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Intro 

 

 
Askil Sturesson är en överlevande viking, som skrivit denna kokbok med nyttig, god & billig mat. 

 

Recept finns på surdegsjäst fullkornsbröd, pålägg som höjer proteinkvalitén på brödet, gröt med extra 

hög proteinhalt och kvalité, 7 middagar, samt efterrätt. 

 

Det kan nämnas att middags recepten alla är på nästan exact 550 kcal per portion och att en portion 

kostar mellan 9 och 10 kr. 

 

Det finns ett Engelskt uttryck "Bread & Beans", vilket syftar på en kost baserad på baljväxter och 

spannmål. Denna kost har också varit de fattigas kost i bl.a. USA, för som Johnny Cash sjöng i en av 

sina låtar - What's the substitute for bread `n´ beans? Ungefär - vad äter man, om man inte har råd med 

bröd och bönor? 

 

Men bara för att det är billig mat, så är det ingen dålig kost. Fullkorn och baljväxter är mycket rika på 

de flesta vitaminer och mineraler och tillsammans kompletterar de varandras protein, så att det blir lika 

högvärdigt som kött och potatis. De har dessutom hög kostfiberhalt och baljväxter har ett mycket lågt 

G.I. ( Glykemiskt Index). I detta kompendium finns recept för veckans alla dagar, baserade på bl.a. 

dessa råvaror. 

 

Recepten är bl.a. baserade på potatis, korngryn, havregryn och ärtor, detta eftersom dessa kan odlas i 

Sverige (närproducerat), samt att de är de absolut billigaste alternativen. När det gäller grönsaker har 

jag valt, att i så stor utsträckning som möjligt använda mig av grönsaker som kan odlas i Sverige, 

nämligen kålrot, rödbeta, vitkål, lök, morot, champinjon. Att jag i stort sett begränsat mig till dessa 

sex, beror på att de är de absolut billigaste grönsakerna (champinjoner är den billigaste matsvampen), 

samt att man inte skall behöva köpa hem en massa råvaror för att kunna laga mina recept. 

 

Jag rekommenderar en silltallrik varje dag till lunch, det kanske låter lite väl ofta, men anledningen är 

att fet fisk innehåller rikliga mängder Omega-3, D-vitamin, Jod och Selén. Dessa näringsämnen kan 

vara rejält svåra att täcka upp annars. Själv har  jag sett två bra effekter på mig själv, sen jag börja med 

sill till lunch: 1. Tidigare pendlade min vikt mellan 99 och 122 kg, när jag började med sillen, 

stannade den på 105kg och stabilisera sig, så att jag aldrig gick över 105kg och nu har vikten fortsatt 

neråt, så nu väger jag klädsamma 87kg. 2. Mitt blodtryck har sjunkit från 140/90 till 120/67. d.v.s. jag 

har blodtryck som en 20 åring, mina 50 år till trots… 

 

Recepten är näringsbalanserade och näringsberäknade. Näringsdeklarationerna kanske är svåra att 

förstå, men de är endast med som dokumentation över näringsinnehållet, för den som vill veta mer om 

detta. För de allra flesta, tror jag att recepten är tillräckligt. 

 

Kompendiet innehåller inga färgbilder, då det är för dyrt att trycka, men om du går in på: 

www.ytsnutrition.se/recept.html så finns det färgbilder på rätterna där. 

 

Jag som satt samman dessa recept har studerat livsmedelskunskap på IHU (Institutet för 

Hushållsvetenskap) + att jag har lång erfarenhet av en kost baserad på spannmål och baljväxter. 

 

 

Askil Sturesson 

18:e November 2013 

  

http://www.ytsnutrition.se/recept.html
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Bakgrund 

 
Gröten med ärter är tänkt dels till frukost, dels att intas efter träning. Om du kokar en ärtgröt 

och omedelbart tömmer upp den på en matlåda och virar in i din gymhandduk, så kan gröten 

hålla ca 50º efter 2h. Det är mycket viktigt att du kokar ärterna den angivna tiden, annars kan 

du bli dålig (kräkas). 

 

Ångpreparerade flingor t.ex. havregryn kokas vanligtvis 3 minuter, medan ej förbehandlade 

flingor, behöver koka 10 minuter och kross 15 minuter. (Saltå kvarns havrekross finns att 

beställa hos din hälsokosthandlare). 

 

Du behöver också veta lite om de olika sädesslagens egenskaper: 

 

 Havre, är det protein och energirikaste sädesslaget och passar därför speciellt bra vid 

höga träningsdoser. 

 Korn är sädesslaget med lägst Glykemiskt Index (G.I.), passar därför bra att äta som 

kvällsmål, eftersom det ger lagom blodsocker under lång tid. Under natten äter man ju 

inte på minst 8h, så då är det viktigt att blodsockret hålls på en fördelaktig nivå, så 

länge som möjligt. 

 Råg år det mest fiberrika sädesslaget, så om du äter fiberfattigt och därav blir 

förstoppad, kan pumpernickelbröd vara välgörande. 

 Vete är sädesslaget med högst G.I. och passar därför bra att äta efter träningen. 

 

Energiprocent, energigivarna, protein, fett och kolhydraters halter anges i Energiprocent 

(E%). E% är ett mått på hur stor del av energiinnehållet som kommer från en energigivare. 

Protein och kolhydrat ger 17 kJ eller 4 kcal per gram och fett 38 kJ eller 9 kcal per gram. Så 

om totala energiinnehållet är 2000kJ och vi har 23,5g protein, så utgör protein 23,5 x 17 ≈ 

400kJ, vilket är 20% av energiinnehållet, d.v.s. 20E%. 15-20E% protein är en lämplig 

proteinhalt för styrketränande, likaså brukar runt 20E% fett vara lagom. 

 

Essential Amino Acids (EAA) är aminosyror som kroppen inte kan syntetisera (tillverka) ur 

andra aminosyror, de är essentiella, d.v.s. livsnödvändiga. Här i näringsdeklarationerna räknar 

jag även med de semiessentiella aminosyrorna Cystein och Tyrosin, eftersom man räknar med 

dem, när man bestämmer proteinkvalitén, d.v.s. Chemical Score (C.S.) 

 

Branched Chain Amino Acids (BCAA) är de essentiella aminosyror (Isoleucin, Leucin och 

Valin) som musklerna kan utvinna energi direkt ifrån. Detta sker speciellt vid brist på 

glykogen (en sockerart) i muskulaturen, vilket är fallet när man går på diet. Kroppen använder 

normalt ca 1E% BCAA, av energiåtgången i konditionssporter, hur det är vid styrketräning 

har jag inga siffror på, men eftersom muskulaturen föredrar kolhydrater vid styrketräning, så 

kan man anta att ca 1% av energin utvinns ur BCAA. 

 

 

Chemical Score, denna metod (C.S.) används för att beräkna proteinkvalitén. Det är en 

metod där man jämför halterna av livsnödvändiga (essentiella) aminosyror med olika s.k. 

referensmönster. Jag använder WHO/FAO/UNO 2007 års referensmönster, eftersom det är 

det som rekommenderas av Näringslära för Högskolan 2013 års upplaga. Den essentiella 

aminosyra som det finns lägst av i förhållande till referensmönstret, kallas begränsande 

aminosyra, utgör den t.ex. 85% av halten i referensmönstret, så är C.S. = 85. Även om den 
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begränsande aminosyran har ett värde över 100%, så är C.S. ändå inte mer än 100, jag skriver 

trots det ut C.S. över 100, eftersom det kan vara av allmänt intresse att veta halten av den 

begränsande aminosyran. Jag jobbar med ett förhållande baljväxt – sädesslag på 1:2, förutom 

när det gäller sojabönor, där jag kör på 1:4 Dessa blandningsförhållanden ger lagom 

proteinhalt, samt i de allra flesta fall, en rätt så hög proteinkvalité. 

 

Mättat fett (SAFA) bör utgöra högst 10E% och fleromättat fett (PUFA) bör utgöra mellan 5 

och 10E%, varav ca 1E% n-3 fett (Omega 3 fett). Efter att ha provat lite olika förhållanden, 

mellan n-3 och n-6 (omega 6), så har jag funnit att ett förhållande ner till 1:4 är lämpligt. Jag 

har därför mer än 1E% n-3 i vissa av recepten. MUFA är enkelomättat fett och utgör 

resterande mängd fett. 

 

Vitamin och mineral halten i recepten anges i procent, jämfört med Nordiska Närings 

Rekommendationer från 2012’s referenser angående näringstäthet, d.v.s. rekommenderad 

mängd vitaminer och mineraler per MJ. Halten vitaminer och mineraler i kostuppläggen 

anges i procent av dygns rekommendationen för man resp. kvinna (19-30år) också enligt 

NNR 2012. 

B12,  D-vitamin, Jod och Selén finns det brister i, hos vissa av recepten, eftersom dessa främst 

återfinns i ägg, fisk och skaldjur. Dock är det så att huden bildar D-vitamin under exponering 

av solljus under sommarhalvåret, så är vi ute mycket under vår och sommar, skall D-vitamin 

inte behöva supplementeras. 

 

Retinol ekvivalenter. Kroppen kan tillverka A-vitamin ur Beta-karoten. RE utgör A-vitamin 

(retinol) + retinol som kan bildas ur kostens Beta-karoten. 

 

Niacin ekvivalenter, vitaminet Niacin anges i Niacin ekvivalenter, det är nämligen så att B-

vitaminet Niacin finns dels färdigt i kosten, men kroppen kan också framställa Niacin från 

den livsnödvändiga aminosyran Tryptofan. Eftersom Tryptofanhalten i kosten avgör 

proteinkvalitén, så kan det tyckas att det inte vore så käckt om kroppen måste använda en stor 

mängd av Tryptofanet till Niacin, detta har man dock inte beaktat när man skapade 

Niacinekvivalenterna, som är ett mått på den sammanlagda Niacineffekten från rent Niacin + 

allt Tryptofan. Det finns dock bevis för att man inte behöver beakta detta. Ägg och mjölk 

innehåller Tryptofan, men inget Niacin alls, ändå kan dessa bota Niacinbrist, såväl som att 

befrämja tillväxt. 

 

Kostfiber dessa mäts inte i E% eftersom man istället mäter i gram/Mega Joule (g/MJ). 3g 

fiber/MJ är ett minimum. Vad är flatulens? Jo, gaser i magen. Som du säkert känner till är lök, 

kål, linser, ärtor och bönor gasbildande. Du kanske därför oroar dig för detta, då denna kost 

innehåller en hel del av dessa råvaror. Men det behöver du inte göra. Gå succesivt över till 

denna kost, så kommer magen att vänja sig och efter ett tag upphör gasbildningen. Jag vet ej 

vad det beror på, men gissar att det kan bero på en förändrad tarmflora. Denna kost är rik på 

kostfiber och du kommer därför att få en större mängd fekalier (avföring). Kostfiber binder 

rätt så mycket vätska, så du bör dricka rätt mycket vätska, annars kan fibrerna få motsatta 

effekten (förstoppning) mot den önskade. 

 

Kostnader för maten.  Konsumentverkets norm för livsmedel från år 2006 var 1400 kr resp. 

1820 kr, för kvinnor och män mellan 18 och 30 år i flerpersonshushåll och de förbrukar enligt 

livsmedelsverkets norm 9,4 till 10,7MJ resp. 12,3 till 13,8MJ. Därmed hade man 4:30 till 4:90 

kr/MJ att röra sig med. Priserna på måltiderna räknades ut, utifrån priserna hos 

Blomstergatans hemköpbutik i Kungsbacka. 
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Kombinationer Baljväxt – Sädesslag 

 

 
Värdena beräknade på ett förhållande mellan sädesslag och baljväxt på 2:1, när det gäller 

sojabönor, tar man istället 4 delar sädesslag, p.g.a. den höga proteinhalten. 

 

C.S. (Chemical Score) och E% (Energiprocent) se kapitlet Bakgrund. 

 
Råris + Gul Ärta C.S. 118 Protein 14,7 E% 

Råris + Kikärta C.S. 116 Protein 13,8 E% 

Råris + Blackeye C.S. 115 Protein 15,0 E% 

Råris + Röd Böna C.S. 113 Protein 14,9 E% 

Råris + Brun Böna C.S. 112 Protein 15,1 E% 

Råris + Linser C.S. 107 Protein 15,6 E% 

Råris + Soja Böna C.S. 102 Protein 14,5 E% 

 

Majs + Gul Ärta C.S. 112 Protein 15,6 E% 

Majs + Black Eye C.S. 106 Protein 15,8E% 

Majs + Kikärta C.S. 106 Protein 14,6 E% 

Majs + Röd Böna C.S. 103 Protein 15,8 E% 

Majs + Linser C.S. 102 Protein 16,5 E% 

Majs + Brun Böna C.S. 102 Protein 16,0 E% 

Majs + Soja Böna C.S. 91 Protein 15,5 E% 

 

Råg + Black Eye C.S. 118 Protein 17,4 E% 

Råg + Kikärta C.S. 118 Protein 16,0 E% 

Råg + Röd Böna C.S. 113 Protein 17,3 E% 

Råg + Brun Böna C.S. 112 Protein 17,6 E% 

Råg + Gul Ärta C.S. 109 Protein 17,1 E% 

Råg + Soja Böna C.S. 107 Protein 17,2 E% 

Råg + Linser C.S. 99 Protein 18,1 E% 

 

Vete + Gul Ärta C.S. 110 Protein 18,2 E% 

Vete + Black Eye C.S. 108 Protein 18,4 E% 

Vete + Kikärta C.S. 107 Protein 17,1 E% 

Vete + Brun Böna C.S. 105 Protein 18,7 E% 

Vete + Röd Böna C.S. 105 Protein 18,4 E% 

Vete + Linser C.S. 101 Protein 19,1 E% 

Vete + Soja Böna C.S. 95 Protein 18,4 E% 

 

Havre + Gul Ärta C.S. 121 Protein 18,9 E% 

Havre + Linser C.S. 120 Protein 19,7 E% 

Havre + Kikärta C.S. 115 Protein 17,9 E% 

Havre + Black Eye C.S. 115 Protein  19,0 E% 

Havre + Brun Böna C.S. 113 Protein 19,3 E% 

Havre + Röd Böna C.S. 113 Protein 19,1 E% 

Havre + Soja Böna C.S. 106 Protein 19,2 E% 

 

Hirs + Gul Ärta C.S. 108 Protein 17,4 E% 

Hirs + Linser C.S. 106 Protein 18,3 E% 

Hirs + Black Eye C.S. 100 Protein 17,6 E% 

Hirs + Kikärta C.S. 100 Protein 16,4 E% 

Hirs + Röd Böna C.S. 98 Protein 17,6 E% 

Hirs + Brun Böna C.S. 97 Protein 17,8 E% 

Hirs + Soja Böna C.S. 87 Protein 17,5 E% 

 

Korn + Gul Ärta C.S. 121 Protein 16,9 E% 

Korn + Black Eye C.S. 113 Protein 17,1 E% 

Korn + Kikärta C.S. 113 Protein 15,9 E% 

Korn + Linser C.S. 112 Protein 17,9 E% 

Korn + Brun Böna  C.S. 110 Protein 17,4 E% 

Korn + Röd Böna C.S. 110 Protein 17,1 E% 

Korn + Soja Böna C.S. 101 Protein 17,0 E% 
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Receptsamling inklusive näringsdeklarationer 

 
 
Askil Sturessons rågkusar sid 10. 

 

Linssalsa    sid 12. 

 

Heidi’s sauerkraut  sid 13. 

 

Memma   sid 14. 

 

Skogshuggargröt från Pajala sid 15. 

 

Linssalsamackor  sid 17. 

 

”Min Standard”  sid 19. 

 

Borstj   sid 21. 

 

Currygryta   sid 23. 

 

Jägarns vegetariska  sid 25. 

 

Grönsaker i dijonsås  sid 27. 

 

Finsk rotsakslåda  sid 29. 

 

Korncrepes med grönsaker sid 31. 

 

Midsommartallrik  sid 33. 

 

EFA-olja   sid 35. 

 

Ayran – måltidsdryck  sid 36. 

 

Förslag på veckomatsedlar  sid 37. 

 

Diagram näringsstatus  sid 41. 

 

Energibehov i MJ  sid 42. 

 

Konverteringstal  sid 43. 

  

Promenader  sid 44. 
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Askil Sturessons rågkusar 

 
 

Dygn 1-4: Starta upp en surdeg. Surdeg bygger på att man kultiverar de mjölksyra och 

ättikssyrabakterier, samt jäst som finns naturligt i rågmjölet. Av absolut yttersta vikt för ett 

lyckat resultat, är att du desinficerar alla redskap, samt vattnet. Få ölbryggare och vinmakare, 

skulle starta en jäsning utan noggrann desinficering. Vattnet desinficerar du genom att koka 

det i 5 minuter under lock, låt det därefter svalna till 45º utan lock. Innan du sticker ner 

termometern, skall du dock desinficera den och övrig utrustning. 

 

Utrustning du behöver desinficera: En 2l rostfribunke, en trägaffel, en matkniv, en assiett, 

termometern. 

 

Sätt ugnen på ca 75º, så att du får 75º i ugnen. Skär till ett bakplåtspapper, som täcker en 

bakplåt. Sätt in plåten med papper och redskap och låt stå i den angivna temperaturen i 5 

minuter. Ta ut plåten, men låt redskapen ligga kvar tills du använder dem, detta eftersom 

bakplåtspappret nu är sterilt. 

 

Sätt bunken på en digitalvåg med grytunderlägg under. Häll på 350g 45º vatten (350g första 

gången du sätter en surdeg, därefter 300g). Nollställ och rör i 350g ekologiskt fullkorns 

rågmjöl (första gången, därefter 300g). Skrapa rent trägaffeln med kniven och jämna därefter 

till degens yta, också med kniven. Lägg på assietten och klä in bunken i två frotté handdukar. 

Låt stå i 8h, ta därefter bort handdukarna, låt surdegen starta upp under totalt 4 dygn, rör om 

var 24:e timme. Tänk på att desinficera trägaffel och matkniv innan du rör om. 

 
Dygn 4:  Nu skall surdegen lukta syrligt, samt av ättika. Den får absolut inte lukta humana 

fekalier, då är det bara att börja om. Desinficera en liten glasburk som rymmer minst 1dl 

vatten, samt trägaffel, en matsked och en tesked. Låt redskapen svalna. Rör om surdegen, 

sleva därefter upp 100g surdeg i glasburken, täck med plastfilm och ställ in i kylen (håller en 

vecka i kyl). Nästa gång du startar en surdeg, rör du ner denna, efter att du rört ner 300g mjöl 

i 300g av det 45º vattnet. 

 

Bortgörning: 500g 25º vatten, 12,5g jäst, 5g havssalt, surdegen, 570g ekologiskt 

fullkornsrågmjöl, 280g ekologiskt grahamsmjöl, samt 140g ekologiskt vetemjölspecial varav 

du spar lite till utbakningen. Rör ihop (börja med rågmjölet) och knåda därefter 3 x 5 minuter. 

När degen börjar fastna i underlaget, mjöla underlaget med lite vetemjöl då och då. Låt jäsa 

1h under duk. Stöt ihop degen och rulla den till en 8 cm tjock rulle, dela mitt itu och dela 

varje hälft i 8 skivor. Forma skivorna som hastigast med lätta handtryck på mjölat underlag. 

Lägg 8st kusämnen på varje plåt, picka med en 4 mm tjock sticka, låt jäsa 2h. Grädda I 300º i 

9-11 minuter. Låt svalna på galler med bakduk över. 

 

Pumpernickel: Om du istället tar 6dl vatten, 470g rågmjöl, 280g grahamsmjöl och 140g 

vetemjöl, samt blötlägger 180g rågkärnor i 180g kokhett vatten i 1h och därefter börjar med 

degen, kan du sleva upp en mycket vek deg på formar, ställ in formarna på diagonalen lågt 

ner i ugnen och grädda 5 min på 250º och ca 1h 15 min på 175º. Resultatet blir då ett s.k. 

Pumpernickel. Obs, att degen inte skall knådas utan röras med t.ex. trägaffel. Dra med 

trägaffeln mot dig, genom degen. Vrid bunken lite och upprepa. 3 x 5 minuter är lagom. 
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Vikt, näringsvärden & pris: Ca 1700g rågkusar. 

   16st kusar á ca 105g/st. 

   1042 kJ/hg 

249 kcal/hg 

   8,4g protein/hg 

   1,9g fett/hg 

   45,1g kolhydrat/hg 

   9,3g fiber/hg 

   Ca 14kr/kg med ekologiskt mjöl. 

 

Fördelar med att äta rågkusar & pumpernickel, jämfört med vanligt bröd! 

 

1. Surdegen och fullkornsrågmjölet, gör att brödet smälts långsammare, vilket är bra för 

att hålla blodsockernivån på en jämn och stabil nivå (lågt G.I.). 

2.  88% fullkornsbröd innehåller betydligt mer fibrer och mineraler än vitt bröd, men 

fibrer kan göra brödet kompakt och fytinsyra ett ämne i klit kan binda till vissa 

mineraler, så att man får svårt att till godogöra sig dem. Surdeg löser detta, den mjukar 

upp fibrerna utan att förstöra deras hälsoeffekter, samt aktiverar enzymet fytas, vilket 

bryter ner fytinsyran, så att man kan tillgodogöra sig mineralerna fullt ut. 

 

 

Viktiga skillnader mellan rågkusar och långfranska! 

 

Glykemiskt Index (G.I.) 83 mot 100 (lågt värde är bättre). 

Fibrer 9,7g/MJ mot 3,0g/MJ (högt värde är bättre). 

Kalium 308mg/MJ mot 130mg/MJ (mineralämne). 

Magnesium 77mg/MJ mot 22mg/MJ (mineralämne). 

Järn 2,43mg/MJ mot 0,85mg/MJ (mineralämne). 

Zink 1,61 mg/MJ mot 0,85 mg/MJ (mineralämne). 

 

MJ = Mega Joule (239 kcal) 

 

 

Man hör ofta kosttillskottsförespråkare, prata om hur utarmade jordarna är och att vi därför får 

i oss för lite mineraler, samtidigt glömmer de att den största orsaken till mineralbrist, är all 

raffinerad mat vi äter, t.ex. oljor, smör, margariner, socker, vitt mjöl, vit pasta och polerat ris. 

Som du nu sett, finns det stora vinster med att äta surdegsjäst rågfullkornsbröd. Tillsammans 

med ett rikligt intag av frukt och grönt (ca 5-6hg per dag) får man de mineraler man behöver. 
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Linssalsa 

 
 

 

Ingredienser 
 

500g tomater 

250g gröna linser 

380g morot 

180g solrosfrö 

165g gul lök 

30g linfrökross 

2tsk salvia 

2krm svartpeppar 

havssalt efter tycke & behag. 

1krm natriumbensoat 

 

Blötlägg 250g gröna linser. Efter 7 timmar sköljer du linserna och lägger dem i en 3 l kastrull, 

tillsätt vatten och 1 tsk salt per liter vatten, så att grytan är fylld till ca 3 cm från ovankanten. 

Sätt grytan på spisen och värm upp till kokning, koka 10 minuter, skumma av.  

 

Ta 500g tomater och skär i kuber, skär även 380g skalad morot i 3mm's tärningar, lägg dem 

och 180g solrosfrö, samt 2 dl vatten i en 3 l gryta, och låt puttra på låg värme, tills tomaterna 

blivit till en sås, tillsätt ca 2krm havssalt och 1 stycken (ca 165g) hackad medelstor lök och låt 

puttra ytterligare 10 minuter. Ta av ett halvt glas tomatsås och rör ut 1krm natriumbensoat i, 

rör sedan ner denna sås-klick i såsen. Tillsätt linserna, rör om och häll upp 250g av salsan per 

frysburk och låt svalna. Skall bli ca 2000g eller 8 burkar. Frys in.  

 

 

NÄRINGSVÄRDEN 

Per hekto 

 

NRG 464kJ 

NRG 111kcal 

Protein 5,9g (21,2E%) 

Fett 5,1g (41,5E%) 

Kolh. 10,3g (37,3E%) 

Fiber 3,4g (7,3g/MJ) 

 

 

PRIS 
 

18:90/kg (4:07/MJ)  

9:45/500g, jämför med Keso för ca 30 kr per 500g. 
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Heidi’s sauerkraut 

 

 
 

Ingredienser 
 

1000g vitkål 

½ äpple 

10g havssalt 

1tsk enbär 

½tsk kummin 

 

 

Detta är en Tysk nationalrätt, som serveras med lammkorv och öl. Sauerkraut är tyska och 

betyder syrade örter. På Svenska heter det Surkål, men det är mycket godare än det Svenska 

namnet antyder. 

 

Skaffa dig en 1 kg´s Fransk konservburk, de är i genomskinligt glas med lock av dito glas. 

Locket har gummipackning och sitter ihop med burken, med en galvad stålbygel.  

 

Ta ett Vit eller rödkålshuvud på ca 1,5 kg, med fina oskadade täckblad. Tag försiktigt loss två 

eller tre fina ytterblad och skär tre rundlar med samma diameter som burken har invändigt 

upptill. Strimla exakt 1 kg vitkål i 3 mm´s strimlor. Lägg kålen i en ca 8 liters rostfri bunke 

tillsammans med 10g havssalt och stöt den antingen med knytnäven eller en brödkavel utan 

handtagspinne. Stöt tills all kål blir semitransparant, tar ca 25 minuter, 35 för rödkål. Varva 

därefter kålen med 1/2 äpple skuret i lagom bitar, 1 tsk enbär och 1/2 tsk kummin. Tryck till 

kålblandningen med ett rendiskat plåtlock till en glasburk och t.ex. en trägaffel, så att 

kålvätskan står över kålen. Täck med kålens täckblad, som du skar till rundlar. Förslut burken 

och låt stå i rumstemperatur på ett fat i två till tre dygn, därefter helst i sval ca 15 grader 

(annars kylskåp) i 2-3 veckor, därefter i kylskåp minst 4-6 veckor. Då och då kan du behöva 

pressa ner kålen, med ett plåtlock, som jag nämnt ovan, speciellt de första dagarna i 

rumstemperatur. 

 

Ät kålen med försiktighet i början, sånt här tål inte Svenska magar för mycket av. Eller gör 

som tyskarna koka den snabbt i vitt vin, detta gör jag dock aldrig, då jag vill ha Sauerkrauten 

naturell. 

 

13:40 kr kostar ingredienserna i receptet. 

 

 

 

 

 

 



 
14 

Memma 
4 portioner 

 

 

 

Ingredienser 
 
8dl fint rågmjöl (500g) 

1dl hel ljusmalt (45g) 

1dl hel mörkmalt (45g) 

1dl mörk sirap 

½msk malt pomeransskal 

½tsk havssalt 

 

Memma är en finsk påskefterrätt, som görs efter samma principer som när man brygger öl. Detta recept räcker 

till 8 portioner. Memma är mineral och fiberrikt, samtidigt som det innehåller minimalt med fett. 

 

Du behöver en ugnsform, som har ett vattendjup på ca 3,5 cm, om man häller i 2,5 l vatten + att man bör ha lite 

marginal ovanför ytan, så det inte skvimpar över. 1 dl (90g) orökt hel pilsnermalt, samt 1 dl mörkmalt typ mörk 

karamellmalt, vilket kan köpas i 1 kg´s förpackningar, från www.maltmagnus.se, kostar ca 50 kr + frakt  

 

Blötlägg malten i 5 dl vatten i kylskåp ett dygn. Därefter mixas blötläggningsvattnet med malten. 

 

Sätt ugnen så att temperaturen håller sig på ca 65 grader, (ca 50 grader på vredet). Värm upp 1,5 l vatten och den 

mixade malten i en 3 l gryta, till 65 grader och lyft av den från plattan. Vispa ner 8 dl fint rågmjöl. Lägg på 

locket och ställ in grytan på ett galler i ugnen. Om du har en elektronisk temperatur mätare, så stoppa ner givaren 

i memmablandningen. Låt stå i ugnen under 12 timmar, temperaturen får inte sjunka under 60 grader och har den 

en gång gått över 65 grader får den inte sjunka under 65 grader eller överstiga 70 grader. Detta är mycket viktigt, 

för följer man inte detta, blir det ingen memma. 

 

Efter 12 timmar tar man ut memman, som skall ha gått från gröt till välling med söt smak. Höj värmen på ugnen 

till 175 grader. Nu kokar man upp memmablandningen (på 4:an av 6 lägen) under lock och låter sjuda mellan 5 

och 10 minuter. Under tiden skummar man av, för att därefter röra ner salt, sirap och malda pomeransskal. Häll 

därefter ner memman i en ugnsform. Grädda ca 2 timmar och rör om var 15:e minut. Grädda därefter färdigt ca 

1,5 timme tills memmasmeten blivit grötliknande. Ta ut ur ugnen och täck med aluminium folie och låt svalna. 

 

Serveras med mellan eller standardmjölk. Memman går bra att frysa. 

 

Energigivare/portion 
 
Energi 1027 kJ 

Energi 246 kcal 

Protein 8,4g (13,7 E%) 

Fett 2,8g (10,3 E%) 

Kolhydrat 46g (76 E%) 

Fibrer 8,5g (8,3 g/MJ) 

 

PRIS 
 
2:38 kr/portion (2:32kr/MJ) 
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Skogshuggargröt från Pajala 

 

 

 

Denna gröt har tillkommit genom ett långt utvecklingsarbete! De första kraftgrötarna var 

baserade på rostade sojabönor, aprikoser och solrosfrön. Men sedan kom jag i kontakt med 

Jonas Jonsson, som också jobbade med grötar och då bytte vi lite litteratur, så jag fick hans 

"grötboken", som finns på Frälsningsarmens förlag. I den kunde man dels läsa om att 

vikingarna gjorde gröt på krossat korn och gula ärter, dels om en gröt som kallades Pajala 

gröten, som en syster gjort till sina patienter. Den bestod av fiberhavregryn, linfrön, torkade 

aprikoser, katrinplommon och russin. Så jag la' ihop dessa grötar och addera dessutom 

solrosfrö, kokos och hasselnötter. Så kom Skogshuggargröt från Pajala till! 

 

 

Tidsåtgång: 25 minuter 

 

Ingredienser 
två portioner 

 

Äpplen 2st 

250g grötblandning 

7dl vatten 

 

Koka grötblandningen i 15 minuter i 7dl vatten i en kastrull. Servera med äpple och ayran. 

 

 

Förbered genom att blötlägga 650g gula ärtor i 24h, låt stå i kylen. Koka sedan i 25 minuter. 

Rosta på 225º i 90 minuter, sedan på 175º mellan 15 och 25 minuter. Ställ formen på luckan 

och rör om ordentligt varje kvart, om du har snabbvärme så använd den de första 90 

minuterna. När du rostat klart skall ärterna vara krispiga när man tuggar dem. Låt svalna på 

plåten i rumstemperatur några timmar. Väg ärterna och anteckna vikten. Blanda sedan med 

följande  

 

Havrekross 1150g 

Torkade aprikoser 190g 

Katrinplommon 190g 

Russin 190g 

Hasselnötter 90g 

Solroskärnor 90g 

Kokos flingor 90g 

Krossade linfrön 30g 

10g havssalt 

 

Förpacka gröten i 20st portionspåsar, s.k. Zipperfryspåsar med blixtlås på. Skär de torkade 

frukterna i bitar och lägg i var sin skål. Blanda hackade hasselnötter, kokosflingor, solrosfrö, 

linfrö och havssalt och lägg i en skål. Sen kör du löpande bandmetoden och fyller en 3dl 

ölsejdel med följande: 9g vardera frukt, 15g nöt och fröblandning, ca 27g ärtor, 58g 

havrekross, sen tömmer du sejdeln i en zipperpåse och börjar om. Stuva zipperpåsarna i en 

kartong och ställ undan. 
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Skogshuggargröt från Pajala 

Per portion exl. ayran. 
 

 

 

ENERGIGIVARE 
 

Energi 2358 kJ 

Energi 564 kcal 

Protein 17,6g (12,7E%) 

C.S. 114 

EAA 3500mg 

BCAA 1500mg 

Fett 13,3g (21,5E%) 

SAFA 3,7g (6,0E%) 

MUFA 4,5g (7,2E%) 

PUFA 4,2g (6,8E%) 

n-3 0,58g (0,94E%) 

Kolesterol 0mg 

Kolhydrat 91,7g (66,1E%) 

Fiber 17,3g (7,3g/MJ) 

 

 

VITAMINER   MINERALER  
 

A 72RE (38%)   Kalium 1126mg (136%)  

D 0,0µg (0%)   Kalcium 90mg (38%)  

E 3,9mg (185%)   Fosfor 472mg (250%)  

Tiamin 0,84mg (296%)    Magnesium 165mg (219%) 

Riboflavin 0,23mg (69%)   Järn 6,72mg (178%)  

Niacin 5,9NE (157%)    Zink 3,56mg (126%) 

B6 0,35mg (115%)    Koppar >0,69mg (290%) 

Folat 55µg (52%)   Jod >1,4µg (4%) 

B12 0,00µg (0%)   Selén 1,6µg (12%) 

C 25mg (134%) 

 

 

PRIS 
 

9:12 kr/portion (3:87 kr/MJ) 
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Linssalsamackor 
1 portion 

 

 

 
Ingredienser 
 

Rågkusar 175g 

Linssalsa 120g 

Röd paprika 8g 

 

 

Skär upp rågkusarna (ca 175g). Lägg på 120g linssalsa och 8 g röd paprika på mackorna (allt 

som allt). Klart. Servera med ett glas ayran. 
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Linssalsamackor 
Per portion exl. ayran. 

 
 

 

ENERGIGIVARE 
 

Energi 2316 kJ 

Energi 554 kcal 

Protein 20,3g (14,9E%) 

C.S. 99 

EAA 7900mg 

BCAA 3300mg 

Fett 9,9g (16,2E%) 

SAFA 1,1g (1,8E%) 

MUFA 1,7g (2,7E%) 

PUFA 5,9g (9,6E%) 

n-3 0,72g (1,17E%) 

Kolesterol 0mg 

Kolhydrat 94,3g (69,2E%) 

Fiber 20,0g (8,7g/MJ) 

 

 

VITAMINER   MINERALER 
 

A 372RE (201%)    Kalium 901mg (111%) 

D 0,0µg (0%)   Kalcium 88mg (38%) 

E 4,9mg (237%)   Fosfor 559mg (302%)  

Tiamin 0,61mg (218%)   Magnesium 202mg (273%)  

Riboflavin 0,92mg (283%)   Järn 6,40mg (173%) 

Niacin 7,5NE (202%)   Zink 4,10mg (148%) 

B6 0,70mg (232%)    Koppar > 0,61mg (263%) 

Folat 160µg (153%)   Jod > 5,3µg (13%) 

B12 0,00µg (0%)   Selén 3,7µg (28%) 

C 25mg (135%) 

 

 

PRIS 
 

5:38 kr/portion (2:32 kr/MJ) 
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"Min standard" 
1 portion 

 

Tidsåtgång: 25 minuter 

 

Ingredienser: 
 

Potatis 700g 

Vita bönor 80g 

Champinjon 70g 

Vitkål 140g 

EFA olja 4tsk 

Morot 100g 

Gul lök 150g 

Solroskärnor 6g 

Linfrökross 2g 

Svartpeppar 1krm 

Oregano el dyl. ca 1msk. 

 

 

Koka potatisen helt utan salt, då blir potatisen finare kokt. 

Se till att du har tinat upp bönorna. Strimla och tärna 150g vitkål, 150g gul lök, 70g 

champinjoner och 100g morot. 

Sätt en traktörpanna på plattan med värmen på 6:an, häll i 4tsk EFA olja. Vicka då och då på 

pannan, när oljan flyter lätt, sänker du värmen till 3:an. Lägg i grönsakerna och woka, tills de 

är lagom spänstiga, krydda och lägg i 6g solroskärnor och 2g linfrökross. Fräs en kort stund 

och servera med potatisen och ett glas Ayran.  
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"Min standard" 
Per portion exl. Ayran 

 

 

 

ENERGIGIVARE 
 

Energi 2269 kJ 

Energi 542 kcal 

Protein 19,2g (14,4E%) 

C.S. 94 

EAA 7600mg 

BCAA 3400mg 

Fett 12,1g (20,3E%) 

SAFA 1,5g (2,5E%) 

MUFA 6,6g (11,1E%) 

PUFA 3,3g (5,5E%) 

n-3 0,65g (1,09E%) 

Kolesterol 0mg 

Kolhydrat 87,7g (65,7E%) 

Fiber 15,8g (7,0g/MJ) 

 

 

VITAMINER    MINERALER 
 

A 676RE (372%)   Kalium 2863mg (360%)  

D 0,0µg (0%)    Kalcium 143mg (63%) 

E 2,7mg (133%)    Fosfor 408mg (225%) 

Tiamin 0,69mg (255%)    Magnesium 199mg (274%) 

Riboflavin 0,48mg (153%)   Järn 5,10mg (140%) 

Niacin 13,3NE (367%)    Zink 3,38mg (124%) 

B6 1,28mg (434%)    Koppar > 0,68mg (300%) 

Folat 340µg (416%)   Jod > 3,4µg (9%) 

B12 0,00µg (0%)   Selén 4,8µg (37%) 

C 75mg (471%)    

 

 

PRIS 
 

10:28 kr/portion (4:53 kr/MJ) 
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"Borstj" 
2 portioner 

 
 

 

Tidsåtgång: 37 minuter. 

 

Ingredienser: 

 

Rödbeta 250g 

Vitkål 100g 

Morot 100g 

Lök 100g 

Vita bönor 80g 

EFA - Olja 2tsk 

Vegetabilisk buljong 1 tärning 

Solroskärnor 6g 

Linfrökross 2g 

1 lagerblad 

Svartpeppar ca 1krm 

2tsk rödvinsvinäger 

Rågkusar 230g 

Färskost 20g 

 

 

Ta fram de färdigkokta bönorna ur frysen i god tid (80g torrvikt). Sätt en 3 liters gryta på 

spisen. Häll i 1l vatten, tillsätt en vegetabilisk buljong tärning. Låt koka upp. Under tiden 

strimlar du 100g vitkål, stavar 100g morot, 250g rödbeta, samt tärnar 100g gul lök. När 

buljongen kokar lägger du i grönsakerna, 6g solroskärnor, 2g linfrökross, 2tsk EFA - Olja, 1 

lagerblad, 1krm svartpeppar och bönorna och låter sjuda i 20 minuter. Rör därefter i 2 tsk 

rödvinsvinäger. Servera med 230g rågkusar med färskost och varsitt glas Ayran. 
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Borstj 
per portion exl. Ayran 

 

 
 

ENERGIGIVARE 
 

Energi 2397 kJ 

Energi 573 kcal 

Protein 22,2g (15,7E%) 

C.S. 108 

EAA 8900mg 

BCAA 4000mg 

Fett 12,4g (19,7E%) 

SAFA 3,3g (5,2E%) 

MUFA 4,6g (7,3E%) 

PUFA 3,3g (5,2E%) 

n-3 0,77g (1,21E%) 

Kolesterol 11mg 

Kolhydrat 91,6g (65,0E%) 

Fiber 22,7g (9,5g/MJ) 

 

 

VITAMINER   MINERALER 
 

A 699RE (364%)   Kalium 1689mg (201%)  

D 0,0µg (0%)   Kalcium 189mg (79%)  

E 2,6mg (123%)   Fosfor 543mg (283%)  

Tiamin 0,56mg (196%)    Magnesium 217mg (283%) 

Riboflavin 0,75mg (223%)   Järn 6,37mg (166%)  

Niacin 7,8NE (204%)   Zink 4,37mg (152%)  

B6 0,74mg (239%)   Koppar > 0,52mg (217%)  

Folat 392µg (364%)   Jod > 6,3µg (15%) 

B12 0,02µg (4%)   Selén 4,99µg (37%) 

C 37mg (191%) 

 

 

PRIS 
 

9:15 kr/portion (3:82 kr/MJ) 
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Currygryta 
2 portioner 

 
 

 

Tidsåtgång: 25 minuter 

 

Ingredienser 

 

Potatis 450g 

Vita bönor 80g 

Champinjoner 70g 

Vitkål 150g 

Morot 100g 

Lök 150g 

EFA - Olja 1msk 

Solroskärnor 6g 

Linfrökross 2g 

Mellanmjölk 3dl 

Vetemjöl 1,5msk 

Grönsaksbuljong ¼ tärning 

Curry ca 2tsk 

Oregano ca 1msk 

 

 

Ta fram de färdigkokta vita bönorna (80g torrvikt) ur frysen i god tid. Koka 450g potatis. 

Stava 100g morot, strimla 150g vitkål, tärna 150g gul lök och 70g champinjon. Häll en msk 

EFA-olja i en traktör panna, hetta upp på full värme, vicka då och då på pannan, när oljan 

flyter lätt sänker du värmen till 3:an. Lägg i grönsakerna, woka tills grönsakerna känns lagom 

spänstiga. Rör ner 6g solroskärnor, 4 g linfrökross och red därefter med 3 dl lättmjölk, 1½ 

msk vetemjöl, krydda med grönsaksbuljong, lite curry och oregano, sjud ca 3 minuter. 

Servera med varsitt glas ayran. 
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Currygryta 
Per portion, exl. ayran 

 

 

 

ENERGIGIVARE 
 

Energi 2218 kJ 

Energi 530 kcal 

Protein 23,2g (17,8E%) 

C.S. 107 

EAA 9900mg 

BCAA 4400mg 

Fett 11,9g (20,3E%) 

SAFA 2,7g (4,6E%) 

MUFA 5,4g (9,2E%) 

PUFA 2,9g (5,0E%) 

n-3 0,59g (1,02E%) 

Kolesterol 9mg 

Kolhydrat 81,1g (62,2E%) 

Fiber 14,3g (6,4g/MJ) 

 

 

VITAMINER   MINERALER  
 

A 743RE (418%)   Kalium 2536mg (327%)  

D 0,6µg (19%)   Kalcium 315mg (142%)  

E 2,4mg (120%)   Fosfor 520mg (293%)  

Tiamin 0,71mg (268%)   Magnesium 188mg (265%)  

Riboflavin 0,66mg (213%)   Järn 4,65mg (131%)  

Niacin 12,4NE (351%)   Zink 3,61mg (136%)  

B6 1,13mg (392%)   Koppar > 0,62mg (280%)  

Folat 328µg (329%)   Jod > 22,8µg (61%) 

B12 0,63µg (142%)   Selén 7,5µg (59%) 

C 63mg (353%) 

 

 

 

PRIS 
 

10:10 kr/portion (4:55 kr/MJ) 
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Jägarns vegetariska 
2 portioner 

 
 

 

Tidsåtgång: 25 minuter. 

 

Ingredienser: 
 

Potatis 450g 

Vita bönor 80g 

Champinjoner 70g 

Vitkål 150g 

Morot 100g 

Lök 150g 

EFA-Olja 1msk 

Solroskärnor 6g 

Linfrökross 2g 

Mellanmjölk 3dl 

Vetemjöl 1½msk 

Grönsaksbuljong ¼ tärning 

Enbär ca 4st 

Timjan ca 1tsk 

Svartpeppar ca 1krm 

Kikkoman soja ca 1tsk 

 

 

Ta fram de färdigkokta vita bönorna (80g torrvikt) ur frysen i god tid. Koka 450g potatis. 

Tärna 150g gul lök och 70g champinjon, strimla 150g vitkål och riv 100g morot. Fräs lök och 

svamp, samt lite stött timjan, enbär och svartpeppar i en msk EFA-Olja, red därefter med 3 dl 

mjölk och 1½ msk vetemjöl. Smaka av med grönsaksbuljong och en Japansk soja, t.ex. 

Kikkoman. Lägg vitkålen i en rostfribunke, tillsätt lite salt ca 1 krm och stöt med knytnäven 

eller en brödkavel utan handtagspinne i ca 10 minuter, rör därefter i 100g riven morot, 6g 

solroskärnor och 2g linfrökross. Servera med varsitt glas Ayran. 
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Jägarns vegetariska 
Per portion exl. ayran. 

 
 

 

ENERGIGIVARE 
 

Energi 2218 kJ 

Energi 530 kcal 

Protein 23,2g (17,8E%) 

C.S. 107 

EAA 9900mg 

BCAA 4400mg 

Fett 11,9g (20,3E%) 

SAFA 2,7g (4,6E%) 

MUFA 5,4g (9,2E%) 

PUFA 2,9g (5,0E%) 

n-3 0,59g (1,02E%) 

Kolesterol 9mg 

Kolhydrat 81,1g (62,2E%) 

Fiber 14,3g (6,4g/MJ) 

 

 

VITAMINER   MINERALER 
 

A 743RE (418%)   Kalium 2536mg (327%)  

D 0,6µg (19%)   Kalcium 315mg (142%)  

E 2,4mg (120%)   Fosfor 520mg (293%)  

Tiamin 0,71mg (268%)   Magnesium 188mg (265%)  

Riboflavin 0,66mg (213%)   Järn 4,65mg (131%)  

Niacin 12,4NE (351%)   Zink 3,61mg (136%)  

B6 1,13mg (392%)   Koppar > 0,62mg (280%)  

Folat 328µg (329%)   Jod > 22,8µg (61%) 

B12 0,63µg (142%)   Selén 7,5µg (59%) 

C 63mg (353%) 

 

 

PRIS 
 

10:37kr/portion (4:68 kr/MJ) 
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Grönsaker i dijonsås 
2 portioner 

 

 

 

Tidsåtgång: 25 minuter 

 

Ingredienser 
 

Potatis 450g 

Vita bönor 80g 

Champinjoner 70g 

Vitkål 150g 

EFA-Olja 1msk 

Grönsaksbuljong ¼ tärning 

Morot 100g 

Gul lök 150g 

Solroskärnor 6g 

Linfrökross 2g 

Mellanmjölk 3dl 

Vetemjöl 1½msk 

Dijonsenap 3tsk 

Dragon ca ½msk 

 

 

Ta fram de färdigkokta vita bönorna (80g torrvikt) ur frysen i god tid. Koka 450g potatis. 

Tärna 100g morot, 150g gul lök och 70g champinjon, strimla 150g vitkål. Fräs i 1 msk EFA-

olja, lägg i 6g solrosfrön och 2g krossat linfrö, red av med 3 dl mellanmjölk, 1 ½ msk 

vetemjöl, krydda med ¼ tärning grönsaksbuljong, 3 tsk dijonsenap och lite dragon, låt sjuda 3 

minuter. Servera med varsitt glas ayran. 
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Grönsaker i dijonsås 
Per portion exl. ayran. 

 
 

 

ENERGIGIVARE 
 

Energi 2218 kJ 

Energi 530 kcal 

Protein 23,2g (17,8E%) 

C.S. 107 

EAA 9900mg 

BCAA 4400mg 

Fett 11,9g (20,3E%) 

SAFA 2,7g (4,6E%) 

MUFA 5,4g (9,2E%) 

PUFA 2,9g (5,0E%) 

n-3 0,59g (1,02E%) 

Kolesterol 9mg 

Kolhydrat 81,1g (62,2E%) 

Fiber 14,3g (6,4g/MJ) 

 

 

VITAMINER   MINERALER 
 

A 743RE (418%)   Kalium 2536mg (327%)  

D 0,6µg (19%)   Kalcium 315mg (142%)  

E 2,4mg (120%)   Fosfor 520mg (293%) 

Tiamin 0,71mg (268%)   Magnesium 188mg (265%)  

Riboflavin 0,66mg (213%)   Järn 4,65mg (131%)  

Niacin 12,4NE (351%)   Zink 3,61mg (136%) 

B6 1,13mg (392%)   Koppar > 0,62mg (280%)  

Folat 328µg (329%)   Jod > 22,8µg (61%) 

B12 0,63µg (142%)   Selén 7,5µg (59%) 

C 63mg (353%) 

 

 

PRIS 
 

10:32 kr/portion (4:65 kr/MJ) 
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Finsk Rotsakslåda 
2 portioner 

 

 
 

Eftersom jag har släkt från Finland, har jag lagat en del Finsk mat. En av mina favoriter är 

kålrotslåda, men jag tänkte att det skulle gå att göra nåt ändå godare och nyttigare, så jag bytte 

skorpmjölet mot korngryn, tog bort sirapen och addera morot och potatis. En av de absolut 

godaste, nyttigaste och billigaste rätter man kan laga. 

 

 

Tidsåtgång: 1h 12 minuter. 

 

Ingredienser 
 

Korngryn 100g 

Vita bönor 80g 

Grönsaksbuljong 1 tärning 

Kålrot 110g 

Morot 110g 

Potatis 110g 

Gul lök 100g 

Ägg 2st (Large) 

Solroskärnor 14g 

Linfrökross 4g 

Mellanmjölk 2,75dl 

2tsk malen muskotnöt 

Havssalt ½tsk 

 

 

Ta fram de färdigkokta vita bönorna (80g torrvikt) i god tid. Koka korngrynen i 4,75 dl vatten 

i en 3 liters kastrull, med 1 grönsaksbuljong tärning i 15 min. Tillsätt 2,75 dl mellanmjölk, 

vita bönorna och följande stavade och klyftade grönsaker: 110g morot, 110g kålrot, 110g 

potatis, 100g gul lök, samt 14g solroskärnor och 4 g krossade linfrön, 1/2 tsk havssalt och två 

tsk muskot. Knäck 2 ägg i ett glas och vispa ihop med en gaffel, häll äggsmeten i grytan och 

rör ihop. Häll beredningen i en ugnsform och grädda i 225º i 45 minuter. Servera med Ayran 

((hälften yoghurt, hälften bräckvatten (1krm havssalt per liter))) 
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Finsk rotsakslåda 
Per portion (exl. ayran) 

 
 

 

ENERGIGIVARE 
 

Energi 2292 kJ 

Energi 548 kcal 

Protein 28,0g (20,8E%) 

C.S. 131 

EAA 13100mg 

BCAA 5700mg 

Fett 13,4g (22,3E%) 

SAFA 3,0g (4,9E%) 

MUFA 3,9g (6,4E%) 

PUFA 4,7g (7,7E%) 

n-3 0,72g (1,20E%) 

Kolesterol 249mg 

Kolhydrat 77,3g (57,3E%) 

Fiber 15,4g (6,7g/MJ) 

 

 

 

VITAMINER   MINERALER 
 

A 859RE (468%)   Kalium 1574mg (196%)  

D 0,8µg (25%)   Kalcium 305mg (133%)  

E 3,7mg (180%)   Fosfor 655mg (357%)  

Tiamin 0,76mg (278%)   Magnesium 178mg (243%)  

Riboflavin 0,74mg (232%)   Järn 6,18mg (168%)  

Niacin 12,7NE (346%)   Zink 3,73mg (136%)  

B6 0,91mg (306%)   Koppar > 0,34mg (148%)  

Folat 273µg (265%)   Jod > 49,9µg (128%) 

B12 1,24µg (291%)   Selén 18,5µg (142%) 

C 32mg (177%) 

 

 

 

PRIS 
 

10:10 kr/portion (4:41 kr/MJ) 

 

 

  



 
31 

Korncrepes med grönsaker 
2 portioner 

 
 

 

Tidsåtgång: 55 minuter. 

 

Ingredienser 
 

Kornmjöl 50g 

Vetemjöl Special 60g 

Vita bönor 40g (torrvikt) 

Mellanmjölk 4,9 dl 

Ägg 2st. 

Champinjoner 50g 

Vitkål 50g 

Morot 50g 

Gul lök 50g 

Grönsaksbuljong ¼ tärning 

Solroskärnor 6g 

Linfrökross 2krm 

Svartpeppar ½krm 

Oregano ca 1tsk 

 

 

Ta fram de färdigkokta bönorna (40g torrvikt) ur frysen i god tid. Mixa bönorna, med 50g 

kornmjöl , 50g vetemjöl, två ägg, samt med 3,4 dl mellanmjölk, tills pannkakssmeten är helt 

slät. (Enligt min erfarenhet, så krävs ganska mycket olja till första pannkakan, men sen räcker 

det med en droppe per pannkaka. Häll då smeten rakt över droppen i pannan). Stek 

pannkakorna ordentligt, annars håller de inte ihop. När du stekt klart pannkakorna tärnar du 

följande grönsaker, 50g vitkål, 50g gul lök, 50g champinjon, samt 50g morot. Häll ca ½msk 

oliv/rapsolja i en traktörpanna och stek alla grönsaker tills de mjuknat något, rör i 1g 

linfrökross och 3g solroskärnor, red därefter med 1,5dl mellanmjölk och 1½ msk vetemjöl, 

samt ¼ grönsaksbuljongtärning. Fyll därefter pannkakorna med grönsaksfyllningen. Servera. 
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Korncrepes med grönsaker 
Per portion (exl. ayran). 

 

 
 

ENERGIGIVARE 
 

Energi 2329 kJ 

Energi 557kcal 

Protein 28,8g (21,0E%) 

C.S. 136 

EAA 13600mg 

BCAA 5900mg 

Fett 20,0g (32,6E%) 

SAFA 5,4g (8,8E%) 

MUFA 8,6g (14,0E%) 

PUFA 3,6g (5,9E%) 

n-3 0,57g (0,93E%) 

Kolesterol 265mg 

Kolhydrat 64,5g (47,1E%) 

Fiber 8,1g (3,5g/MJ) 

 

 

 

VITAMINER   MINERALER  
 

A 573RE (307%)   Kalium 1201g (147%)  

D 1,8µg (55%)   Kalcium 388mg (167%)  

E 3,3mg (159%)   Fosfor 610mg (328%)  

Tiamin 0,63mg (225%)   Magnesium 127mg (170%)  

Riboflavin 0,89mg (273%)   Järn 4,19mg (112%)  

Niacin 10,9NE (292%)   Zink 3,18mg (114%)  

B6 0,68mg (224%)   Koppar > 0,46mg (198%)   

Folat 187µg (179%)   Jod > 64,1µg (162%) 

B12 1,93µg (414%)   Selén 21,7µg (163%) 

C 16mg (85%) 

 

 

 

PRIS 
 

8:69 kr/portion (3:73 kr/MJ) 
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Midsommartallrik 
Två portioner 

 

 

 

Tidsåtgång: 25 minuter 

 

Ingredienser 

 

580g potatis 

100g yoghurt 3% 

250g inlagd sill 

60g purjolök 

 

 

Sätt en 1,5l kastrull med vatten, men utan salt på plattan. 

Skala potatisen och skär den ev. i mindre bitar. Lägg i den i kastrullen. 

Koka på låg värme. 

Väg upp 2 x 125g sill och lägg upp på två tallrikar. 

Skär av en bit purjo och skölj ren, skär sedan i skivor och hacka. 

När potatisen kokat klart, häll av kokvattnet och fördela potatisen på tallrikarna, låt svalna 7 

minuter. 

Häll därefter 50g yoghurt över potatisen på resp. tallrik. 

Strö purjon över yoghurten. 

Har du tillgång till gräslök, så ta det istället för purjon i lagom mängd. 

 

P.S. Tycker du inte om sill, så ta t.ex. makrill, lax eller sardiner. Blir lite skillnad i 

näringsvärden, men det viktiga är att fisken är fet, för då innehåller den rikligt med Omega-3, 

D-vitamin, Jod och Selén. 

 

Du kan också göra en potatissallad, på potatis, yoghurt och purjo och kanske unna dig en 

skvätt majonäs i också. 
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Midsommartallrik 
Per portion (exl. ayran). 

 

 
 

ENERGIGIVARE 
 

Energi 2299 kJ 

Energi 550kcal 

Protein 22,4g (16,6E%) 

C.S. 120 

EAA 10200mg 

BCAA 4000mg 

Fett 17,6g (29,1E%) 

SAFA 4,6g (7,6E%) 

MUFA 6,9g (11,3E%) 

PUFA 4,4g (7,2E%) 

n-3 2,63g (4,35E%) 

Kolesterol 105mg 

Kolhydrat 70,8g (52,3E%) 

Fiber 4,8g (2,1g/MJ) 

 

 

 

VITAMINER   MINERALER  
 

A 82RE (45%)   Kalium 1570g (195%)  

D 6,25µg (194%)   Kalcium 99mg (43%)  

E 1,5mg (71%)   Fosfor 212mg (115%)  

Tiamin 0,28mg (103%)   Magnesium 94mg (128%)  

Riboflavin 0,45mg (138%)   Järn 2,68mg (73%)  

Niacin 12,3NE (335%)   Zink 2,35mg (85%)  

B6 0,82mg (273%)   Koppar > 0,30mg (130%)   

Folat 94µg (114%)   Jod > 68,0µg (174%) 

B12 6,62µg (1440%)   Selén 26,3µg (201%) 

C 44mg (241%) 

 

 

 

PRIS 
 

18:39 kr/portion (8:00 kr/MJ) 
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Recept EFA-olja 

 

 
EFA står för Essential Fatty Acids, d.v.s. essentiella fettsyror, det är Omega-3 fettsyran alfa-

linolensyra och Omega-6 fettsyran linolsyra. Livsmedelsverket rekommenderar 1E% Omega- 

3 i kosten och 5E% fleromättade fettsyror, d.v.s. Omega-6 och Omega-3 fettsyror. Det 

innebär att förhållandet Omega-3 till Omega-6 bör vara 1:4. Två av våra vanligaste och bästa 

matoljor är olivolja och rapsolja, de är dock inte helt perfekta, eftersom olivolja har för 

mycket Omega-6 till Omega-3 och rapsolja tvärtom. Efter att gjort en kalkyl, kom jag fram 

till följande blandningsförhållande mellan dem: 

 

1 del rapsolja till 4 delar olivolja, vilket ger förhållandet 1:4 på Omega-3 till Omega-6. 

 

Här en analys för 100g av blandningen, enligt livsmedelsverkets analyser. 

 

Summa mättade fettsyror g 12,9 

Fettsyra 4:0-10:0 g 0,0 

Fettsyra 12:0 g 0,0 

Fettsyra 14:0 g 0,0 

Fettsyra 16:0 g 9,6 

Fettsyra 18:0 g 2,4 

Fettsyra 20:0 g 0,5 

Summa enkelomättade fettsyror g 69,4 

Fettsyra 16:1 (Palmitoljesyra Omega-7) g 0,8 

Fettsyra 18:1 (Oljesyra Omega-9) g 67,7 

Summa fleromättade fettsyror g 13,3 

Summa Omega-6 fettsyror g e.a. 

Fettsyra 18:2 (Linolsyra Omega-6) g 10,6 

Fettsyra 20:4 g 0,0 

Summa Omega-3 fettsyror g e.a. 

Fettsyra 18:3 (alfa-linolensyra Omega-3) g 2,6 

Summa långa Omega-3 fettsyror g e.a. 

EPA (Fettsyra 20:5) g 0,0 

DPA (Fettsyra 22:5) g 0,0 

DHA (Fettsyra 22:6) g 0,0 

Summa transfettsyror g 0,0 

 

e.a. = ej analyserat. 

 

Palmitoljesyra och Oljesyra är intressanta p.g.a. att de inte räknas som essentiella, men de är 

de Omega-7 resp. Omega-9 fettsyror, vilka människa kan syntetisera mer omättade omega-7 

resp. omega-9, fettsyror ur. De kanske kommer att räknas som essentiella i framtiden, när vi 

vet mer?!  
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Ayran 

 

 
Ayran fick jag för första gången på en Kebab restaurang i Göteborg på 80-talet. Jag bad om 

en inhemsk dryck (Turkisk) och blev bjuden på just Ayran. Ayran görs på yoghurt, vatten och 

salt. Den jag fick, var i mitt tycke alltför salt, så jag minskade ner saltmängden till detta 

recept. 

 

Ingredienser 

5dl Yoghurt Naturell 0,5% (gärna ekologisk) 

5dl vatten 

½krm havssalt 

 

 

100g AYRAN 

 

ENERGIGIVARE 
 
Energi 89 kJ 

Energi 21kcal 

Protein 1,8g (33,4E%) 

C.S. 137 

EAA 870mg 

BCAA 380mg 

Fett 0,3g (10,7E%) 

SAFA 0,2g (6,4E%) 

MUFA 0,1g (2,1E%) 

PUFA 0,0g (0,0E%) 

n-3 0,00g (0,00E%) 

Kolesterol 2mg 

Kolhydrat 2,8g (52,5E%) 

Fiber 0,0g (0,0g/MJ) 

 

 

VITAMINER   MINERALER  
 
A 23RE (316%)   Kalium 92g (294%)  

D 0,20µg (161%)   Kalcium 65mg (730%)  

E 0,1mg (62%)   Fosfor 52mg (724%)  

Tiamin 0,03mg (233%)   Magnesium 7mg (246%)  

Riboflavin 0,08mg (643%)   Järn 0,02mg (14%)  

Niacin 0,4NE (281%)   Zink 0,25mg (234%)  

B6 0,03mg (215%)   Koppar > 0,01mg (79%)   

Folat 6,5µg (162%)   Jod > 7,5µg (350%) 

B12 0,14µg (760%)   Selén 1,0µg (196%) 

C 1mg (70%) 

 

 

PRIS 
 
7:52 kr/liter = 8:44 kr/MJ 
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Förslag på veckomatsedel för kvinnor. 
En kvinna. 

 

 

 

Frukost:  ¾ portion dagligen av Skogshuggargröten. 

 

Lunch:   ¾ portion dagligen av Skogshuggargröten. 

 

Mellan mål:  ¾ portion dagligen av Linssalsamackor. 

 

Middag:   Måndag – Min Standard, ¾ portion.  

                 Tisdag – Borstj, ¾ portion. 

                 Onsdag – Currygryta, ¾ portion. 

                 Torsdag – Jägarens Vegetariska, ¾ portion. 

                 Fredag – Grönsaker i Dijonsås, ¾ portion. 

                 Lördag – Finsk Rotsakslåda, ¾ portion. 

                 Söndag – Korncrepes med grönsaker, ¾ portion. 

 

Kvällsmat:   ¾ portion dagligen av Linssalsamackor. 

 

 

 

Måltidsdryck:  ¾ dricksglas ayran per måltid, d.v.s. 7,5 dl per dag. 
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Förslag på veckomatsedel för kvinnor 
Dagssnitt en person 

 

 

 

ENERGIGIVARE 
 
Energi 9353 kJ 

Energi 2235 kcal 

Protein 91,7g (16,7E%) 

C.S. 120 

EAA 39300mg 

BCAA 16500mg 

Fett 49,9g (20,3E%) 

SAFA 12,4g (5,1E%) 

MUFA 16,0g (6,5E%) 

PUFA 17,8g (7,2E%) 

n-3 3,98g (1,62E%) 

Kolesterol 161mg 

Kolhydrat 344,8g (62,7E%) 

Fiber 57,8g (6,2g/MJ) 

 

 

VITAMINER   MINERALER  
 
A 1382RE (197%)   Kalium 5672g (183%)  

D 6,68µg (67%)   Kalcium 973mg (122%)  

E 13,9mg (174%)   Fosfor 2143mg (357%)  

Tiamin 2,46mg (224%)   Magnesium 688mg (246%)  

Riboflavin 3,01mg (232%)   Järn 20,64mg (138%)  

Niacin 36,8NE (245%)   Zink 15,20mg (217%)  

B6 2,87mg (221%)   Koppar > 2,07mg (230%)   

Folat 634µg (158%)   Jod > 140µg (93%) 

B12 6,55µg (328%)   Selén 41,8µg (84%) 

C 131mg (175%) 

 

 

PRIS 
 
40:54 kr/dag (4:33 kr/MJ) 

1232 kr/månad 
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Förslag på veckomatsedel för män. 
En man. 

 

 

 

Frukost:  1 portion dagligen av Skogshuggargröten. 

 

Lunch:   1 portion dagligen av Skogshuggargröten. 

 

Mellan mål:  1 portion dagligen av Linssalsamackor. 

 

Middag:   Måndag – Min Standard, 1 portion.  

                 Tisdag – Borstj, 1 portion. 

                 Onsdag – Currygryta, 1 portion. 

                 Torsdag – Jägarens Vegetariska, 1 portion. 

                 Fredag – Grönsaker i Dijonsås, 1 portion. 

                 Lördag – Finsk Rotsakslåda, 1 portion. 

                 Söndag – Korncrepes med grönsaker, 1 portion. 

 

Kvällsmat:   1 portion dagligen av Linssalsamackor. 

 

 

 

Måltidsdryck:  1 dricksglas ayran per måltid, d.v.s. 10 dl per dag. 
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Förslag på veckomatsedel för män 
Dagssnitt en person. 

 

 

 

ENERGIGIVARE 
 
Energi 12457 kJ 

Energi 2977 kcal 

Protein 122,1g (16,7E%) 

C.S. 120 

EAA 52300mg 

BCAA 22000mg 

Fett 66,5g (20,3E%) 

SAFA 16,1g (5,1E%) 

MUFA 21,4g (6,5E%) 

PUFA 21,4g (7,2E%) 

n-3 5,31g (1,62E%) 

Kolesterol 214mg 

Kolhydrat 459,2g (62,7E%) 

Fiber 77,1g (6,2g/MJ) 

 

 

VITAMINER   MINERALER  
 
A 1842RE (205%)   Kalium 7546g (216%)  

D 8,89µg (89%)   Kalcium 1297mg (162%)  

E 18,5mg (185%)   Fosfor 2856mg (476%)  

Tiamin 3,28mg (234%)   Magnesium 916mg (262%)  

Riboflavin 4,01mg (251%)   Järn 27,51mg (306%)  

Niacin 48,9NE (258%)   Zink 20,25mg (225%)  

B6 3,82mg (239%)   Koppar > 2,77mg (308%)   

Folat 845µg (282%)   Jod > 182µg (121%) 

B12 8,71µg (435%)   Selén 55,6µg (93%) 

C 174mg (232%) 

 

 

PRIS 
 
54:82 kr/dag (4:40 kr/MJ) 

1667 kr/månad 
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Diagram över näringsstatus för veckomatsedlarna. 
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Energiintags rekommendationer 19-30år & 31-60år 

 
PAL står för Physical Activity Level (Fysisk Aktivitets Nivå) och beräknas enligt följande: 

PAL=dagens totala energiomsättning/basal ämnesomsättning. Basalämnesomsättning är energibehov i 

liggande, men vaket tillstånd under ett dygn (Man mäter kortare tid än ett dygn). 

 

Här är en beskrivning av vilket PAL-värde olika aktivitetsmönster resulterar i: 

 

Sängliggande, stillasittande = 1,1-1,2 (1,15) 

 

Stillasittande arbete, med liten eller ingen aktivitet på fritiden = 1,3-1,5 (1,4) 

 

Stillasittande arbete, men med visst behov att förflyttning, 

 men sparsamt med aktivitet på fritiden = 1,6-1,7 (1,65) 

 

Rörligt arbete (stående, gående) = 1,8-1,9 (1,85) 

 

Mycket hårt kroppsligt arbete eller daglig idrottsträning = 2,0-2,4 (2,2) 

 

Öka PAL med 0,025 för varje veckotimme moderat aktivitet, t.ex. promenader. 

 

Öka PAL med 0,05 för varje veckotimme intensiv aktivitet, t.ex. löpning och fotboll. 

 

1MJ=1000kJ (239 kcal) 

 

 
 

Man 19-30år \ PAL  1,15 1,4 1,65 1,85 2,2 

50kg 6,5MJ 7,9MJ 9,3MJ 10,4MJ 12,4MJ 

55kg 6,9MJ 8,3MJ 9,8MJ 11,0MJ 13,1MJ 

60kg 7,2MJ 8,8MJ 10,4MJ 11,6MJ 13,8MJ 

65kg 7,6MJ 9,3MJ 10,9MJ 12,3MJ 14,6MJ 

70kg 8,0MJ 9,7MJ 11,5MJ 13,0MJ 15,3MJ 

75kg 8,4MJ 10,2MJ 12,0MJ 13,5MJ 16,1MJ 

80kg 8,8MJ 10,7MJ 12,6MJ 14,1MJ 16,8MJ 

85kg 9,2MJ 11,2MJ 13,1MJ 14,7MJ 17,5MJ 

90kg 9,5MJ 11,6MJ 13,7MJ 15,4MJ 18,3MJ 

95kg 9,9MJ 12,1MJ 14,2MJ 16,0MJ 19,0MJ 

100kg 10,3MJ 12,6MJ 14,8MJ 16,6MJ 19,7MJ 

105kg 10,7MJ 13,0MJ 15,4MJ 17,2MJ 20,5MJ 

110kg 11,1MJ 13,5MJ 15,9MJ 17,8MJ 21,2MJ 

 

 

Kvinna 19-30år \ PAL  1,15 1,4 1,65 1,85 2,2 

40kg 5,2MJ 6,3MJ 7,4MJ 8,4MJ 9,9MJ 

45kg 5,5MJ 6,7MJ 7,9MJ 8,9MJ 10,5MJ 

50kg 5,8MJ 7,1MJ 8,3MJ 9,4MJ 11,1MJ 

55kg 6,1MJ 7,5MJ 8,8MJ 9,9MJ 11,7MJ 

60kg 6,4MJ 7,8MJ 9,2MJ 10,4MJ 12,3MJ 

65kg 6,8MJ 8,2MJ 9,7MJ 10,9MJ 12,9MJ 

70kg 7,1MJ 8,6MJ 10,2MJ 11,4MJ 13,5MJ 

75kg 7,4MJ 9,0MJ 10,6MJ 11,9MJ 14,1MJ 

80kg 7,7MJ 9,4MJ 11,1MJ 12,4MJ 14,7MJ 

85kg 8,0MJ 9,8MJ 11,5MJ 12,9MJ 15,3MJ 

90kg 8,3MJ 10,1MJ 12,0MJ 13,4MJ 15,9MJ 
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Man 31-60år \ PAL  1,15 1,4 1,65 1,85 2,2 

50kg 6,3MJ 7,6MJ 9,0MJ 10,1MJ 12,0MJ 

55kg 6,6MJ 8,0MJ 9,5MJ 10,6MJ 12,6MJ 

60kg 6,9MJ 8,4MJ 10,0MJ 11,2MJ 13,3MJ 

65kg 7,3MJ 8,9MJ 10,4MJ 11,7MJ 13,9MJ 

70kg 7,6MJ 9,3MJ 10,9MJ 12,3MJ 14,6MJ 

75kg 8,0MJ 9,7MJ 11,4MJ 12,8MJ 15,2MJ 

80kg 8,3MJ 10,1MJ 11,9MJ 13,3MJ 15,9MJ 

85kg 8,6MJ 10,5MJ 12,4MJ 13,9MJ 16,5MJ 

90kg 9,0MJ 10,9MJ 12,9MJ 14,4MJ 17,2MJ 

95kg 9,3MJ 11,3MJ 13,4MJ 15,0MJ 17,8MJ 

100kg 9,7MJ 11,8MJ 13,9MJ 15,5MJ 18,5MJ 

105kg 10,0MJ 12,2MJ 14,3MJ 16,1MJ 19,1MJ 

110kg 10,3MJ 12,6MJ 14,8MJ 16,6MJ 19,8MJ 

 

 

Kvinna 31-60år \ PAL  1,15 1,4 1,65 1,85 2,2 

40kg 5,2MJ 6,3MJ 7,5MJ 8,4MJ 10,0MJ 

45kg 5,4MJ 6,6MJ 7,8MJ 8,8MJ 10,4MJ 

50kg 5,7MJ 6,9MJ 8,1MJ 9,1MJ 10,9MJ 

55kg 5,9MJ 7,2MJ 8,5MJ 9,5MJ 11,3MJ 

60kg 6,1MJ 7,5MJ 8,8MJ 9,9MJ 11,8MJ 

65kg 6,4MJ 7,8MJ 9,2MJ 10,3MJ 12,2MJ 

70kg 6,6MJ 8,0MJ 9,5MJ 10,6MJ 12,6MJ 

75kg 6,8MJ 8,3MJ 9,8MJ 11,0MJ 13,1MJ 

80kg 7,1MJ 8,6MJ 10,2MJ 11,4MJ 13,5MJ 

85kg 7,3MJ 8,9MJ 10,5MJ 11,8MJ 14,0MJ 

90kg 7,5MJ 9,2MJ 10,8MJ 12,1MJ 14,4MJ 

 

 

 

 

Konverteringstal – recepten samt näringsvärdena 

 
Multiplicera receptens råvarumängder, samt näringsvärdena med dessa konverteringstal för önskat 

dagsintag i MJ (239kcal). Följ veckomatsedel för män, samt multiplicera näringsvärdena i detta med 

konverteringstalen, så får du reda på ditt dagsintag av näringsämnen. 

 
Energiintag/dygn Konverteringstal 

5,25MJ 0,42 

6,00MJ 0,48 

6,75MJ 0,54 

7,50MJ 0,60 

8,25MJ 0,66 

9,00MJ 0,72 

9,75MJ 0,78 

10,5MJ 0,84 

11,25MJ 0,90 

12,00MJ 0,96 

12,75MJ 1,02 

13,50MJ 1,08 

14,25MJ 1,14 

15,00MJ 1,20 

15,75MJ 1,26 

16,50MJ 1,32 

17,25MJ 1,38 

18,00MJ 1,44 

18,75MJ 1,51 

19,50MJ 1,57 

20,25MJ 1,63 
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Promenader, billig & skonsam träning. 

 

 
Börja med att skaffa dig ett par bra vandrarkängor eller promenadskor, skall fötter och knän hålla, så 

är detta av absolut yttersta vikt. 

  

Om du är otränad sen tidigare, kan du börja med 10 minuters promenad 3 gånger i veckan. 

Öka sen succesivt först till 10 minuter 6 gånger i veckan, sen till 15 minuter 6 gånger i 

veckan. Och gå slutligen 20 minuter 6 gånger i veckan. Vila helt från promenader var sjunde vecka. 

Ta 4 veckors semester från promenad schemat per år, du kan promenera ändå, men gör det bara om du 

känner för det. Håll detta om det känns bra under första året, öka sen träningstiden med 10-15% per år, 

enligt nedan, tills du nått 6h träning per vecka. På denna träningsmängd får du mycket bra effekt på 

kondition och allmän hälsa. Humör, blodfetter, blodtryck, samt fettförbränning blir alla till det bättre. 

Om du känner att du orkar starta på en högre nivå än 2h träning per vecka, så hoppa över det steget i 

upptrappningen. 

 

 

Progression med 10 resp. 15% per år. 41 träningsveckor per år. 

 

 

+10% per år h/år h/vecka +15% per år h/år h/vecka 

År 1 82 2:00 År 1 82 2:00 

År 2 90 2:12 År 2 94 2:18 

År 3 99 2:25 År 3 108 2:38 

År 4 109 2:40 År 4 125 3:02 

År 5 120 2:55 År 5 144 3:30 

År 6 132 3:13 År 6 165 4:01 

År 7 145 3:32 År 7 189 4:37 

År 8 160 3:54 År 8 218 5:19 

År 9 175 4:17 År 9 251 6:07 

År 10 194 4:43    

År 11 212 5:11    

År 12 234 5:42    

År 13 257 6:17    
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Håll koll på kadensen. 

 
Vad är kadens? Jo! det är antalet steg du tar per minut delat i två. För att hålla reda på kadensen 

behöver du en bra stegräknare, som håller reda på antal steg, km och minuter, du gör på din promenad. 

Jag har en från Silva, som man kan bära i ett band runt nacken. En bra stegräknare kostar runt 300 kr. 

Varför skall man då hålla koll på kadensen? Jo! man kan se om man tränar för lite, lagom eller för 

mycket på kadensen. Om du räknar ut snittkadensen per träningsvecka, så skall den helst öka lite, för 

varje vecka, som går efter en vilovecka, gör den inte det utan sjunker för varje vecka som går är det 

troligt att du övertränar, ta det då lite lugnare. Står den still, vecka efter vecka, är det troligt att du 

tränar för lite, prova isf. att öka träningen något. Ökar du något i kadens med tiden, tränar du 

förmodligen lagom hårt. Dock efter en vilovecka, är det troligt att kadensen sjunker, dock bör den inte 

ligga mycket lägre, än den gjorde efter förra viloveckan. 

 

Hur räknar man ut snittkadensen under en vecka? Så här: Skriv upp antal steg och minuter, efter varje 

träningspass, lägg ihop dessa i slutet på veckan (minuter lägger du samman så här: lägg först ihop 

antal lösa sekunder, dela sedan med 60, kvoten av detta lägger du till antalet hela minutrar.) Ta antal 

steg delat i två, dela sedan med antal minuter.  

 

Är du lite på gång med datorer och kan excel, kan du säkert snickra ihop ett kalkyl program och skriva 

ut en snygg kurva över snittkadensen under året. Det har jag själv gjort och det är ifrån den mina 

rekommendationer angående en vilodag/vecka, samt viloveckor var sjunde vecka kommer. Jag såg 

tydligt att man bara kunde träna effektivt 6 dagar i rad, samt 6 veckor innan en vilodag resp. vilovecka 

behövdes. Detta är även den frekvens av vila, som är vanligt förekommande i andra sporter.  
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