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Hej bäste Byintendent! 
  
  

Nu är vi äntligen på läger igen.  
Välkomna hit!  

I din hand har du just fått er upplaga av Lägerkokboken för DUST 2018. 
 

Är ni lika taggade som vi är? 
I vår mening finns det ett par nycklar för ett lyckat läger.  

En av dessa är mat.  
Vem gillar inte mat?  

Och mat är lyckan till framgång. 
Alla behöver energi. 
Alla behöver föda. 

Alla behöver mat på läger.  
 

Och du har fått den stora äran att tillsammans med oss skapa de bästa måltiderna för just 
er by. 

Vi ger er denna bok med recept, tips och ideér. Vi ger er även maten, och sedan är det fritt 
fram att ta fram er kreativa sida och komponera ihop det bästa av det vi har att komma 

med.  
 

Vår idé är att byn räknar ut hur mycket mat som behövs och sedan kommer ni till 
intendenturen och hämtar den. Varje dag hämtas dagens lunch, middag och kvällsfika samt 

frukost för nästa dag. För att underlätta fyller ni i direkt i kokboken hur mycket er by 
behöver.  

På detta sätt hoppas vi att få ner överskottet på viss mat och att svinnet ska minska.  
 

I kokboken finns de recept med dagens huvudråvaror, men självklart lagar man precis 
vilken rätt man vill med de ingredienser som finns att tillgå. I kokboken finns det också tips 

på alternativa rätter där dagens ingredienser till stor del ingår. 
 

Du som byintendent kommer att få uppgifter om vilka scouter på din by som skall äta 
specialkost, och hur den kosten skall tillagas, men det är du som är ansvarig för att den 

scouten som skall ha specialkost får det. 
 

Under lägertiden finns det funktionärer på intendentur nästan jämt. Vill ni något eller har 
några frågor eller problem, ta tag i oss så försöker vi lösa det mesta. 

 
Vi ser fram mot ett bra läger 

Roger & Uffe 
på intendentur. 

 
OCH 

Världens bästa Linnea 
på cafét  

Ramunders Livselixir 
Måste få ta lite creed för att jag skrivit ihop denna underbara bok. 

Kom gärna förbi, säg hej och ge mig beröm för den snygga layouten! 
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Hur ska det gå till? 
 
Så här är kokboken upplagd:  
Varje dag finns Dagens Meny- denna står högst upp på sidan. Därefter följer tabellen 
på hur mycket som behövs för de olika rätterna och efter tabellerna finns recepten på 
rätterna, samt tips på alternativa rätter.  
 
En tabell kan t.ex. se ut så här: 
  
Lunch 

Matvara 1 pers. 10 pers. antal p. mängd har vi hämta 
Pannkaka 4 st 40 st 36 p 144 st - Tilldelas 
Sylt 50 gr 500 gr     
Morot 1 st 10 st 36 p 36 st 5 st 31 st 
Hårt bröd 2 st 20 st     
Smör 15 gr 150 gr     
  
Matvara: Här står vilka matvaror som används till maträtten. 
 
1 pers och 10 pers: Betyder att denna mängd mat räcker till 1 person/10 personer. 
 
Antal p: Här fyller du i hur många portioner ni skall laga. Se upp! T.ex. på 
kvällsmaten då kanske ni vill ha 4 portioner te och 23 portioner choklad. Om några 
scouter är på utfärd och får mat på annat ställe drar ni av dessa portioner. 
Detsamma gäller för de scouter som behöver specialkost, t.ex. vegetarianer. 
 
Mängd: Här skrivs ”antal scouter x portionsstorleken” , se exemplet ovan. 
 
Mängduträkningen exempel: 
Antal portioner = 36 
3 x 10 portioner (10 portioner pannkaka = 40 st) = 120 st  
6 x 1 portioner (1 portioner pannkaka = 4 st) = 24 st 
120 st + 24 st = 144 st pannkakor 
  
Har vi: I denna kolumnen drar ni av om ni t ex har tillräckligt av den varan på byn 
redan, t. ex. smör, cornflakes osv.  
  
Hämta: längst ut till höger kommer ni att skriva precis så mycket ni skall hämta på 
intendenturen.  
Ibland står det tilldelas i kolumnen, och det innebär att vi har räknat ut den mängd 
mat som byn skall ha utifrån det antal scouter som är anmälda.  Detta innebär att byn 
aldrig kan få högre ranson än de antal scouter som är anmälda till lägret. Scouter med 
specialkost är avräknade, t.ex vegetarianer och fiskallergiker. Varan hämtas på 
intendenturen, och är märkt med byns nummer. 
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Det kommer att finnas lite varor som är bra att ha hemma, och som du kan plocka 
vid behov. Exempelvis maizenamjöl, vetemjöl (tänk på allergier), soja, vinäger, 
majonnäs, ketchup, senap och matolja.  
 
Kryddor 
Följande kryddor finns att hämta: 
¥   Kanel     
¥   Svartpeppar 
¥   Vitpeppar 
¥   Chilipulver 
¥   Mexikansk kryddblandning 
¥   Basilika 

 

 
¥   Oregano 
¥   Paprika 
¥   Italiensk salladskrydda 
¥   Curry 
¥   Färsk pepparrot 
¥   Färsk vitlök 
  

  
Korv 
En valfri kväll under lägret kan ni hämta varmkorv och bröd som förstärkt kvällsmat. 
Hämtas med ordinarie mat. 
 

Matvara 1 p. 10 p. antal p. mängd har vi hämta 
Korv 2 st 20 st    Tilldelas 
Korvbröd 2 st 20 st    Tilldelas 

  
Gröt  
Havregynsgröt: 
¥ Blanda 1 dl havregryn och 2 dl vatten 
per portion, häll i lite salt. 
¥ Koka upp och låt sjuda under 
omrörning. 
 
Dryck 
Under hela lägret kommer citrondricka 
att vara måltidsdryck. Den kommer varje 
by att göra själva. Receptet ger 4 liter 
koncentrat som räcker till c:a 20 – 30 liter 
färdig dryck. 
 
Citrondricka 
Citroner 2 st 
Citronsyra 60 gr 
Socker 2 kg 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¥ Koka upp 2 l. vatten. 
¥ Häll vattnet över sockret och 
citronsyran och de skivade  citronerna. 
¥ Låt drycken dra, åtminstone tills 
sockret har smält. Rör om ibland. 
 
 
Choklad:  
¥ Blanda socker, kakao, mjölk och värm 
under omrörning. 
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Dressingar 
Vi har samlat alla recepten här, så kan ni 
välja vilka som passar er smak bäst. Ni 
blandar bara de ingredienser ni valt och låter 
stå och dra en stund.  
TIPS: Låt yoghurten rinna av genom ett 
kaffefilter för en krämigare dressing. 
 
Recepten är beräknade till 10 personer. 
 
Kaviardressing: passar till fisk. 
Yoghurt 4 dl 
Lök, finhackad 4 msk 
Kaviar 4 msk 

 
Tsatsiki: passar till kött, ost, grönsaker. 
Yoghurt 4 dl 
Gurka, riven/hackad 2 dl 
Vitlök 2 klyftor 
Salt 2 kryddmått 
Svartpeppar 2 kryddmått 

 
Pepparrotsdressing: passar till kött, fisk, 
grönsaker. 
Yoghurt 4 dl 
Pepparot, riven 3 msk 
Salt 2 kryddmått 

 
Currydressing: passar till kött, fisk, 
grönsaker och kyckling. 
Yoghurt 4 dl 
Äpple 2 st hackade 
Curry 2 tsk 

 
Kycklingdressing: passar till kyckling, ost, 
grönsaker. 
Yoghurt 4 dl 
Dill, hackad 1 dl 
Senap 4 msk 
Socker 2 tsk 
Vitpeppar 2 kryddmått 
Salt 2 kryddmått 

 
Vitlöksdressing: passar till kyckling och 
fisk. 
Yoghurt 4 dl 
Vitlök, riven 2 klyftor 
Salt 2 kryddmått 

 
 
 

 
 
Tomatdressing: passar till fisk och 
grönsaker. 
Yoghurt 4 dl 
Tomatketchup   4 msk 
Salt 2 kryddmått 
Pressad citron 2 tsk 

 
Citrondressing:passar  till fisk och 
grönsaker. 
Yoghurt 4 dl 
Rivet skal av citron 1 citron 
Hackad dill 4 msk 
Salt 2 kryddmått 

 
Senapsdressing: passar till fisk, grönsaker. 
Yoghurt 4 dl 
Senap  4 msk 
ev. Salt 2 kryddmått 

 
Fiskdressing: passar till fisk och grönsaker. 
Yoghurt 4 dl 
Äpple, finhackat 2 st 
Ättiksgurka,finhackad 2 st 
Senap 2msk 
Salt 2 kryddmått 
Vit eller svartpeppar 2 kryddmått 

 
Örtdressing: passar till fisk, kött, 
grönsaker. 
Yoghurt 4 dl 
Lök, finhackad 4 msk 
Salt 2 kryddmått 
Oregano 2 tsk 
Vitpeppar 2 kryddmått 

 
Long island: passar till grönsaker, 
hamburgare. 
Yoghurt 4 dl 
Ketchup 1 dl, efter smak 

 
Vinägrett 
Vatten 1 dl 
Olja ½ dl 
Vinäger ½ dl 
Salt 2 kryddmått 
Svartpeppar 2 kryddmått 
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Grönsaker 
Här ger vi förslag på olika grönsaksblandningar som man kan förgylla måltiderna med. 
  
Grönsaksdipp 
Gurka, morot, och blomkål 
passar utmärkt att dippa. 
Gör ett par olika dressingar att dippa i. 
 
Tomatsallad 
Skiva tomater och röd/gul lök tunnt 
Varva i en skål, häll över 
vinegrettdressing, låt stå en liten stund. 
Man kan smaksätta dressingen med lite 
senap. 
 
Grönsakswok 
Skär rödlök, purjo, morötter, rotselleri i 
tändsticksstora strimlor, stek hastigt i olja 
tillsammans med broccoli, tillsätt soja, 
salt, peppar. Serveras varmt. 
 
Stekta tomathalvor 
Dela tomaterna i halvor, krydda 
ordentligt med oregano, mejram och 
basilika, låt dra. Salta. Stek halvorna i 
olja med kryddsidan ner i början.  
 
Coleslaw ca 10 personer 
10 dl finstrimmlad vitkål 
1 finstrimlad morot 
lite finstrimlad rödlök/purjo 
1 dl majonnäs 
1 dl yoghurt 
1 msk senap 
salt och peppar 
Finstrimla vitkålen tex med osthyvel, 
slaka den genom att klämma den hårt i 
handen tills den mjuknar. Rör ner övriga 
ingridienser. Låt stå och dra, gärna svalt, 
innan servering.  
 
Pizzasallad 
Strimla vitkålen med osthyveln, försök att 
breda ut kålen i en platt form. 
Blanda 1 del vinäger med 3 delar olja 
Krydda med sallatskrydda eller 
svartpeppar. Koka upp dressingen, häll 
den över vitkålen, rör runt under tiden 
det svalnar, servera kall. 
 

Kokta grönsaker 
Koka tex morötter, broccoli, eller ärtor,  
Häll av vattnet och lägg i en klick smör 
och salta. Serveras varmt. 
 
Vitkålssallad 
Hacka ett halvt vitkålshuvud fint, blanda 
med finhackad ananas och majonnäs, 
smaka av. Passar till smörgås. 
 
Rödbetssallad 
Hacka 5 dl inlagda rödbetor fint 
Hacka en halv gul lök fint 
Blanda med majonnäs, smaka av med salt 
och peppar. 
 
Marinerade morötter 10 personer 
8 - 10 morötter 
1 - 5 vitlöksklyftor 
färsk persilja 
olja, vinäger, salt och peppar 
Skala och skiva morötterna. 
Koka dem al dente (lite). Hacka/pressa 
vitlöken fint. Vispa hastigt ihop en 
vinägrett med vitlök och finhackad 
persilja. Slå av vattnet av morötterna och 
låt dem ånga av en stund.Blanda 
morötterna med vinägretten, och rör runt 
lite medan det svalnar. 
 
Grönsallad 
Hacka och blanda tex tomater, gurka, 
paprika och isbergsallad, efter smak 
Gör en dressing. 
 
Vitkålssallad med lingon 
Finstrimla ca 10 dl vitkål, blanda med 1 dl 
lingonsylt precis innan servering. 
 
Råkostsallad 
Riv morötter, vitkål och rotselleri fint,  
blanda, servera kallt. 
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Beställningsvaror 
  
Ni kan beställa varor som er kår betalar på lägret. Med dessa kan ni, om ni vill, sätta lite 
guldkant på tillvaron.  
Tillexempel: 
 

 
¥   Vispgrädde 
¥   Ägg 
¥   Tårtbotten sockerkaka 
¥   Tårtbotten maräng 
¥   Jordgubbssylt 
¥   Chokladpudding 
¥   Vaniljsås 
 
 
 
 
 
 
 

Annat som kan beställas är t.ex. 
¥   Diskmedel 
¥   Diskborstar 
¥   Disktrasor 
¥   Svinto 
¥   Hushållspapper 
¥   Handsprit 
¥   Engångshandskar 
¥   Plastpåsar 
¥   Aluminiumfolie  
¥   Fotogen 
¥   Tändstickor  
¥   Arbetshandskar 

 
 
 
 
Hygien i lägerköket 
Var noga med handhygienen. Tvätta alltid händer efter toalettbesök och före 
matlagning påbörjas. Vid hantering av livsmedel direkt med händerna bör 
plasthandskar av engångstyp användas. 
 
Personer med infekterade sår på händerna bör inte hantera mat. Småsår får alla lätt på 
läger, men om de blir infekterade (röda och svullna) finns det mycket bakterier där 
som kan ge upphov till matförgiftning. 
 
Inga kärl eller förpackningar med livsmedel bör förvaras direkt på marken. 
 
Vid hantering och tillagning av specialkost, t.ex. laktos- eller glutenfri mat, skall 
separata kärl användas till detta. Om det finns många scouter med specialkost på byn, 
kan det vara en idé att ha ett eget litet allergikök för dem. 
 
Kylvaror som tagits ut från kylarna får inte sättas in i kylen igen.  
Överbliven mat bör kasseras efter servering. 
 
Diskning ska ske i tre varma vatten: fördisk, disk och sköljning. Tänk på att låta 
scouter med eventuella allergier eller överkänsligheter diska först. Diska ur 
diskbaljorna med varmt rent vatten och diskmedel när alla diskat klart. 
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Dustdag 1 
Lördag 28/7 2018 

  

Dagens Meny 
Middag: Grillad kyckling med potatissallad och grönsaker 

  
  

Middag 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Drumtick 3 st 30    Tilldelas 
Potatis, tärnad 200 g 2000     
Yoghurt 0.5 dl 5     
Rödlök 20 g 200     
Dill 2 g 20     
Senap 2 g 20     
Grönsaker 100 g 1000     
  
Kyckling med potatissallad 
¥ Hacka rödlök och dill fint.  
¥ Blanda potatisen med rödlök, dill, yoghurt, och senap.  
¥ SmaksŠtt med salt och peppar. 
¥ Servera kycklingen varm eller kall. 
¥ Servera med potatissalladen och grönsaker. 
  
Tips 1. Kyckling med kokt potatis 
¥ Koka potatisen.  
¥ Hacka rödlök och dill.  
¥ Blanda rödlök, dill och yoghurt, låt stå en stund.  
¥ Värm kycklingen.  
¥ Servera med den kokta potatisen, rödlökssåsen och grönsaker. 
 
Tips 2. Kycklingsallad med pasta 
¥ Koka pasta.  
¥ Välj och hacka sedan salladsgrönsaker.  
¥ Servera kycklingen varm eller kall.   
¥ Blanda pasta, kyckling och grönsaker till en sallad.           
¥ Servera med valfri dressing och smörgås. 
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Kvällsmat och mellanmål 
Matvara 1 pers enhet 10p antal p mängd har vi hämta 
Dagens frukt 1 st 10     
Te 0,1 dl 1     
Kakao 0,15 dl 1,5     
Socker 0,15 dl 1,5     
Mjölk 2 dl 20     
Bröd, mjukt 0,15 st 1,5     
Kaviar 5 g 50     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 15 g 150     
Kex / skorpa 2 st 20     
Knäckebröd 2 st 20     
Citroner 0,2 st 2     
Citronsyra 6 g 60     
Socker 0,2 kg 2     
  
  
Frukost 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Havregryn 1 dl 10     
Salt 0.1 tsk 1     
Cornflakes 0.3 l 3     
Mjölk 2 dl 20     
Fil 0.1 l 1     
Äppelmos 15 g 150     
Te 0.1 dl 1     
Bröd, mjukt 0.15 st 1.5     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 20 g 200     
Marmelad 5 g 50     
Kaviar 5 g 50     
Pålägg 5 g 50     
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Dustdag 2 
Söndag 29/7 2018 

  

Dagens Meny 
Lunch: Wrap med rökt skinka 
Middag: Köttbullar med pasta 

  
  

Lunch 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Rökt skinka 80 g 800    Tilldelas 
Bröd 2 st 20    Tilldelas 
Sallad 2 blad 20     
Tomat 0.5 st 5     
Gurka 0.1 st 1     
Paprika 0.2 st 2     
Purjolök 0.005 st 0.5     
Yoghurt 0.5 dl 5     
Fetaost 25 g 250     
  
Wrap med rökt skinka 
¥ Hacka upp gršnsakerna i stora bitar. 
¥ Mosa ihop fetaost med yoghurt och smaka av med salt och peppar. 
¥ LŠgg gršnsakerna, skinkan och fetaostršran pŒ tortillan.  
¥ Rulla ihop. 
 
  
Tips 1. Skinksallad 
¥ Koka pastan och lŒt den svalna. 
¥ Blanda till fetaostkrŠmen eller valfri dressing frŒn dressingsidorna. 
¥ TŠrna skinkan och gršnsakerna.  
¥ Blanda samman pastan, skinkan och gršnsakerna. 
¥ Toppa med ršran eller dressingen. 
  
Tips 2. Skinkwook  
¥ Blanda ihop fetaoströran eller valfri dressing. 
¥ Hacka lök i smŒbitar. 
¥ Hacka urkŠnad tomat, paprika, morštter eller valfri gršnsaker i stavar. 
¥ FrŠs upp lšken i lite olja.  
¥ Stek pŒ skinkan, paprika, morot och sist tomat.  
¥ Servera woken pŒ tortilla och toppa med ršra eller dressing och lite purjolšk. 
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Middag 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Köttbullar 8 st 80    Tilldelas 
Pasta 70 g 700     
Grönsaker 100 g 1000     
Olja 1 tsk 10     
Ketchup 10 g 100     
Lingonsylt 20 g 200     
  
Köttbullar med pasta 
¥ Koka pastan.  
¥ Stek köttbullarna.                
¥ Servera med ketchup och lingonsylt samt sallad eller kokta grönsaker. 
  
  
Tips 1. Köttbullar med kokt potatis och brunsås 
¥ Koka potatis. 
¥ Stek köttbullarna.  
¥ Smält margarin och tillsätt maizena.  
¥ Späd med buljong under omrörning. 
¥ Krydda med salt och peppar efter smak. 
¥ Servera med grönsaker. 
  
Tips 2. Köttbullesallad med ris 
¥ Blanda valfri dressing frŒn dressingsidorna.  
¥ Koka ris och lŒt svalna. 
¥ Hacka lämpliga grönsaker och blanda samman med köttbullarna och riset.  
¥ Servera med dressingen. 
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Kvällsmat och mellanmål 
Matvara 1 pers enhet 10p antal p mängd har vi hämta 
Dagens frukt 1 st 10     
Te 0,1 dl 1     
Kakao 0,15 dl 1,5     
Socker 0,15 dl 1,5     
Mjölk 2 dl 20     
Bröd, mjukt 0,15 st 1,5     
Kaviar 5 g 50     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 15 g 150     
Kex / skorpa 2 st 20     
Knäckebröd 2 st 20     
Citroner 0,2 st 2     
Citronsyra 6 g 60     
Socker 0,2 kg 2     
  
  
Frukost 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Havregryn 1 dl 10     
Salt 0.1 tsk 1     
Cornflakes 0.3 l 3     
Mjölk 2 dl 20     
Fil 0.1 l 1     
Äppelmos 15 g 150     
Te 0.1 dl 1     
Bröd, mjukt 0.15 st 1.5     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 20 g 200     
Marmelad 5 g 50     
Kaviar 5 g 50     
Pålägg 5 g 50     
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Dustdag 3 
Måndag 30/7 2018 

  

Dagens Meny 
Lunch: Ramunders macka med grönsaker 

Middag: Fiskgryta med vitlökssås 
  
  

Lunch 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Falukorv 100 g 1000    Tilldelas 
Hamburgerbröd 2 st 20    Tilldelas 
Salladsblad 2 st 20     
Tomat 0.3 st 3     
Inlagd gurka 10 g 100     
Ketchup        
Senap        
 
Parisare med brioche och grönsaker 
¥ Stek korvskivorna. 
¥ Servera i bršd med gršnsaker och tillbehšr. 
 
 
Tips 1. Tipsen tog slut 
¥ Parisare är en stor falukorvsskiva. 
¥ UtgŒ frŒn den och laga nŒgot gott.  
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Middag 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Fisk 120 g 1200    Tilldelas 
Potatis 150 g 1500     
Morötter 0.4 st 4     
Selleristjälkar 0.3 st 3     
Purjolök 0.5 dm 5     
Vitlöksklyftor 0.4 st 4     
Persilja 0.05 dl 0.5     
Olivolja 0.2 msk 2      
Tomater 0.5 st 5     
Fiskbuljong 0.7 dl 0.7     
Yoghurt 0.5 dl 5     
Vitlök 0.3 klyftor 3     
Salt        
Peppar        
  
Fiskgryta med vitlöksyoghurt 
¥ Koka potatisen. 
¥ KŠrna ur tomaterna. 
¥ Hacka gršnsakerna och fisken. 
¥ FrŠs vitlšk, morot och selleri.  
¥ TillsŠtt buljong samt tomat och lŒt grytan koka ihop. 
¥ SmaksŠtt med persilja, salt och peppar. 
¥ Tillsätt purjolšk och fisk strax innan servering. 
¥ Om grytan Šr fšr tjock tillsŠtt mer buljong. 
¥ Blanda yoghurt med krossad vitlšk. 
¥ SmaksŠtt yoghurten med salt och peppar.  
¥ Servera grytan med kokt potatis och vitlšksyoghurt.  
 
 
Tips 1. Fiskpytt 
¥ Koka potatis. 
¥ Hacka selleri, vitlšk och fisk. 
¥ Stek den kokta potatisen tillsammans med selleri och vitlšk. 
¥ TillsŠtt fisken tillsammans med hackad tomat i slutet av tillagningen. 
¥ Toppa med persilja. 
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Kvällsmat och mellanmål 
Matvara 1 pers enhet 10p antal p mängd har vi hämta 
Dagens frukt 1 st 10     
Te 0,1 dl 1     
Kakao 0,15 dl 1,5     
Socker 0,15 dl 1,5     
Mjölk 2 dl 20     
Bröd, mjukt 0,15 st 1,5     
Kaviar 5 g 50     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 15 g 150     
Kex / skorpa 2 st 20     
Knäckebröd 2 st 20     
Citroner 0,2 st 2     
Citronsyra 6 g 60     
Socker 0,2 kg 2     
  
  
Frukost 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Havregryn 1 dl 10     
Salt 0.1 tsk 1     
Cornflakes 0.3 l 3     
Mjölk 2 dl 20     
Fil 0.1 l 1     
Äppelmos 15 g 150     
Te 0.1 dl 1     
Bröd, mjukt 0.15 st 1.5     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 20 g 200     
Marmelad 5 g 50     
Kaviar 5 g 50     
Pålägg 5 g 50     
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Dustdag 4 
Tisdag 31/7 2018 

 

VEGETARISK DAG  
RESPEKTERA  

inga köttprodukter tilldelas eller serveras 
 

Dagens Meny 
Lunch: Potatis- och purjolökssoppa 
Middag: Mexikansk salsa med ris 

Efterrätt: Belgiska våfflor med sylt och grädde 
 

  
Lunch 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Potatis 200 g 2000     
Purjolök 0.5 dm 5     
Grönsaksbuljong 2 dl 20     
Bröd, mjukt 0.1 limpa 1     
Knäckebröd 1 st 10     
Smörgåsmargarin        
Ost        
  
Potatis- och purjolökssoppa 
¥ Skala potatisen.  
¥ Ansa och strimla purjolöken.  
¥ Koka potatis och purjolök i buljong tills det blir mjukt.  
¥ Mosa ihop soppan. 
¥ SpŠd soppan med mer buljong om det behšvs.  
¥ Smaka av.  
¥ Servera med mjuk och hård smörgås. 
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Middag 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Lök 25 g 250     
Vitlöksklyftor  klyftor 4-5     
Röd paprika 25 g 250     
Olja 0,05 dl 0,5     
Tomatpuré 0,1 dl 1     
Vita bönor i tomatsås 90 g 900     
Blandade bönor 50 g 500     
Majs 70 g 700     
Grönsaksbuljong 0.6 dl 6     
Mexikansk krydda        
Chilipulver        
Ris 1 dl 10     
Våffla 1 st 10     
Sylt 0.5 dl 5     
Grädde 0.5 dl 5     
     
Mexikansk salsa med ris  
¥ Koka riset.   
¥ Hacka löken, skär paprikan i tärningar och finhacka vitlöken.            
¥ Fräs lök, vitlök och paprika i olja några minuter.  
¥ Häll på grönsaksbuljong. 
¥ Tillsätt mexikansk krydda, chilipulver och tomatpuré.  
¥ Låt koka i ca 5 minuter.  
¥ Blanda ner bönor och majs.  
¥ Koka upp.  
¥ Smaka av grytan med salt.  
¥ Servera med kokt ris. 
  
 
Tips 1. Bönsallad med ris  
¥ Koka riset.  
¥ Gšr en sallad pŒ ris, bšnor och gršnsaker.  
¥ Servera med valfri dressing från dressingsidorna.    
  
  
Belgiska våfflor med sylt och grädde  
¥ Lägg våfflan på ett bra underlag.  
¥ Klicka på sylt och grädde.  
¥ Varning för kladd.    
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Kvällsmat och mellanmål 
Matvara 1 pers enhet 10p antal p mängd har vi hämta 
Dagens frukt 1 st 10     
Te 0,1 dl 1     
Kakao 0,15 dl 1,5     
Socker 0,15 dl 1,5     
Mjölk 2 dl 20     
Bröd, mjukt 0,15 st 1,5     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 15 g 150     
Kex / skorpa 2 st 20     
Knäckebröd 2 st 20     
Citroner 0,2 st 2     
Citronsyra 6 g 60     
Socker 0,2 kg 2     
  
  
Frukost 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Havregryn 1 dl 10     
Salt 0.1 tsk 1     
Cornflakes 0.3 l 3     
Mjölk 2 dl 20     
Fil 0.1 l 1     
Äppelmos 15 g 150     
Te 0.1 dl 1     
Bröd, mjukt 0.15 st 1.5     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 20 g 200     
Marmelad 5 g 50     
Pålägg 5 g 50     
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Dustdag 5 
Onsdag 1/8 2018 

  

Dagens Meny 
Lunch: Pastasallad med kryddiga korvar 

Middag: Hamburgare med grönsakssticks och coleslow 
  
  

Lunch 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Pasta 70 g 700     
Smaksatta korvar 140 g 1400    Tilldelas 
Tomat 0.5 st 5     
Gurka 0.1 st 1     
Sallad 0.1 huvud 1     
Majs 0.05 burk 0.5     
Purjolök 0.5 dm 5     
  
Pastasallad med kryddiga korvar 
¥ Koka pastan och låt den svalna. 
¥ Gšr iordning valfri dressing. 
¥ Hacka upp korvarn. 
¥ Stek pŒ korvarna. 
¥ Tärna gurkan, tomaterna och purjolöken. 
¥ Strimla salladen. 
¥ Blanda samman pastan, grönsakerna och korven.  
¥ Blanda ner majsen. 
¥ Servera med valfri dressing frŒn dressingsidorna. 
  
  
Tips 1. Varm potatissallad med korv. 
¥ Skala och skiva potatisen. 
¥ Strimla purjolšken.  
¥ Koka potatisen och lŠgg sedan i purjolšken sista minuten. 
¥ Hacka 2st lškar per 10 personer.  
¥ Blanda olja, vinŠger, senap, salt och peppar till en dressing. 
¥ TillsŠtt lšken i dressingen. 
¥ Stek korven. 
¥ HŠll av vattnet frŒn potatis och purjolšk. 
¥ HŠll pŒ dressing pŒ potatis och purjolšk. 
¥ Servera med korven. 
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Middag 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. Antal p mängd har vi hämta 
Hamburgare 2 st 20    Tilldelas 
Hamburgerbröd 2 st 20    Tilldelas 
Sallad 2 blad 20     
Tomat 0.5 st 5     
Ketchup 15 g 150     
Lök 7.5 g 75     
Valfria rotfrukter 0.5 dl 5     
Morötter 0.1 st 1     
Vitkål 1 dl 10     
Yoghurt 0.1 dl 1     
Majonnäs 0.1 dl 1     

  
Hamburgare med grönsakssticks och coleslow 
¥ Strimla vitkål och morötter till coleslown. 
¥ Blanda vitkål, morot, yoghurt och majonnäs till en röra. 
¥ SmaksŠtt ršran med salt och peppar. 
¥ Hacka alla grönsaker var för sig.   
¥ Skär rotfrukterna i stavar.  
¥ Stek rotfrukterna med lite olja, salt och peppar.  
¥ Stek hamburgarna.    
¥ Servera hamburgare med coleslow och rotfruktssticks eller grönsaksstavar.  
 
  
Tips 1. Stekt hamburgare med potatis och sallad 
¥ Stek eller koka potatisen.  
¥ Stek hamburgarna.  
¥ Gör en sallad med passande dressing. 
  
  
.  
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Kvällsmat och mellanmål 
Matvara 1 pers enhet 10p antal p mängd har vi hämta 
Dagens frukt 1 st 10     
Te 0,1 dl 1     
Kakao 0,15 dl 1,5     
Socker 0,15 dl 1,5     
Mjölk 2 dl 20     
Bröd, mjukt 0,15 st 1,5     
Kaviar 5 g 50     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 15 g 150     
Kex / skorpa 2 st 20     
Knäckebröd 2 st 20     
Citroner 0,2 st 2     
Citronsyra 6 g 60     
Socker 0,2 kg 2     
  
  
Frukost 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Havregryn 1 dl 10     
Salt 0.1 tsk 1     
Cornflakes 0.3 l 3     
Mjölk 2 dl 20     
Fil 0.1 l 1     
Äppelmos 15 g 150     
Te 0.1 dl 1     
Bröd, mjukt 0.15 st 1.5     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 20 g 200     
Marmelad 5 g 50     
Kaviar 5 g 50     
Pålägg 5 g 50     
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Dustdag 6  
Torsdag 2/8 2018 

  

Dagens Meny 
Lunch: Pita med Järpe 

Middag: Falukorv med stekt potatis och ägg 
  
  

Lunch 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Pitabröd 2 st 20    Tilldelas 
Järpe 4 st 40    Tilldelas 
Sallad 2 blad 20     
Tomat 0.5 st 5     
Gurka 0.2 st 2     
Lök 0.2 st 2     
Yoghurt 0.4 dl 4     
Aivar 0.1 dl 1      
  
Pita med Järpe 
¥ Hacka upp gršnsakerna var fšr sig.  
¥ Stek pŒ Järparna. 
¥ Ta yoghurt, och tillsŠtt aivar efter smak, krydda med salt och peppar. 
¥ Fyll pitabršd med Järpe och grönsaker. 
¥ HŠll šver dressing. 
 
 
Tips 1. Järpsallad 
¥ Hacka upp valfria gršnsaker och blanda samman. 
¥ VŠrm Järparna.  
¥ Servera sallad med Järpe, dressing och bršd. 
 
Tips 2. Järpe med wokade grönsaker 
¥ Byt ut sallad, tomat och gurka till morštter, lšk, vitkŒl och purjolšk. 
¥ Strimla gršnsakerna fint.  
¥ Stek gršnsakerna snabbt i olja och lŠgg i Järparna.  
¥ Servera med pitabršd. 
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Middag 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Falukorv 100 g 1000    Tilldelas 
Potatis 150 g 1500     
Ägg 1 st 10     
Olja 0.05 dl 0.5     
  
Falukorv med stekt potatis och ägg 
¥ Fixa potatisen. 
¥ Skär upp falukorven i skivor eller tärningar. 
¥ Stek på falukorven. 
¥ Stek äggen. 
¥ Servera med grönsaker och valfri dressing. 
 
 
Tips 1. Långtradarmacka  
¥ Skär falukorven i skivor. 
¥ Stek falukorv, ägg och en god brödbit.  
¥ Blanda en god dressing på yoghurt och ketchup, salt och peppar.  
¥ Bygg mackan: ta en brödskiva, lägg på dressing, falukorv, ägg och färsk tomat.      
¥ Toppa med strimmlad lök och voilà!  
 
Tips 2. Korvstroganoff med pasta/ris 
¥ Koka pastan/riset.  
¥ Tärna korv och lök.  
¥ Stek korv och lök. Häll i ketchup efter smak.  
¥ Häll på mjölk.  
¥ Red av med maizena. 
¥ Låt koka 3 min.  
¥ Servera med kokt pasta/ris och sallad. 
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Kvällsmat och mellanmål 
Matvara 1 pers enhet 10p antal p mängd har vi hämta 
Dagens frukt 1 st 10     
Te 0,1 dl 1     
Kakao 0,15 dl 1,5     
Socker 0,15 dl 1,5     
Mjölk 2 dl 20     
Bröd, mjukt 0,15 st 1,5     
Kaviar 5 g 50     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 15 g 150     
Kex / skorpa 2 st 20     
Knäckebröd 2 st 20     
Citroner 0,2 st 2     
Citronsyra 6 g 60     
Socker 0,2 kg 2     
  
  
Frukost 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Havregryn 1 dl 10     
Salt 0.1 tsk 1     
Cornflakes 0.3 l 3     
Mjölk 2 dl 20     
Fil 0.1 l 1     
Äppelmos 15 g 150     
Te 0.1 dl 1     
Bröd, mjukt 0.15 st 1.5     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 20 g 200     
Marmelad 5 g 50     
Kaviar 5 g 50     
Pålägg 5 g 50     
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Dustdag 7 
Fredag 3/8 2018 

  

Dagens Meny 
Lunch: Kryddig tomatsoppa med basilikakräm och vitlöksbröd 

Middag: Rökt fisk med kokt potatis och kall sås 
Efterrätt: Färsk fruktsallad 

  
  

Lunch 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Färsk tomat 1 st 10     
Krossade tomater 0.5 dl 5     
Gul lök 0.2 st 2     
Tomatpuré 0.05 dl 0.5     
Grönsaksbuljong 1.5 dl 15     
Hackad basilika 0.2 dl 2     
Yoghurt 0.5 dl 5     
Baguette 1 st 10     
Vitlök 0.2 klyftor 2     
Margarin 0.15 dl 1.5     
Salt        
Peppar        
  
Kryddig tomatsoppa med basilikakräm och vitlöksbröd 
¥ Hacka den gula löken och de färska tomaterna i små bitar.  
¥ Blanda lšk, krossade tomater, fŠrska tomater, tomatpurŽ och buljong. 
¥ LŒt koka i 10-20min. Tomaterna ska kokas sönder.  
¥ Passera soppan genom en sil och smaka av med salt och peppar. 
¥ Blanda basilika och yoghurt till en kräm. 
¥ Finhacka eller pressa vitlöken. 
¥ Blanda samman med margarin, salt och peppar.  
¥ Gör ett snitt i baguetterna och fyll med vitlökssmör. 
¥ Stek eller grilla bršden till en fin fŠrg.  
¥ Servera soppan med basilikakrŠm och vitlöksbröd.  
 
  
Tips 1. Pasta med tomatsås 
¥ Gšr en tomatsŒs pŒ gul lšk, krossade tomater, fŠrska tomater och basilika. 
¥ Servera med kokt pasta och grönsaker. 
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Middag 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Rökt fisk 150 g 1500    Tilldelas 
Potatis 150 g 1500     
Yoghurt 0.25 dl 2.5     
Majonnäs 0.25 dl 2.5     
Hackad Dill 0.1 dl 1     
Grönsaker 100 g 1000     
Valfria frukter 200 g 2000     
 
Rökt fisk med kokt potatis och kall sås 
¥ Koka potatisen. 
¥ Blanda dressing pŒ majonnŠs, yoghurt, dill, salt och peppar. 
¥ Servera fisken med potatis, dressing och gršnsaker. 
 
 
Tips 1. Stuvad potatis 
¥ Skala och tŠrna potatisen.  
¥ Koka upp mjšlk.  
¥ LŠgg i potatis, matfett, salt och vitpeppar.  
¥ Koka blandningen tills potatisen Šr mjuk och stuvningen Šr simmig.  
¥ Red eventuellt av med lite maizena.  
¥ Smaka av.  
¥ Strš hackad dill šver stuvningen strax fšre serveringen.  
¥ Servera till fisken, gršnsakerna och hŒrd smšrgŒs. 
 
Tips 2. Potatissallad 
¥ Blanda kokt tŠrnad potatis med majonnŠs och yoghurt.  
¥ Hacka i purjo, ev. Šttiksgurka eller paprika.  
¥ Salta och peppra. 
¥ Servera till fisken, gršnsakerna och hŒrd smšrgŒs. 
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Kvällsmat och mellanmål 
Matvara 1 pers enhet 10p antal p mängd har vi hämta 
Dagens frukt 1 st 10     
Te 0,1 dl 1     
Kakao 0,15 dl 1,5     
Socker 0,15 dl 1,5     
Mjölk 2 dl 20     
Bröd, mjukt 0,15 st 1,5     
Kaviar 5 g 50     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 15 g 150     
Kex / skorpa 2 st 20     
Knäckebröd 2 st 20     
Citroner 0,2 st 2     
Citronsyra 6 g 60     
Socker 0,2 kg 2     
  
  
Frukost 
Matvara 1 pers. enhet 10 pers. antal p mängd har vi hämta 
Havregryn 1 dl 10     
Salt 0.1 tsk 1     
Cornflakes 0.3 l 3     
Mjölk 2 dl 20     
Fil 0.1 l 1     
Äppelmos 15 g 150     
Te 0.1 dl 1     
Bröd, mjukt 0.15 st 1.5     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Ost 20 g 200     
Marmelad 5 g 50     
Kaviar 5 g 50     
Pålägg 5 g 50     
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Dustdag 8 
Lördag 4/8 2018 

  

Dagens Meny 
Lunch: Kräm med smörgås och frukt 

  
  
Lunch 
Matvara 1 pers. Enhet 10 pers. Antal p mängd har vi hämta 
Kräm 1 port 10    Tilldelas 
Bröd 0.2 limpor 2     
Smörgåsmargarin 15 g 150     
Pålägg 20 g 200     
Grönsaker 50 g 500     
Frukt 1 st 10     
  
  

  
  
 

Vi tackar för ett bra läger,  
och hoppas att maten har varit till belåtenhet. 

 
Nu önskar vi er en 

  
Trevlig hemfärd!  

    
  


