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Vardagsmat ska lagas av fa ingredienser, vara hälsosam, hyfsat billig, gå snabbt att laga och självklart smaka
gott. Även om man är vanoch säker på att laga mat, sa är det på vardagar när det är ont om tid somfantasin

tryter.Idén i den här boken är att med bara 5 ingredienser och sådant som redan finns hemma snabbt laga goda
och hälsosamma vardagsrätter medbara en kvart till 30 minuters arbete. Alla recept i boken är provlagade i

Allt om Mat:s provkök sa att de säkert funkar. Recepten är också näringsberäknade för att du skavara säker på
att du får i dig näringsämnen, fullkorn, grönsaker, fibrer ochproteiner.Det är kul att laga mat, men vi vill lägga
mest tid på att äta och njuta, inte pa att stressa i köket de dagar da det är ont om tid.Så välj om du har 30, 25,

20 eller bara 15 minuter för att laga middag. Här finns 78 läckra recept med vardagsinspiration!

Tillsätt en halv röd chili till exempel spansk peppar 15 dl teriyakisås och 1 dl vatten. Långkoksvariantens
goda smaker i en kvick vardagsversion På bara 25 minuter trollar du fram en klassisk coq au vin. En middag
tar 1530 minuter att förbereda och tillaga. ad lagar du till middag när du bara har 10 minuter på dig? Vi

frågade några medarbetare kockar och matskribenter Yakiniku med renskav 4 pers Stek 2 paket renskav à 240
g i omgångar i olja ca 3 min.
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Vad ska jag äta till middag? Här har vi samlat 24 enkla recept som du kan prova till middag. Snabb
vardagsmat på bara minuter av Gunilla von Heland Cecilia Lundin Petra Pettersson m.fl. Så välj om du har 30
25 20 eller bara 15 minuter för att laga middag. Friterad kyckling med kimchi och kokt ris är en stänkare.
Köp boken Snabb vardagsmat på bara 15202530 minuter av Gunilla von Heland Cecilia Lundin Petra
Pettersson. Så välj om du har 30 25 20 eller bara 15 minuter för att laga middag. Jag vet att. Snabba

middagstips för dig i farten Alla recept på vardagsmat i denna kategori går att laga på mindre än 20 minuter
och innehåller ofta lite färre och enklare ingredienser. Snabba middagstips för dig i farten Alla recept på
vardagsmat i denna kategori går att laga på mindre än 20 minuter och innehåller ofta lite färre och enklare
ingredienser. Kycklingwok är gott och enkelt att svänga ihop servera med ris eller risnudlar. Köp boken
Snabb vardagsmat på bara minuter hos oss. Det är inga konstigheter ägg och grönsaker bara. Snabblagad

vardagsmat. Här finner du recept på rätter och bakverk som går snabbt att kasta ihop.
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