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Recept och tips för bra mellanmål  

- För växande barn och unga
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Detta är en liten receptsamling  som fokuserar på näringstäta måltider med minimalt med 
socker och mjöl. Detta för att satsa på näring och minska ner på de snabba kolhydrater som 
du alldeles säkert kommer få i dig ändå.

Maten ska vara enkel och lätt att laga och vi har därför fokuserat på recept med så få 
ingredienser i som möjligt.

Saker kan göras i större portioner och förvaras i kylen för att enkelt kunna användas under en 
intensiv vecka med skola, träning och andra aktiviteter.

Glöm inte din återhämtning! Att ta ledig tid där du gör ingenting! Och med ingenting menar vi 
även ledigt från tv, spel, mobiler m.m. Låt hjärnan vila på riktigt någon gång ibland och känn 
efter att det faktiskt gör skillnad på din kreativitet och din ork.

Med vänlig hälsning

Frida & Charlotte
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Tidsåtgång  :  5 min

PUMA, PÅLÄGG UTAN MACKA

INGREDIENSER: 4 PUMAS

1 Paprika (röd eller grön efter smak)

Bregott

4 skivor skinka (tex fjällskinka eller jokkmokks
vedrökta karré)

Ev. 4 skivor ost

Gör så här:

Tvätta paprikan, kärna ut och dela i 4 båtar

lägg en klick bregott i botten på varje båt

Lägg på en skiva skinka

Lägg ev. ost på också.

Nu har du en perfekt PUMA att äta

Alternativt kan du fylla paprikabåten med någon god 
röra, som tex tonfiskröran
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Tidsåtgång  :  45 min

ZUCCHINIPLÄTTAR

INGREDIENSER till en sats till mellanmål hela 
veckan

2 zucchini

6 ägg 

1 msk fiberhusk

1 tsk Salt

Rivet citronskal och saft från  1 citron

Smör/kokosolja att steka i

Gör så här:

Skölj zucchini och riv grovt.

Salta och addera citron

Vispa ihop med ägg och fiberhusk

Låt stå några minuter

Klicka ut några plättar på stekpannan och stek 
gyllenbruna på medel  värme.

Samla på tallrik och låt svalna allt eftersom de blir 
klara. Brukar bli till ca 20-25 plättar.

Förvara i kylen och ät till mellanmål eller frukost tex 
med tonfiskröran. Plättarna kan ätas kalla eller 
uppvärmda i micron.
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Tidsåtgång  :  45 min

KESOPLÄTTAR

INGREDIENSER till en sats till mellanmål hela 
veckan

5 dl keso

8 ägg 

1-2 msk fiberhusk

1,5 tsk Salt

Smör/kokosolja att steka i

Gör så här:

Mixa keso och ägg till en slät smet och vispa ner fiberhusk och salt. 
Låt stå en liten stund. Den ska vara tjocktflytande så den kan rinna 
av skeden när du lägger på stekpannan. Om den är tjockare än så –
blanda i lite vatten till lagom konsistens. Och blir det för tunnt –
vispa i lite mer fiberhusk. Storleken på äggen kan ju variera vilket 
gör att receptet inte blir jätteexakt.

Lägg en matsked kokosolja eller smör på en stor stekpanna på 
medelvarm spis.

Klicka upp så många plättar på stekpannan som får plats utan att de 
rinner ihop. Jag brukar få plats med 5- 6 åt gången på vår stora 
stekpanna. Stek plättarna gyllenbruna på båda sidor och lägg dem 
på fat eller tallrik att svalna av medan du fortsätter steka nya. 
Fortsätt så tills du använd hela smeten.

Ät de du kan när de är varma och lägg resten i en burk och in i 
kylen. Nu har du jättegoda mellanmål till både vuxna och barn.

Ät med smör och pålägg som en macka eller värm dem lätt i micron
och ät med lite sylt och grädde.
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Tidsåtgång  :  10 min

CHIAGRÖT

INGREDIENSER: 2,5 dl

Ett paket kokosgrädde/mjölk (garant tetra-pak)

1,5 msk chiafrön

1 nypa salt

Smaksättning 

Tex Kanel och kardemumma efter smak

Testa med 1/4 tsk av varje. Smaka av – och öka 
om du vill ha mer smak.

Gör så här:

Blanda ihop kokosgrädde salt och chiafrön i en skål.

Tillför smaksättning

Låt stå minst 10 minuter.

Om du gör den på kvällen, så ställ den i kylen till 
nästa dag och tag den portion du önskar i en egen 
skål. Låt stå ute i rumstemperatur 15 min. innan du 
äter, eller om du inte kan vänta, ge den 15 sekunder i 
micron på låg effekt. Blanda runt och ät som den är , 
med färska bär och/eller musli/granola
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Tidsåtgång  :  15 min

ÄGGRORA

INGREDIENSER:

• 3 ägg

• 1 dl kokosgrädde/grädde

• En nypa salt

• 2 msk smör

• Evt. finklippt gräslök

Gör så här:

Vispa ihop ägg, kokosgrädde och salt med en gaffel.

Smält hälften av smöret i en liten tjockbottnad gryta

Häll i äggsmeten och låt den stelna till under 
omröring. Den ska bli krämigt smulig.

Mot slutet smälter du i resten av smöret tillsammans 
med den finklippta gräslöken
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Tidsåtgång  :  15 min

ÄGGWRAP

INGREDIENSER: 1 wrap

• 1 sort ägg eller 2 små

• 2 msk kokosgrädde/vispgrädde

• En nypa salt

• 1 msk smör/kokosolja

Gör så här:

Vispa ihop ägg, grädde och salt.

Smält fettet på hög medelvärme i din stekpanna 
(gärna stor 26 eller 28 cm i diameter) 

Häll i äggsmeten och sänk efter 1 minut värmen till 
medelvärme

låt smeten stelna som en pannkaka

Lägg din äggwrap att svalna på bakplåtspapper och 
bre på din fyllning.

Tex rökt lax, ruccola och färskost

Eller skinka, basilika och färskost

Rulla ihop din wrap och dela på mitten. Packa 
separat i gladpack och lite hushållspapper och du har 
ett perfekt mättande mellanmål att ta med.
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Tidsåtgång  :  30 min

TONFISKRÖRA

INGREDIENSER: stor sats till kylen

• 2 burkar tonfisk i vatten

• 4 – 5 hårdkokta ägg (tex 10 minuter kokta)

• 1,5 tsk salt

• 1 bunt salladslök

• 1 citron (både rivet skal och saft

• 1,5 – 2 dl majonäs (tex hellmans real mayo)

Gör så här:

Ta fram en bunke som kan ta mer än 1 liter innehåll

Skala och hacka äggen

Dela dem tex på 2 håll i en äggdelare och lägg 
hacket i bunken

Öppna tonfiskburkarna och häll av vattnet. Lägg 
tonfisken i bunken.

Skölj och ansa salladslöken. Klipp ner den i bunken, 
från gröna toppen och mot den vita basen. Skippa 
de sista 2 vita cm.

Riv citronskal över och pressa citronsaften i

Salta och blanda runt

Blanda till slut i majonäs till önskat konsistens. Smaka 
av. 
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Tidsåtgång  :  15 min

LAXRÖRA MED PEPPARROT

INGREDIENSER: 2 dl

150g Rökt lax

1 msk fint riven pepparrot

½ rödlök

1 dl färskost

pressad ½ citron

salt & peppar

Gör så här:

Hacka lax och rödlök

Riv pepparroten

Blanda med majonäsen

Pressa i citron

Smaka av med salt och peppar

Denna röra är jättegod att äta som den är, till 
zucchiniplättar eller i en wrap.
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Tidsåtgång  :  5 min

SNABBA MAKRILLEN

INGREDIENSER: 1 portion

1 burk makrill i tomat

2 msk majonäs (tex hellmans real mayo)

1 hårdkokt ägg

Gör så här:

Öppna makrillburken

Lägg i liten skål

Blanda i majonäs

Dela ägget och mosa ihop allt
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Tidsåtgång  :  5 min

SMOOTHIE

INGREDIENSER: 1 snabbt mellanmål

2 dl naturell fet yoghurt

½ banan

1dl frysta bär tex hallon eller jordgubbar

Vågar du den nästa här?

2 dl naturell fet yoghurt

1 avokado

1 dl frysta bär tex hallon eller jordgubbar

Gör så här:

Ta fram mixern

Lägg allt i mixern

Mixa

Häll upp i stort glas
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Ingredienser till en stor sats – 2 portioner eller 
4 som tillbehör:

200g fryst eller färsk babyspenat (hela blad ej 
hackat)

50g pinjenötter

1 paket bacon eller liknande mängd rökt sidfläsk

1 tsk franska örter (herbes de provence)

1/2 tsk salt

1 kryddmått grovmalen svartpeppar

25 – 50g smör (efter behag)

Så gör du

Börja med att steka upp bacon/sidfläsk lätt (inte 
knaperstekt).

Under tiden den steker ta i hälften av de franska 
örter och all svartpeppar

lägg även i pinjenötterna och låt dem rostas lätt i 
fettet från köttet. lägg allt åt sidan

Om fryst spenat - tina spenaten på stekpannan på 
medelvärme

När tinat eller direkt med färskt spenat – lägg i en 
klick smör, den andra hälften av de franska örter 
samt saltet och stek spenaten lätt en kort stund.

Lägg tillbaka bacon och pinjenötter, blanda runt och 
låt allt steka färdigt tillsammans.

Ett supergott eget mellanmål eller tillbehör till 
kvällens middag

Tidsåtgång : 10-20 min

SPENAT ”GUCK”



www.levasockerfri.se

Tidsåtgång : 20 min

TACOFÄRS M EGEN BLANDAT TACOKRYDDA

Till 4 personer

800 g nötfärs

1 tsk salt

1 tsk chili

1 tsk paprika

0,5 tsk vitlökspulver

0,5 tsk lökpulver

0,5 tsk spiskummin

1 krm cayennepeppar

1 kopp vatten

Så gör du

Stek färsen i en stekpanna tills allt rosa är borta.

Häll över kryddblandingen och vatten och blanda 
runt

Låt vattnet steka/koka bort under lätt omröring.
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Tidsåtgång  :  45 min

PARMESANSKÅLAR – GODA TILL TACOS 

INGREDIENSER: 5-7 skålar

200g parmesan

Gör så här:

Riv parmesan grovt.

Ta fram en stekpanna

Klipp ur bakplåtspapper 2 runda skivor lite större än 
du vill ha parmesanplatta att forma med

Lägg en pappersbit på stekpannan och sätt på 
värmen (medelvärme). Fördela ut parmesan på 
pappret i den diametern du vill ha att jobba med.

Låt steka till osten smält och blivit ljust brun

Med stekspade lyfter du av pappret och lägger över 
brödkavel och håller emot med stekvante eller 
kökshandduk så osten formas runt brödkaveln

Lägg på nästa papper och ost på stekpannan och gör 
nästa. Varva mellan de två pappersbitar tills du har 
det antal du önskar



www.levasockerfri.se

Tidsåtgång  :  45 min

CHICKENNUGGETS TO DIE FOR

INGREDIENSER: 3 personer

700g kyckling lårfile/innerfile

2 ägg 

200g riven parmesan

1 tsk salt

Smör att steka i

Gör så här:

Dela kycklingen i lagom nuggetbitar

Slå ut äggen i en djup tallrik och vispa med gaffel (ta 
ev 1 msk vatten i – så delar ägget bättre på sig)

Riv parmesan och lägg i djup tallrik. Blanda med 2 
tsk Supersalt

Vänd kycklingbitarna först i ägg och sedan i 
parmesan

Bryn i stekpanna med rikligt smör

Låt steka färdigt i ugn på 175graders värme 



www.levasockerfri.se

Tidsåtgång  :  15 min

FREDAGSMYS MED GRÖNSAKSTAVAR OCH DIP

INGREDIENSER

Valfria grönsaker, tex morötter, gurka, zucchini, 
bladselleri, paprika, blomkål

Dip1:

1 dl fet naturell yoghurt eller majonäs

1 Pressad vitlöksklyfta

En nypa salt

Dip 2:

1 dl fet naturell yoghurt eller majonäs

1-2 tsk tacokrydda från tacoreceptet

Gör så här:

Skölj dina grönsaker och skär lagom stavar/bitar av 
dem. Morötterna behöver säkert skalas och paprikan 
behöver du plocka ut kärnhuset från.

Blanda din dipp och ställ kallt i kylen

Njut och ät som ditt fredagsmys
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Tidsåtgång  :  60 min

FREDAGSMYS MED GRÖNKÅLSCHIPS

INGREDIENSER till 1-2 plåtar

1 bunt färsk grönkål

2 msk olivolja

Lite salt

Ytterligare förslag till smaksättning av oljan om 
du vill

Paprikapulver

Pressad lime- eller citronsaft

Pressad vitlök

Torkade örter som tex Timjan eller Rosmarin eller 
annan kryddört du tycker om

Gör så här:

Basen är en bunt FÄRSK GRÖNKÅL. Du skär bort den 
tjocka basen i varje blad och bryter sönder i lagom 
bitar (storlek som gammal 5 krona tex). 

Blanda olja och salt och annan ev smaksättning

Massera in den saltade oljan i grönkålsbitarna

Låt stå och sätt på ugnen på 75 - 90 grader varmluft 
ungefär

När ugnen är varm - placera ut grönkålen på 1-2 
bakplåtar med bakplåtspapper (bitarna ska vara helt 
separerade)

Rosta i ugnen ca 30 - 45 minuter, håll koll på att 
grönkålen inte blir bränt.
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Fler inspirerande recept för den sockerfria

Långsiktigt arbetsprogram för ett hållbart liv

Lär dig Leva Sockerfri Kurs, on-line i Linköping eller i Spanien

Länkar till hur kan du få ytterligare inspiration och hjälp

BOKA GRATIS 30 MIN AKUTSAMTAL

https://levasockerfri.se/recept-3/
https://levasockerfri.se/abonnemang/
https://levasockerfri.se/kurs
https://levasockerfri.se/boka-nu-2/

