lägg i mango-
bitarna. Servera ev med en klick vaniljglass.

kiwismoothie /1 st

Rena rama hälsokuren mot vintertrötthet. 
Och samtidigt så gott!

2 kiwi
1/2 banan
1 1/2 dl vaniljyoghurt
ev 1/2 tsk spirulinapulver (från hälsokostaffär)

Skala kiwi och banan, dela i bitar. Mixa snabbt
frukt, yoghurt och spirulina. Servera genast.

hallonsmoothie med vetekli / 1 st

En len smoothie både gör gott och smakar
gott! Särskilt om den innehåller fibrer.

1 dl frysta hallon
1 dl vaniljyoghurt
1 dl mjölk
1 msk vetekli

Mixa frysta hallon, yoghurt, mjölk och kli.
Servera genast.

Suktar du efter något litet, något fräscht, något

nyttigt? Förstod väl det. Här har vi botaniserat

i fruktdisken och köpt på oss rejält av mango,

kiwi, apelsiner och bananer. Frukter som är

fyllda av fibrer och vitaminer, precis det som

vintertrötta kroppar längtar efter.
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bärmousse med citron / 4 port

Njut ohämmat av den här moussen som består
mest av luft. Det är viktigt att inte tina bären först.

2 gelatinblad
2 1/2 dl Kelda vaniljsås
rivet skal och saft av 1/2 citron
200 g frysta hallon och blåbär
2 msk florsocker

Låt gelatinbladen ligga i kallt vatten i 5 min.
Vispa vaniljsåsen hårt. Ta upp gelatinbladen
och smält dem i citronsaften i en liten kastrull
på svag värme. Rör ner det i vaniljsåsen. 
Rör i de frysta bären, socker och citronskal. 
Låt moussen stelna i kylen i 2-3 timmar. 
Skeda upp moussen och garnera ev med bär. 

smala chokladkakan 
med lime / 8-10 bitar

En genial kaka! Lätt att sno ihop, inga spår
runt midjan och ändå hur god som helst.

3 ägg
2 1/2 dl strösocker
1 dl vetemjöl
1/2 tsk bakpulver
3/4 dl kakao
2 tsk vaniljsocker

Sätt ugnen på 200°. Vispa ägg och socker
pösigt. Blanda mjöl, bakpulver, kakao, vanilj-
socker och salt i en bunke. Vänd ner det 
i äggsmeten tillsammans med Kesella och
limeskal. Häll smeten i en smord, bröad form
med löstagbar kant, ca 24 cm Ø. Grädda i nedre
delen av ugnen i ca 25 min. Låt kakan kallna.
Pudra över lite florsocker och garnera med
skivad lime. Servera ev med en klick vispad
Kelda mellangrädde.

het fruktsallad med 
fryst kanelglass /4 port

När det är kallt ute serverar du förstås fruktsal-
laden varm. Den kalla glassen till har varm och
kryddig smak av kanel.

2 grapefrukt
4 clementiner
200 g vindruvor

Lag:
4 dl vatten
1 dl socker
pressad saft av 1/2 citron

Vispa såsen hårt och smaksätt med kanel. Låt
den stå i frysen 2-3 timmar och sedan i kylen
att mjukna ca 30 min. Koka vatten, socker och
citronsaft några minuter. Skär bort skalet och
den vita hinnan på grapefrukten med en vass
kniv. Skär loss klyftorna så att de blir hinnfria.
Skär klyftorna i bitar. Skala och skär clementi-
nerna i bitar. Dela och kärna ur druvorna. Lägg
frukten i 4 glas och häll över den varma lagen.
Toppa med kanelglass.

apelsin och 
bananyoghurtglass /4 port

Smal glass som blir ordentligt krämig om den
får stå i kylen och halvtina innan servering. 

1 banan
1/2 dl konc apelsinjuice
2 äggulor
1/2 dl honung
2 dl matlagningsyoghurt
1 dl Kelda mellangrädde
ev 1 msk citruslikör

Skala och mosa bananen. Rör ihop banan, juice,
äggulor, honung och matlagningsyoghurt. Vispa
grädden hårt. Rör ner grädden. Smaksätt ev med
citruslikör. Häll smeten i en form och täck med
plast. Frys glassen i minst 4 timmar. Låt den stå
i kylen att mjukna 30-40 min. Garnera med
apelsin och servera ev med fruktsallad.

2 krm salt
250 g Kesella
rivet skal av 1 lime

Garnering:
florsocker och lime

Glass:
2 1/2 dl Kelda vaniljsås
2 tsk kanel


