C O A C H A L E X A N D E R E L E B R O . S E

Ugnsbakad lax med sparris och mandlar
1. Sätt ugnen på 200°C (vanlig ugn) eller 180°C (varmluft). 2. Koka
riset enligt anvisningarna på förpackningen. 3. Skär av den nedersta
delen av sparrisen och tillsätt dem till en ugnsfast form tillsammans
med laxen. 4. Krydda med salt, peppar och möjligtvis lite citronsaft.
Baka laxen och sparrisen i ugnen i cirka 15-20 minuter eller tills
fisken är gyllene och genomstekt men inte torr. 5. Hacka mandlarna.
Servera laxen tillsammans med sparris och ris. Toppa med
mandlarna och njut!
Ingredienser
15g (~1.5 msk) hela mandlar, naturella
80g Fullkornsris, okokt
90g (8 stjälkar) Grön sparris
130g Pinklax, stilla havet, vildfångad, fryst
1-2 tsk Citronsaft

Sommarsallad med ärtor och räkor I pita bröd
1. Koka upp vatten i en kastrull och tillsätt ärtorna. Koka upp i cirka 2
minuter. Häll sedan ärtorna i en sil eller ett durkslag. Finhacka sallad,
dragon och salladslök. Grovhacka myntan. 2. Blanda räkor, ärtor,
salladslök, örter och sallad i en skål. 3. Blanda olja, vinäger och
senap till en dressing och häll den över salladen. 4. Krydda med salt
och peppar. Servera med rostat pitabröd.
Ingredienser
10g (~2 tsk) Olivolja
40g (2 st.) Salladslök
95g (10 blad) Huvudsallad
130g Gröna ärtor, frysta
145g (2 st.) Pitabröd
175g Djuphavsräkor, kokta, i lake
1 Handfull Mynta, färsk
1 Handfull Dragon, färsk
1-2 tsk Dijon senap
1 msk Vitvinsvinäger

Kyckling- och pastasallad med melon
1. Koka pastan en kastrull med lättsaltat vatten enligt
anvisningarna på förpackningen. 2. Skölj grönsakerna. Skär
sedan vattenmelonen och gurkan i små bitar. 3. Skär
kycklingen i mindre bitar och krydda med salt och peppar.
Stek kycklingen i en stekpanna med hälften av oljan på
medelhög värme i cirka 5-7 minuter tills mitten inte längre är
rosa. 4. Blanda ihop pastan med sallad, melon, gurka och
resten av oljan. 5. Tillsätt kycklingen till pastasalladen och
krydda med salt och peppar. Smaklig måltid!
Ingredienser
10g (~1.5 tsk) Olivolja
Fullkornspasta, okokt 70g
(7 blad)
Huvudsallad
Kycklingbröstfilé, rå 140g
Gurka 100 g
Vattenmelon 250 g

Lax- och äggsallad med potatis, rom och gräslökssås
1. Koka upp en kastrull med lättsaltat vatten. Skala eller skrubba potatisen och
koka sedan i 15-30 minuter tills potatisen är mjuk. Du kan känna efter med en
potatissticka eller gaffel om potatisen klar. 2. Krydda laxen med salt och peppar.
Värm upp en stekpanna med en skvätt vatten på medelhög värme och stek laxen i
några minuter på varje sida. Sänk sedan värmen och stek tills fisken är genomstekt
men inte torr. 3. Koka upp vatten i en kastrull (se till att du har tillräckligt med
vatten för att täcka äggen). Koka äggen i 8-9 minuter på medelhög värme tills de
är hårdkokta. Skölj äggen i kallt vatten och skala dem. Skär i mindre bitar. 4. Skölj
grönsakerna och skiva sedan rädisorna. 5. Blanda ihop gräslök, dill och stenbitsrom
med crème fraiche. 6. Tillsätt potatis, lax, grönsaker och ägg till en stor skål och
toppa med gräslökssåsen. Smaklig måltid!
Ingredienser
15g (~1 msk) Svart stenbitsrom
25g (~1.5 msk) Crème fraiche, 15% fett, laktosfri
35g Spenat
50g (4 st.) Rädisor
50g Sockerärtor
55g (1 st.) Ägg, hela
100g Pinklax, stilla havet, vildfångad, fryst
300g Potatis
1-3 tsk Gräslök, färsk, hackad
1-3 tsk Dill, hackad

Sallad med grillad sparris, jordgubbar och pärlgryn
1. Skölj pärlgryn före tillagning. Lägg i en kastrull med lättsaltat vatten och koka
enligt anvisningarna på förpackningen. 2. Skölj sparrisen och bryt av den
nedersta träiga delen. Värm upp en stekpanna på medelvärme med en skvätt
vatten och stek sparrisen i cirka 3-5 minuter. Vänd på dem några gånger under
stekningen och tillsätt sedan lite salt. 3. Krydda kycklingen med salt och
peppar och skär den i mindre bitar. Stek kycklingen i samma stekpanna med
oljan på medelhög värme i cirka 5-7 minuter, tills mitten inte längre är rosa. 4.
Skala och skiva löken. Skölj jordgubbarna och salladen. Skär jordgubbarna i
kvartdelar och hacka salladen. 5. Skär sparrisen i mindre bitar och blanda den
med sallad, jordgubbar, rödlök och pärlgryn. Toppa med kycklingen och lite
balsamvinäger och servera.
Ingredients
5g (~1.5 tsk) Olivolja
60g pärlgryn
70g (¾ st.) Rödlök
90g (5 stjälkar)
Grön sparris 95g
Romansallad 10 blad
Kycklingbröstfilé, rå 155g
Jordgubbar 156g
1-2 tsk Balsamvinäger

Choklad nicecream med hallon
1. Skala bananen och skär den i mindre bitar. Frys bitarna i frysen i
cirka 2 timmar. 2. Tillsätt bananen till en mixer tillsammans med
proteinpulver. Mixa i cirka 30 sekunder eller tills du får en krämig
konsistens. Tillsätt eventuellt lite vatten för en tunnare konsistens.
3. Skölj hallonen och hacka chokladen. 4. Tillsätt nicecreamen till en
skål och toppa med choklad och hallon. Smaklig måltid!
Preparation Time
130 min
Ingredients
10g (1 st.)
Choklad, 70%
15g
Proteinpulver
45g
Hallon
100g (1 st.)
Banan

Strawberry cheesecake
Tänk på att gröten behöver vila i kylskåpet i minst 4 timmar eller helst
över natten. 1. Skölj och skär jordgubbarna i mindre bitar. 2. Vispa ihop
alla ingredienser samt en nypa salt i en skål. Du behöver minst dubbelt
så mycket vätska som havregryn. Tillsätt lite vatten för en tunnare
konsistens. 3. Täck skålen med plastfolie och ställ den i kylskåpet över
natten eller i minst 4 timmar.

Ingredienser
5g (~1.5 tsk) Chiafrön
10g (~2 tsk) Färskost, Philadelphia Original
20g Proteinpulver
40g Jordgubbar
65g (~65 ml) Mandeldryck, Alpro
75g Havregryn

Bananmuffins med chokladbitar
1. Sätt ugnen på 200°C (vanlig ugn) eller 180°C (varmluft). 2. Skala
och mosa bananen och vispa ihop med ägg. 3. Blanda ihop
havregryn, hackad choklad, russin, proteinpulver, bakpulver och en
nypa salt och sötningsmedel. Vik i den torra blandningen i ägg- och
bananblandningen. Blanda väl och tillsätt lite vatten om smeten är
för tjock. 4. Tillsätt bakpapper till muffinsformen och fyll 3/4 med
smeten. 5. Baka i ugnen i 12-18 minuter. Ställ i mitten av ugnen. 6.
Låt muffinsarna svalna i 5-10 minuter innan servering.
25 min
Ingredients
5g (½ st.) Mörk choklad, 86% kakao
10g (~2.5 tsk) Russin
20g Proteinpulver
25g Havregryn
45g (1 st.) Ägg
115g (1 st.) Banan
1-2 tsk Bakpulver
1-2 krm Sötningsmedel, Erythritol

Bananglass med valnötter
1. Skiva banan och lägg i frysen i minst ett par timmar.
2. Blanda den frysta bananen med kvarg och eventuellt lite
sötningsmedel. Mixa i 30 sekunder eller tills slät.
3. Hacka valnötterna.
4. Häll bananblandningen i en skål och tillsätt hackade valnötter och
rör om. Ät direkt eller frys igen.
Ingredienser
10g (~1.5 msk) Valnötter, naturella
110g (1 st.) Banan
125g Kvarg, naturell, 0.2% fett
1-2 krm Sötningsmedel, Erythritol

