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CAPRESE-SALLAD MED QUINOA

INGREDIENSER (4 PERSONER)

GÖR SÅ HÄR:

• 140 g quinoa (okokt)
• 3,5 dl vatten (till kokning)
• ¼ tsk salt
• 250 g körsbärstomater
• 225 g mozzarella
• 2 mogna avokado (urkär-

nade)
• 10 g färsk basilika

Balsamdressing:
• 3 msk olivolja
• 3 msk balsamvinäger
• 15 ml honung eller 

lönnsirap
• 2 tsk dijonsenap 
• ¼ tsk vitlökspulver
• en nypa salt 

1. Häll okokt quinoa i Ultimate Vispskål 1 Ioch fyll 
på med vatten för att skölja. Häll bort vattnet med 
hjälp av Vispkrans.

2. Häll den sköljda quinoan, vatten och salt i 
EasyRice Stor och kör i mikron i 13 min. vid 
900 watt. När det är klart tar du bort locket och 
fluffar till quinoan med en gaffel. Ställ in i kylen för 
att svalna. 

3. Under tiden quinoan svalnar skär du 
körsbärstomater och mozzarella, tärnar avokadon 
och skär basilikan tunt.

4. Lägg den kokta quinoan i Ultimate Vispskål 3,5 I, 
låt stå i 10 minuter och ställ sedan in i kylen i 30 
minuter.

5. För att göra dressingen lägger du alla 
ingredienserna i Ultimate Vispskål 1 I, sätt på 
locket och skaka så att allt blandas.

6. Ta ut quinoan från kylen, lägg i de förberedda 
ingredienserna och dressingen och sätt på locket 
och skaka så att allt blandas.

7. Servera kyld.
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THAILÄNDSK RISNUDELSALLAD

INGREDIENSER (4 PERSONER)

GÖR SÅ HÄR:

• 250 g tunna vermicelli-ris-
nudlar

• 1 röd paprika 
• 1 medelstor gurka
• 300 g kokta räkor eller 

kyckling
• 8 korianderkvistar (hacka-

de)

1. Lägg risnudlar i Ultimate Vispskål 3,5 I. Häll hett 
vatten över nudlarna så att de täcks (60–70 °C, inte 
kokande). 

2. Låt stå i 5 minuter. Häll av vattnet med hjälp av 
Vispkrans. Skölj med kallt vatten och låt rinna av 
igen.

3. Skiva paprikan tunt. Spiralisera (strimla) gurkan 
till spagetti med hjälp av Handy Spiralizer. Skiva 
räkorna eller kycklingen tunt.

4. Blanda alla ingredienser i Ultimate Vispskål 3,5 l 
tillsammans med de avrunna risnudlarna. Sätt på 
locket och skaka ordentligt så att allting blandas.

5. Ställ in i kylen fram till servering.

• 3 msk sesamfrön
• 3 msk risvinäger
• 4 msk soja
• 3 msk sesamolja
• Chilipulver eller chili-

flakes efter smak
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PAJ MED ROSTAD SÖTPOTATIS

INGREDIENSER (4 PERSONER)

GÖR SÅ HÄR:

Pajdeg
• 115 g salta kex
• 55 g färskost
• 30 g smör (rumstempererat) 
Rostad sötpotatis
• 250 g sötpotatis (i kuber)
• 1 tsk olivolja
• 1 vitlöksklyfta (hackad)
• 1 kvist rosmarin (hackad)

1. Ta ut gallret från ugnen och värm till 190 °C utan 
varmluft. 

2. Lägg de salta kexen i ExtraChef. Sätt på locket och 
dra i snöret tills kexen är helt söndersmulade. Lägg 
i färskost och smör och mixa till en jämn massa.

3. Placera Silikon Bakunderlägg med kant på det 
kalla ugnsgallret. Placera MicroPro Ring mitt på 
Silikon Bakunderlägg med kant. 

4. Tryck ner pajdegen ordentligt på MicroPro Rings 
botten och sidorna tills du har en jämn tjocklek. 
Nagga botten och sidorna med en gaffel. Grädda i 
12–15 minuter. 

5. Medan pajdegen gräddas blandar du alla 
ingredienser till den rostade sötpotatisen i 
Ultimate Vispskål 3,5 I och rör runt tills allt 
har täckts. Lägg potatisen i basen på MicroPro 
Grill. Placera locket i lågt/grill-läge och kör i 
mikrovågsugnen i 8 min. vid 900 watt. 
 
...FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 

• salt och peppar
Fyllning
• Rostad sötpotatis 
• 2 msk vispgrädde
• 1 ägg 
• salt och peppar 
• 45 g fetaost
• 3 msk karamelliserad lök
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6. I en ren ExtraChef lägger du sötpotatis, vispgrädde, ägg, salt 
och peppar. Lägg på locket och dra i snöret tills du får en 
jämn smet. Vänd i fetaosten försiktigt med Degskrapa. 

7. Efter att du har tagit ut pajskalet från ugnen sänker du 
värmen till 180 °C. 

8. Sprid ut karamelliserad lök på botten av pajskalet och fyll 
sedan med sötpotatisblandningen. Grädda i 25–30 minuter. 

9. Låg svalna i 10 min. innan du tar ut den ur formen.

Tips: Karamelliserad lök i MicroPro Grill! Häll 1 tsk vatten 
över en liten skivad lök. Placera locket i lågt/grill-läge och 
kör i mikrovågsugnen i 8 min. på full effekt och häll sedan 
i ytterligare 1 tsk vatten i MicroPro Grill och rör om med 
Degskrapa.

PAJ MED ROSTAD SÖTPOTATIS
GÖR SÅ HÄR (FORTSÄTTNING):

ONSDAG



MEDELHAVSPAJ UTAN SKAL

INGREDIENSER (4 PERSONER)

GÖR SÅ HÄR:

• 2 dl mjölk 
• 1 dl vispgrädde 
• 2 medelstora ägg 
• 1/2 tsk torkad timjan
• 70 g vetemjöl 
• salt och peppar 
• 200 g fetaost 
• 150 g körsbärstomater 
• 50 g svarta oliver (urkärnade) 

1. Värm ugnen till 200 °C utan varmluft.
2. I Eazy Shaker 6 dl häller du mjölk, grädde, ägg, 

timjan, mjöl, salt och peppar. Sätt på locket och 
skaka väl i ca 20 sekunder.

3. Skär fetaosten i tärningar med hjälp av U-series 
Kockkniv.

4. Ställ Silikon Bakform Rektangulär på det 
kalla ugnsgallret. Lägg den tärnade fetaosten, 
körsbärstomater och oliver i bakformen och häll 
över innehållet från Eazy Shaker.

5. Placera gallret på den lägsta nivån i ugnen och 
grädda i ca 40 minuter.

6. Låt rätten vila i 15 minuter innan du tar ut den ur 
formen och serverar med en grönsallad.

*Du kan byta ut körsbärstomaterna mot 150 g tärnad 
zucchini.
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POTATISKLYFTOR

INGREDIENSER (4 PERSONER)

GÖR SÅ HÄR:

• 900 g mellanstora potatisar
• 2 msk olivolja
• 2 tsk torkade örter (timjan, 

oregano...)
• 1 tsk gurkmeja, paprikapulver 

eller curry
• salt och peppar efter behag 

1. Värm ugnen till 210 °C utan varmluft.
2. Skrubba potatisen under rinnande vatten eller 

gnugga dem med havssalt i en handduk för att 
rengöra dem. Skölj och torka dem ordentligt. Skala 
inte. Skär varje potatis i 4 eller 6 klyftor på längden.

3. Lägg dem i Ultimate Vispskål 3,5 I och häll i 
olja, de örter och kryddor du föredrar samt salt 
och peppar. Sätt på locket och skaka tills allt är 
ordentligt blandat.

4. Lägg potatisen på Silikon Bakunderlägg med kant 
och se till att placera ut dem jämnt.

5. Grädda i ca 30 minuter och vänd dem var 10:e 
minut.
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BUFFALO-BLOMKÅL

INGREDIENSER (4 PERSONER)

GÖR SÅ HÄR:

• 2 blomkålshuvuden 
• 130 g vetemjöl
• 4 tsk vitlökspulver
• 2 tsk salt
• 2 tsk paprikapulver
• 1 tsk malen peppar
• 2,5 dl mjölk

1. Värm ugnen till 230 °C utan varmluft.
2. Skär blomkålen i buketter. Ställ åt sidan.
3. Häll alla torra ingredienser i Ultimate Vispskål 

3,5 I. Häll i mjölken och rör om så att allt blandas.
4. Lägg även blomkålsbuketterna i Ultimate Vispskål 

3,5 l, sätt på locket och skaka ordentligt.
5. Sprid ut de panerade blomkålsbuketterna jämnt på 

Silikon Bakunderlägg med kant och ugnsbaka i 25 
minuter, vänd efter halva tiden.

6. Skölj ur Ultimate Vispskål 3,5 I och lägg sedan i 
ingredienserna till såsen. Rör om.

7. Lägg de tillagade blomkålsbuketterna i Ultimate 
Vispskål 3,5 l, sätt på locket och skaka från sida 
till sida och sedan uppåt och nedåt i 1 minut och 
upprepa sedan med skålen vänd upp-och-ned.

8. Häll tillbaka blomkålen på bakunderlägget och 
ställ in i ugnen igen. Ugnsbaka i 20 minuter, vänd 
dem efter halva tiden.

9. Servera varma med den dippsås du föredrar.

** Blanda ihop: 
• 3 msk hot sauce
• 1½ msk smör, smält
• Nypa vitlökspulver (valfritt)

Sås
• 60 ml buffelsås** 
• 2 msk vegetabilisk olja 
• 1 msk honung
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PLOMMONGLASERADE VINGAR

INGREDIENSER (4 PERSONER)

GÖR SÅ HÄR:

• 4 msk vegetabilisk olja 
• 24 hela kycklingvingar 
• 2 msk majsstärkelse 
• 2 tsk salt
• 1 tsk peppar

Sås:
• 4 dl plommon- eller 

apelsinsås 

1. Värm ugnen till 200 °C utan varmluft.
2. Värm upp en ugnsfast stekpanna (ca 5 L) på 

medelvärme och häll i vegetabilisk olja.
3. Lägg kycklingvingar, majsstärkelse, salt och 

peppar i Ultimate Vispskål 6 I. Sätt på locket och 
skaka om så att allt blandas.

4. Lägg kycklingvingarna i stekpannan och stek dem 
gyllenbruna, ca 3 minuter per sida.

5. Förbered såsen medan kycklingvingarna tillagas. 
Häll plommonsås, soja och chiliflakes i Ultimate 
Vispskål 2 I.

6. Placera Vispkrans på Ultimate Vispskål 2 I och 
sätt i  Köksset citruspress och pressa apelsinerna. 
Ta bort Citruspress och sätt i Köksset rivjärn och 
riv ingefäran. Rör om.

7. Häll i plommonsåsen i stekpannan och rör om 
med Degskrapa så att alla vingar täcks.

8. Placera stekpannan i ugnen och tillaga i 20 
minuter.

9. Servera vingarna med hackad koriander  
och basilika. 

Tips: Hacka koriander och basilika i 
Herb Chopper för att spara tid.

• 6 msk tamari (mörk soja)
• 2 tsk chiliflakes
• 2 apelsiner (halverade)
• 10 cm färsk ingefära 

(skalad)
• 20 g färsk koriander 

(hackad*) 
• 20 g färsk basilika 

(hackad*)

LÖRDAG
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ÄPPELPANNKAKOR

INGREDIENSER (15 PANNKAKOR)

GÖR SÅ HÄR:

• 400 g äpplen 
• 1/2 citron (zest och saft*)
• 3 ägg 
• 1,5 dl mjölk
• 120 g socker
• 250 g vetemjöl
• en nypa salt 
• ½ tsk bakpulver 
• ½ tsk kanel (valfritt)

1. Skala och kärna ur äpplena, riv* dem sedan ner i 
Ultimate Vispskål 2 I.

2. Häll i zest och saft* från citronen i de rivna äpplena, 
sätt på locket och skaka så att äpplena täcks med 
citronsaft för att undvika oxidation. Ställ åt sidan.

3. Häll i övriga ingredienser i Ultimate Vispskål 3,5 I, 
sätt på locket och skaka från sida till sida 10 
gånger och växla sedan mellan uppåt och nedåt 
och åt sidorna i 30 sekunder. Smeten ska vara 
ganska rinnig.

4. Häll i de grovrivna äpplena och rör om med en 
stekspade tills allt är ordentligt blandat.

5. Stek smeten i en lätt smord eller non-stick-
Serveringssked (ca 28 cm) på medelvärme genom 
att hälla i lite åt gången med en slev, ca ± 2 msk, 
fördelat över stekpannan. Stek 3 pannkakor åt 
gången, ca 2 minuter per sida. Smeten ger 5 satser 
med 3 pannkakor.

TIPS: *Använd Vispkransen på skålen  
med Köksset-tillbehören för att riva  
äpplet såväl som att få zest och saft från  
den halva citronen.

SÖNDAG
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FRUKT OCH GRÖNSAKER
• 400 g körsbärstomater
• 1 medelstor gurka
• 2 mogna avokado
• 1 röd paprika 
• 2 blomkålshuvuden 
• 2 gula lökar
• 900 g mellanstora potatisar
• 250 g sötpotatis
• 2 apelsiner
• 400 g äpplen 
• 1/2 citron
• 10 cm färsk ingefära
• 1 vitlöksklyfta
• 50 g svarta oliver (urkärnade) 

ÖRTER
• 30 g färsk basilika
• 1 kvist rosmarin
• 30 g färsk koriander 
• 4 ¼ tsk vitlökspulver
• 2 ½ tsk timjan
• 3 tsk paprikapulver
• 2 tsk chiliflakes
• ½ tsk kanel

Vi förutsätter att du redan har: 
• Salt
• Peppar
• Olivolja
• Vegetabilisk olja

INKÖPSLISTA

KÖTT
• 300 g kokta räkor eller kyckling
• 24 hela kycklingvingar 

MEJERIVAROR
• 225 g mozzarella
• 55 g färskost
• 245 g fetaost  
• 5,9 dl mjölk
• 6 ägg
• 1,3 dl vispgrädde 
• 55 g smör 

TORRVAROR
• 450 g vetemjöl
• 120 g socker
• ½ tsk bakpulver 
• 2 msk majsstärkelse 
• 140 g quinoa (okokt)
• 250 g tunna vermicelli-risnudlar
• 3 msk sesamfrön
• 15 g salta kex

SÅSER
• 3 msk balsamvinäger
• 2 msk honung eller lönnsirap
• 2 tsk dijonsenap 
• 3 msk risvinäger
• 3 msk sesamolja
• 4 msk soja
• 6 msk tamari (mörk soja)
• 4 dl plommon- eller apelsinsås
• 3 msk hot sauce 


