


Mötesplatsen har två matlag Bohus och Älvängen. 

Alla som deltar ges möjlighet till delaktighet i planering, 
förberedelser och matlagning.  

Vi erbjuder även andra aktiviteter som tex. lättgympa, 
hjärngympa, spela inomhus boule, underhållning och ibland 
sitter vi bara och pratar. 

Vår vision är att alla ska få möjligheten att uppleva en 
meningsfull dag på Mötesplatsen 

Vi arbetar efter Äldreomsorgens gemensamma värdegrund. 
Vårt förhållningssätt är att alla ska ha ett värdigt liv och att alla 
får ett gott bemötande med respekt och trygghet. 

Carina Wallström Äldrepedagog 
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Ahlströmmare med potatismos och lingongrädde 
4 portioner 

400 g blandad vit fisk (helst färsk) 

2 dl grädde 

2 äggulor 

50 g smör till stekning 

1 msk olja till stekning 

Ströbröd 

Salt och peppar efter smak 
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Skär fisken i mindre bitar och lägg den i 

matberedaren. 

Blanda äggen och salt och peppar. 

Kör på hög hastighet och ringla ner grädden under 

tiden. 

Det ska bli en slät massa. 

Forma till lagom stora biffar och vänd dem i 

ströbrödet (kan uteslutas) 

Stek på medelhög värme i oljan och smöret. 

Lingongrädde 

Lingonsylt helst rårörda 

Grädde 

Rör ihop till lagom konsistens och smak 

Servera med potatismos, gröna ärtor och 

lingongrädde. 
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Barbros fisksoppa med räkost 
 4 portioner 

2 stora finrivna morötter 
2 stora potatisar 
½ purjolök 
2 msk smör + 2 msk vetemjöl 
2 st fiskbuljong 
400 g räkost 
1 burk creme fraiche 
Salt, peppar, vitlökssalt och dill 
Lax, torsk i kuber blandat, ca 1 kilo 
Räkor till garnering 

Fräs morötter och purjolöken i smör i en kastrull.  
Krydda. Strö över vetemjöl och häll över 8 dl vatten. 
Tärna potatisen och låt den koka med tills den 
mjuknat. 
Blanda creme fraich och räkost och rör ned i 
kastrullen. Smaka av och krydda ev. mer. 
Lägg i fisken och sjud försiktigt. 
Klipp i dillen och lägg i räkorna. 
Servera! 
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Biff stroganoff 

4-6 portioner 

700 g Nöt bog eller fransyska. 
3 gula lökar 
1 liten purjolök 
3 msk tomat puré 
2 dl chilisås 
2 buljong tärningar 
2 msk kött fond 
3 dl grädde 
Salt, peppar 

Skär köttet i strimlor. Bryn det i 
smör. 
Skala och skär lök och purjolöken 
i skivor. Fräs upp den och lägg ihop med köttet. Krydda. 
Blanda i tomat puré, chili sås, buljong tärning, kött fond och 
vatten, låt koka i ca 1, 1/2 – 2 tim. Smaka av och krydda ev. mer, 
tillsätt grädden. 
Servera med saltgurka och ris. 
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Chutney kyckling med paprika 

4 portioner  ugn 200 grader  ca: 30 min. 

4 kyckling filéer 

1 röd paprika 

1 gul paprika  

1 bit purjolök 

4 dl grädde 

1 dl mango 

chutney 

0,5-1 tsk sambal 

olek 

1 tsk curry 

1-3 vitlöksklyftor 

Soltorkade tomater efter smak 

Skär kycklingen i bitar och bryn den i stekpannan. Skär 

purjolöken och paprikorna i strimlor. Lägg allt i en ugnsfast 

form och häll över den löst vispade grädden blandad med 

mangochutneyn och sambal oelek. 

Servera med ris. 
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Citron dryck   

3 ekologiska citroner 

2 ½ kilo socker 

3 liter kokande vatten 

2 påsar citron syra 

Skala citronerna, tag bara med det gula på 

skalet. 

Koka upp vatten och blanda i sockret. Rör 

om tills det smält. Tag lite av drycken och 

rör ut med citron syran, blanda med resten. 

Låt drycken dra ett dygn. 

Sila av och häll på flaskor.  

Förvaras i kylskåp.        
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Citron kyckling med rucolasås 
    4 portioner   ugn 150 grader 

4 stora kycklingfiléer 
3 fin hackade 
vitlöksklyftor 
Finrivet skal och saft 
av 1 citron 
1 msk sambal oelek 
½ dl olivolja 
1 tsk salt 
400 g cocktailtomater 
35 g rucola 

Sås: 
35 g rucola 
2 dl creme fraiche 
1 msk pressad citron 
saft 
2 krm salt 

Gör så här: 
Sätt ugnen på 150 grader. 
Blanda vitlök, citron, sambal oelek, olivolja och salt i en 
bunke. Vänd runt kyckling filéerna i marinaden och lägg 
dem i en ugnsfast form. Lägg tomaterna ovan på och ställ in 
i ugnen i ca 30 min. 
Mixa ihop alla ingredienserna till såsen. Den ska vara kall. 
Låt kycklingen vila i 5 minuter, skär sedan i 1 cm tjocka, 
sneda skivor.  

Servera med klyftpotatis och lite rucolasallad. Så gott! 
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Dumle kakor 

20 st    

ugn 175grader  

10-12 minuter 

200 gram smör 

1 dl socker 

3 dl vetemjöl 

1 tsk bakpulver 

Fyllning: 10 dumlekolor, 20 Nobless choklad 

plattor. 

Rör smör och socker poröst. Tillsätt mjöl som 

blandats med bakpulvret. 

Rulla degen till 20 st bollar och lägg dem i 

folieformar. Tryck ner en halv dumlekola i varje 

kaka. Grädda! När du tar ut kakorna så lägg 

genast på en Nobless choklad platta på varje 

kaka. Låt svalna och njut! 
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Fiskpudding 
Ugn 225 grader  6 portioner 

¾ dl rundkornigt ris 
1 ½ dl vatten 
Smör 
Salt 
4 dl mjölk 
2 ägg 
400 g kokt torskfilé 
½ dl hackad dill 
En bit purjolök 
Vitpeppar 

Koka riset i en kastrull med vatten, 1 tsk smör och 
salt. Låt koka i 10 min på svag värme under lock. 
Tillsätt mjölken och låt sjuda i ca 30-40 min till.  
Vispa upp äggen lätt och blanda med riset, kokta 
torsken purjolöken, dill och kryddor. Häll smeten i 
en smord ugnsfast form. Grädda i nedre delen av 
ugnen i ca 30 min. 
Servera med skirat smör och kokt potatis. 

 Vanja och Fabian fixar fiskpuddingen. 
Fast i dag utan purjolök och dill! 
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Fläder-petits-choux 
      6 portioner    ugn 200 grader  

Petits-chouxer:        Fyllning: 

1 ½ dl vatten    2 ½ dl vispgrädde 

50 g smör       3-4 msk koncentrerad 

1 dl vetemjöl         flädersaft. 

½ tsk kardemumma        Florsocker till garnering. 

2 små ägg  Bär 

Koka upp vatten och smör i en kastrull. Rör ner mjöl och rör 

kraftigt tills smeten släpper kastrullens kanter. Låt svalna men 

inte kallna. 

Tillsätt kardemumman och ett ägg i taget. Rör kraftigt hela 

tiden. Klicka ut smeten på bakplåtspapper med hjälp av två 

skedar. Grädda i ugnen i ca 35 min. Obs! öppna inte ugnsluckan 

de första 20 minuterna. Då sjunker de ihop.  

Låt petits-chouxerna kallna på galler. 

Vispa grädden halvfast, tillsätt 

flädersaften och fortsätt vispa tills 

grädden är fast. 

Skär upp petits-chouxerna spritsa i grädden och garner med bär.. 
10



Fläskytter filé i ugn 

4 portioner    ugn 175 grader ca. 1 ½ timma 

800 gram fläskytter filé 
4-6 dl grädde 
3-6 dl creme fraiche 
½ dl kinesisk soja 
1-2 tsk sambal olek 
Körsbärs tomater 

Skär köttet i 1-2 cm tjocka skivor och lägg i ugnsfast 
form. 
Blanda grädde, creme fraich, soja och sambal olek. 
Smaka av. 
Häll blandningen över köttet. Ställ in i ugnen och låt 
stå i 1 ½ timma. 
Servera med potatis och grönsallad. 
Så gott och lätt! 
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Gorgonzola späckad 
fläskytterfilé med 
rotsaksgratäng 

4 portioner 
Ca: 600 g fläskytterfilé 
1 pkt gorgonzola ost 

Bryn köttet i stekpanna, salta och peppra köttet. Skär ett 
snitt längs köttet och fördela gorgonzolan däri. 
Ställ in i ugnen på 225 grader tills innertemperaturen på 
köttet är 72 grader. 

Rotsaksgratäng 

2 morötter 
1bit rotselleri 
1 bit palsternacka 
1 persiljerot 
4 potatisar 
½ purjolök 
Persilja 
Riven ost 
2-3 dl grädde 

Skala och skär grönsakerna i jämnstora skivor. 
Varva med osten i ugnsfast form, salta och peppra. 
Strö över persilja och häll på grädde. 
Grädda i ugnen på 225 grader tills allt blivit mjukt och fått 
fin färg. 
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Grönsakslasagne med pesto 

4 portioner ca:45 min i 225 grader i ugn 

2 morötter  

2 msk olja 

500 g krossade tomater med chili 

500 g passerade tomater 

1 dl vatten 

1 tsk strösocker 

½ dl pesto 

Salt och peppar 

2 dl creme fraiche 

½ dl mjölk 

400 g färska lasagneplattor 

340 g majskorn 

2 dl riven ost 

 Skala och riv mörötterna fint. Fräs dem i olja några minuter 

och rör ner tomaterna, vatten och socker. Låt det koka i ca 5 

minuter på svag värme. Rör ner peston och smaka av med salt 

och peppar. 

Blanda creme fraiche med mjölken.  

Lägg lite av tomatsåsen i en ugnsfast form. Varva 

lasagneplattor med tomatsås och avrunnen majs. Bred ut creme 

fraichen på ett lager i mitten. 

Toppa med tomatsås och ost. 

Grädda lasagnen i ca 20 minuter. Servera med sallad. 
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Jan-Eriks Fisksoppa

 
 
4 portioner 
 

1 purjolök 
1 msk curry 
2 msk smör 
2-3 burkar krossade tomater 
2 dl vatten 
2 fiskbuljong tärningar 
2 pkt torsk á 400 gr 
4 dl vispgrädde 
300 gr skalade räkor som delas 
Salt 
Peppar 
Dill 
 
Skölj och skär purjon i små bitar. Bryn den i en kastrull med 
curryn. Skär fisken i mindre bitar. Häll de krossade tomaterna, 
buljongtärningarna, fiskbitarna och vattnet i kastrullen. Soppan 
skall sjuda tills fisken är klar. Häll i grädden och krydda. 
Smaka av! 
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Jordgubbsmoussetårta med nötbotten 
10 portioner      200 grader i ugnen 

Tårtbotten 
100 g mandel 
2 st ägg 
2 dl strösocker 
100 g smör 
50 g vit choklad 
½ dl vetemjöl 

Jordgubbsmousse 
250 g frysta mixade jordgubbar 
½ dl strösocker 
5 st gelatinblad 
2 dl vispgrädde 

Garnering 
Jordgubbar, hallon, passionsfrukt eller vad du tycker om. 
Maränger och nötkross. 

Tina jordgubbarna och mixa med en stavmixer. 
Klä botten på en ungsäker form med bakplåtspapper. 
Blötlägg gelatinbladen. 

Tårtbotten 
Hacka eller mixa mandeln, vispa 
samman ägg och socker. Koka upp 
smöret, dra ifrån värmen och tillsätt 
chokladen rör så den smälter. Blanda 
ihop allt. Häll i formen och grädda på 
200 grader i ca 15-20 minuter. 
Låt den svalna. 

Mousse 
Vispa grädden löst. Smält gelatinbladen 
i en tredjedel av jordgubbspurén, ta 
ifrån värmen och tillsätt resten av 
purén. Se till att grädden och purén 
håller samma temperatur, blanda ihop. 
Häll moussen på nöt bottnen och ställ 
kallt i 2 timmar.  
Garnera med frukt, bär och maränger. 
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Kalvstek med gräddsås och pressgurka 

6 portioner  ugn 175 grader 
1 kg kalvstek utan ben 
1 morot 
1 palsternacka 
1 gul lök 
6 vitpepparkorn 
1 lagerblad 
2 msk kalvfond 
5 dl vatten 
Salt och peppar 

Krydda köttet och bryn det i smör i en ugnssäker hög gryta.  
Skala lök, morot och palsternacka och skär dem i 3 cm bitar. 
Lägg i grönsaker och kryddor. Sätt en kött termometer i den 
tjockaste delen av steken. Ställ grytan på nedersta falsen i ugnen. 
Stek utan vätska och utan lock i ca 20 minuter. Häll sedan över 
kalvfonden och ös några gånger under stekningen. Steken är 
rosastekt vid 65 grader och genomstekt vid 75 grader. Tag upp 
steken och vira in den i aluminiumfolie och låt vila. 
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Gräddsås. 
3 dl kalvfond 
1 dl grädde 
1 tsk svartvinbärs gelé 
1 msk smör 
1 msk vetemjöl 
Salt och peppar 

Sila kalvfonden och koka ihop den så det återstår 3-4 dl. Tillsätt 
grädde och svartvinbärsgelé och låt koka upp. 
Rör samman smör och mjöl till smet och vispa ner i såsen. Koka 
upp under omrörning och låt småkoka ca 5 min. Smaka av med 
salt, peppar. 

Pressgurka 
1 slang gurka 
3 krm salt 
1 ½ msk ättika 12 % 
1 dl vatten 
1 dl socker 

Hyvla gurkan med osthyvel tunt. 
Blanda alla ingredienser rör om, lägg i gurkan och låt dra någon 
timma.  

Servera med kokt potatis kokta grönsaker och svartvinbärsgelé. 
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Kräftskiva 

Västerbottenost paj ugn 200 grader

Pajskal:        
3 ½ dl vetemjöl 
150 g smör 
2 msk kallt vatten 
1 ägg till pensling 
½ tsk salt 

Blanda ihop vetemjöl, salt och smör till en slät 
deg. Kavla ut degen tunt (gärna mellan 
bakplåtspapper) Lägg degen i en paj form och 
ställ kallt i ca ½ tim. Nagga pajskalet och 
förgrädda i ca 10 min på 200 grader. Sänk 
sedan ugnen till 150 grader. 
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Fyllning: 
3 dl mjölk 
3 dl vispgrädde 
350 g riven västerbottenost 
6 ägg 
1 tsk strösocker 
1 tsk salt 
2 krm svartpeppar 

Koka upp mjölk och grädde, dra åt sidan, 
blanda i osten och rör tills den smält. 
Knäck äggen i ost blandningen och krydda. 
Häll allt i pajskalet och grädda i ca 45 min. 

19



Kycklinggryta med ädelost 
 4 portioner 

500 g kycklingfiléer  
1 msk smör 
2 ½ dl grädde 
1 msk kyckling fond 
1 tsk krossad rosépeppar 
1 krm svartpeppar 
1 msk portvin eller 
svartvinbärssaft 
1 ½ tsk kinesisk soja 
1 ½ dl Kvibille ädelost riven 
Färsk rosmarin 

Skär kycklingfiléerna och 
bryn dem i smör. Tillsätt 
grädde, fond, kryddor och 
soja. 
Låt koka under lock i ca: 10 
min. Rör ned osten och smaka av med rosmarin salt 
och peppar. 

Servera med ris eller vad som önskas. 
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Köttbullar med gräddsås 
4 portioner     ugn 225 grader 
Köttbulls smet:

500 g nötfärs 

1 ½ tsk salt 

1 1/5 dl grädde 

1 dl ströbröd 

1 1/5 krm svartpeppar 

1 hackad stekt lök 

1 ägg 

Blanda grädde, ströbröd, ägg och kryddor. Låt svälla en 

stund och blanda i färsen och den stekta löken. Smörj en 

ugnsplåt, rulla köttbullarna och grädda i ugnen i ca 15-20 

min. 

Gräddsås: 

2 msk vetemjöl 

1 dl grädde 

1 dl mjölk 

3 dl steksky från 

ugnsformen(späd med 

vatten)  

2 msk köttfond 

1 tsk soja 

Tag en kastrull och vispa ut mjölet med grädden. Koka upp 

och tillsätt mjölken och buljongen. Smaka av med salt, 

peppar och soja. 

Låt småsjuda en stund under omrörning. 

Servera med kokt potatis och lingonsylt. 
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Köttfärs 

soppa 
4 portioner 

3-4 fasta potatisar  

200 g köttfärs 

1 bit purjolök 

1 paprika 

3-4 msk tomat puré 

2 dl creme fraiche 

Paprikakrydda   

Curry 

Salt och peppar 

1-2 buljongtärningar 

Bröd smör och ost 

Vi gratinerade ost 

smörgåsarna i ugnen. 

Skala och dela potatisen 

i små bitar. Koka dem 

nästan mjuka i lite 

vatten med en 

buljongtärning. 

Bryn färsen, purjolöken 

i en stekpanna. Krydda. 

Häll över färsen i 

potatiskastrullen. 

Smaka av och tillsätt 

creme fraich.  
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Lax i krämig sås 
 4 portioner 

800 g lax 

3 msk hummer fond 

2 dl creme fraiche 

2 dl grädde 

1 dl vatten 

2 tsk fransk senap 

1 knippe dill 

Skär laxen i kuber. Blanda vatten, hummer fond, 

creme fraiche, grädde och senap i en panna. Koka ihop 

såsen något. Lägg i fisken och sjud under lock i     

ca. 10 minuter. Klipp dillen och rör ner. Smaka av 

med salt och ev. mer senap. 

Servera med kokt ris och en sallad. 
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Lax låda 

4 portioner    ugn 200 grader 

Lax 800 g 
Purjolök en stor 
Dijonsenap 3-4 matskedar 
Grädde 3 dl 
Salt och peppar 

 

Dela laxen i kuber. 
Skölj och skär 
purjolöken i strimlor. 
Lägg purjon och laxen i 
en ugnssäker form. 
Salta och peppra. 
Blanda dijonsenap och 
grädde, häll över fisken. 
Gratinera i ugnen i ca: 
15-20 min. 
Servera med potatis och 
en sallad. 
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Lisas Cheesecake    6-8 portioner 

2 dl socker 
3 ägg 
200 g Philadelphia ost 
3 dl vispgrädde 
2 tsk vanilj socker 
10 digestivekex 

Dela äggen, vispa socker och äggulorna pösigt.  
Rör i vaniljsocker och blanda i osten. 
Vispa grädden i en bunke och rör ned i smeten. 
Vispa äggvitorna hårt och rör även ned den i smeten. 
Krossa kexen och lägg hälften på botten av en rund 
form med löstagbar 
botten. 
Häll smeten i formen 
och strö på resten av 
kexsmulorna. 
Ställ i frysen i 7-8 tim. 
Ta ut kakan 15-30 min 
före servering. 
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Midsommar lunch 
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Moussaka med potatis 
4 portioner ugn 175 grader 

500 g köttfärs 
1 hackad gul lök 
1 msk olja 
1 tsk salt 
2 krm peppar  
1 krm kanel 
1 tsk oregano 
1 vitlöksklyfta 
2 msk tomatpuré  
500 g krossade tomater 
800 g mjölig potatis 
Gratängsås 
3 dl naturell yoghurt  
1 äggula 
1 dl riven ost 
Blanda allt i en bunke.  

Stek köttfärs och lök i olja. Smaksätt med salt, 
peppar, kanel och oregano. Pressa i vitlöken. 
Tillsätt tomatpuré och krossade tomater. Låt 
sjuda i ca 10 min. 
Skala och skiva potatisen tunt. Varva 
köttfärsröra och potatis skivor i en ugnsform. 
Köttfärsröra överst. Häll på gratängsåsen.  
Tillaga nederst i ugnen i ca 1 timma. 
Strö persilja över och servera med en sallad. 
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Plommonspäckad fläskkarré 

4 portioner  ugn 175 grader 

800 g fläskkarré utan ben 
16 st katrinplommon 
1 gul lök 
4 morötter 
2 syrliga äpplen 
Buljong tärningar 2,5 dl 
vispgrädde 

Putsa fläskkarrén och späcka köttet 
med hälften av plommonen. Skär 
snitt i karrén runt om och stick ner 
plommonen. Salta och peppra. Bryn 
köttet i stekpanna runt om. 
Lägg steken i en ugnsform och stick in en termometer där det är 
som tjockast. 
Skala lök, morötter och dela i mindre bitar, lägg dem i formen. 
Dela äpplena och lägg i dem också.  
Häll i 2-3 dl vatten och 1 buljongtärning, ös köttet några gånger 

under stekningen.  
Stek i ugnen tills 
innertemperaturen är ca 85 
grader. Tag ut steken och vira in 
i folie och låt vila ca 15 min. 

Gör under tiden såsen på skyn 
som är kvar. Häll skyn i en 
kastrull, tillsätt grädde och ev. 1 
buljongtärning.  

Red ev. med en toppredning(mjölk och mjöl). Smaka av med salt 
och peppar. Färga såsen med japansk soja. 
 Vi serverade med kokt potatis, kokta morötter och äpplemos. 
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Pumpa soppa och 
duknings tävling! 
1 kilo pumpa, skär av skalet och dela i mindre bitar. 
1 Ekologisk Apelsin, riv skalet fint och pressa ur saften. 
2-3 grönsaksbuljong tärningar 
1 bit purjolök skuren i mindre bitar. 
2 dl grädde 
1 nypa chili pulver  
Apelsinjuice efter smak           
Salt och peppar  

Fräs purjolöken i smör i en kastrull, tills den mjuknat. Lägg i 
pumpa köttet, buljong tärningarna, saften från apelsinen och 
vatten så det knappt täcker. 
Koka tills all är helt mjukt och mixa med stavmixer till en slät 
soppa. Blanda i grädde ev. lite apelsin juice och det rivna 
skalet, chili pulver, salt, peppar. 
Knaperstek bacon och garnera varje portion. 
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Vi deltog i Ale kommuns dukningstävling på 
måltidensdag! 

I år dukade vi i höstens färger med 
Lönnlöv och pumpor. 
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Påsk lunch! 

Janssons 
frestelse 
Ugn 200 grader 4-6 
pers. 
1 kg mjölig potatis 
2 gula lökar 
200 g ansjovis 
3 dl vispgrädde 
Ströbröd 

Skala och skär potatisen i strimlor. 
Skala och skär löken i strimlor, stek den mjuk i stekpanna. 
Lägg ett lager potatis i en ugnssäker form. Fördela ansjovisen 
över potatisen, lägg sedan ett lager potatis till. Häll över ansjovis 
spadet krydda med svart peppar och ev. lite salt. Häll på grädden 
så den nästan täcker potatisen. 
Grädda i ugnen i ca 1 tim. Strö över ströbrödet de sista 20 min. 

Omelett 
4 ägg 
1 dl grädde 
Salt och peppar 
Rucola sallad tomater 
Vispa samman ägg och grädde, krydda. 
Stek på medelvarm stekpanna. Lägg på lite sallad och tomater. 
Lägg en tallrik över och vänd, stek på andra sidan. Lägg på 
resten av salladen och tomaterna. 
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Lax rullar 
Varmrökt lax i skivor 
Pepparrot 
Gräddfil 
Dill 
Rör ihop gräddfil, pepparrot 
och klippt dill. Rulla in i lax 
skivorna.   
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En söt syrlig tårta som har blivit en tradition på 
PÅSK luncherna! 

1 paket färdig tårtbotten 
1 ekologiskcitron 
Florsocker ca.2 dl 
Gul karamellfärg 
2 dl grädde 
Garnering 

Tvätta citronen och riv av skalet (spara det).  
Pressa citron saften över tårtbottnarna. Vispa grädden och 
blanda i citron skalet. Lägg grädden emellan tårtbottnarna. 
Rör ut florsockret med lite ljummet vatten och gul 
karamellfärg. Bred över sockret och garnera.  

Britta har gjort påskris!  33



Rosig äppelpaj med 

mandelmjöl 
Pajdeg: 

200 g smör 

1 tsk vaniljsocker 

1 dl strösocker 

4,5 dl vetemjöl 

Mandelfyllning: 

3 dl mandelmjöl 

1,5 dl strösocker 

100 g smör 

2 ägg 

3-4 äpplen (gärna röda) 

Arbeta ihop pajdegen snabbt, kavla ut den mellan 

bakplåtspapper och lägg den i en ugnssäker form. Ställ 

kallt i 30 min. 

Förgrädda pajdegen i 175 grader i ca:15 min. Låt 

svalna. Höj ugnsvärmen till 200 grader. 

Rör ihop rumsvarmt smör och socker. Tillsätt ägg och 

mandelmjöl. Häll fyllningen i pajskalet. Skär långa 

remsor av äpplena och forma dem till rosor som du 

placerar i smeten. 

Servera med vaniljvisp eller glass!
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Rotmos och kött korv 

16 portioner 

5 kålrötter 

8 morötter 

18 medelstora potatisar 

5 msk smör 

2-3 grönskasbuljong tärningar 

Salt 

Vitpeppar 

Köttkorv i massor! 

Skala och skär kålrötterna, 

morötterna och potatisen i mindre 

bitar.  

Koka allt med buljongtärningarna 

tills det är mjukt  
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Häll av kokspadet men spar det om 

du behöver späda moset. 

Mosa ihop med smör, kryddor 

buljong och lite korvspad. 

Servera med köttkorv och senap. 

Jan-Erik och Siv förbereder 

rötterna till rotmoset. 
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Räk paj med pepparrot sting 

4 portioner   ugn 225 grader 

Pajdeg: 
3 dl vetemjöl 
150 g smör 
2 msk vatten 
Blanda ihop till en smidig deg och Tryck ut den i en 
pajform och ställ i kylen en stund. 
Förgrädda pajdegen ca 10 min  

Fyllning: 
500 g räkor som skalas 
1 liten purjolök, skivas och steks lätt, lägg i pajen 

4 ägg 
2 dl gräddfil 
2 dl grädde 
1 ½ dl lagrad ost 
2 msk finhackad dill 
1 dl gröna ärter 
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3 msk finriven pepparrot blanda allt i en bunke och 
häll över pajen 
Smaksätt ev. med lite salt 
Grädda i ugnen i ca 30-40 min 

80 g röd stenbitsrom till garnering 

Mango chutney sås: 
4 dl Turkisk yoghurt 
Mangochutney 
Blanda tills det smakar gott! 

Servera med god grönsallad 
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”Sjötunga walewska” 
På vårt vis    
ugn 275 grader    4 portioner 

800 gram sjötunga eller rödspätte filéer 
1,5 dl torrt vitt vin 
1,5 dl fiskbuljong/ fond 
4-5 dl vispgrädde 
Salt och cayennepeppar 
Champinjoner 
Räkor 
Dill 
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Smörj en ugnsfast form. 
Rulla ihop fiskfiléerna och lägg dem i formen.  
Blanda vin, buljong, grädden och kryddorna och häll 
i formen. Ställ in i ugnen i ca 15-20 min. 
Garnera med dill, räkor och smörstekta 
champinjoner. 
Vi valde att servera kokt potatis till men en del 
föredrar potatismos som gratinerats.  
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Smoothies och sol på Backavik 
4 glas 
1 liter naturell yoghurt 
2 mogna bananer 
2 dl frysta hallon  

Blanda allt och mixa med stavmixer. 
Det går naturligtvis att byta hallonen till 
andra bär eller frukter. 

 Ulla och Rut 

Britta och 
Ingrid 
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Stuvad blomkål med stekt falukorv 

1 litet blomkålshuvud ca400-500gram 

3 msk smör 

4 msk vetemjöl 

4 dl mjölk 

3 msk grädde 

2 krm salt 

0,5 krm vit peppar 

Ev. riven muskotnöt 

Skär blomkålen i små buketter och koka den i saltat 

vatten i ca 4 min. 

Smält smöret i en kastrull, pudra över mjölet och rör 

ut det med en visp. Tillsätt lite mjölk i taget och vispa 

kraftigt så det inte blir klumpar. 

Låt såsen koka på svag värme och krydda. Vänd ner 

blomkålen. 

Servera med kokt potatis, ärtor och stekt falukorv. 
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Sötpotatis soppa 
4 portioner 

400 g sötpotatis 

200 g mjölig potatis 

1 bit purjolök 

1 liter hönsbuljong 

Salt, peppar 

2 msk riven ingefära 

Tillbehör: 

1 paket stekt bacon 

Feta ost tärningar 

Gräslök 

Skala och skär sötpotatis, potatis och purjolöken i 

mindre bitar. Fräs purjon och lägg allt i en kastrull 

med buljongen. Koka tills potatisen blivit mjuk.  

Salta, peppra och lägg i ingefäran. Mixa med 

stavmixer. Smaka av med salt, peppar och ev. mer 

ingefära. 

Servera med knaperstekt bacon, feta ost och gräslök.
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Ugnsbakad lax med fetaost täcke 
4 portioner                 ugn 175 grader 

4 bitar lax filé utan ben och skinn 

100 g fetaost 

½ kruka basilika 

1 dl creme fraiche 

½ dl riven smakrik ost 

 Lägg laxen i en ugnsform, 

blanda ost, basilika och 

creme fraich i en skål, mixa 

med stavmixer. 

Salta och peppra laxen, bred 

ost smeten över laxen och 

ställ in i ugnen i ca.20 min. 

Sås: 

2 dl vitt matlagningsvin 

1 fiskbuljongtärning 

½ kruka basilika 

Grädde eller creme fraiche 

Koka upp såsen i kastrull eller häll den i 

samma form som fisken. 

Servera kokt pressad potatis, grönsallad och 

kokt broccoli till. 
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Vi var på Hönö med Bohus gruppen! 

En fin försommardag vid havet. 

Gunvor valde Tullhusets fisksoppa som var minst lika god som 
vår egna! 

Håkan åt en jätte stor räksmörgås vi 
andra fick smaka havets Wallenbergare. 
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Äpplekaka upp och ned 
ugn 200 grader 

2 dl musckovadosocker   
75 g smör        
5 äpplen med skal skärs i klyftor. 

Smöra och sockra kanten till en rund 
bakform med löstagbar kant. Kläm fast ett 
bakplåtspapper i botten. Värm upp smör och 
socker i en kastrull, rör till en jämn smet. 
Häll i sockersmeten i botten på formen. 
Lägg äppleskivorna i fint mönster på 
sockret. 

250 g rumsvarmt smör 
1 dl farin socker 
1 dl strösocker 4 ägg 
3 dl vetemjöl 
½ dl mjölk 
3 tsk bakpulver 
2 tsk stött kardemumma 

Vispa smör och socker pösigt till smeten. 
Vispa ned ett ägg i taget och sedan de övriga ingredienserna till en 
jämn smet. Häll smeten över äpplena och ställ formen mitt i ugnen 
grädda i ca 45 min. 
Vänd kakan så äpplena kommer uppåt. Servera med vaniljvisp. 

Ulla och Britta skalar äpplena 
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Alla hjälps vi åt.  

På ett eller annat sätt. 

Kul skall det 

vara   

På nästa sida ser ni vad det 

blev när vi blev klara. 
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Oxrullader med potatis 

grönsaker och sås 

Nektariner under Tosca täcke 

Då är såsen så god att 

inget får förgås! 
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Vi planterar julgrupper 
i Bohus! 
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Jul lunch 

Vi åt senaps sill, kräftmarinerad 
sill, inlagd sill, ägg halvor med 
räkor och majonnäs, rökt lax, 
kalvsylta, rödbets sallad, rödkåls 
sallad med apelsin, Vanjas 
hemlagade 
rödkål, skinka, 
köttbullar och 
prinskorv. 
Till sist 
lingonglass 
med 
pepparkaksbotten. 
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 Carina och Barbro 
blev så här fina i 
julklapparna från 
deltagarna. 
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Vi hann med lite jul lekar innan 
maten! 

 
Ann-Marie 
håller upp en 
textrad så 
ska vi andra 
sjunga och 
gissa! 

 
 
 

Lillemor spelar 
piano till! 
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Nyårs supé 

    8 personer 
Lax och räk tårta 
Fyllning 
6 skivor vitt landgångsbröd. 
175 g kräftstjärtar (spara ca 20 till garnering) 
½ gul lök 
2 hårdkokta ägg 
½ knippe dill 
2 msk fint skuren gräslök 
Ca 1 dl creme fraiche  
Salt och peppar 
Garnering 
Ca 1 dl creme fraiche 
1 msk majonnäs 
Kräftstjärtar 
Gräslök 
Svart stenbitsrom 
Citron 
Dill 
3 skivor kallrökt lax 
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Kantskär bröden och lägg dem tre och tre i två lager ovanpå varandra. Lägg en 
tallrik och skär ut en rundel, ca 20 cm. 
Grovhacka kräftstjärtarna. Hacka lök, ägg och dill. Blanda ingredienserna till 
fyllningen och bre den på den ena rundeln. Lägg den andra ovanpå. Blanda 
creme fraiche och majonnäs. Bre ett tunt lager på kanten runt hela tårtan. 
Garnera med kräftstjärtar, gräslök, stenbitsrom, citron, dill och lax. 
Skär upp i tårtbitar och servera som för rätt! 

Potatis gratäng 
Sätt ugnen på 175 grader 
1 kilo potatis  
1 gul lök 
1 bit purjo lök 
3-4 dl grädde 
1 tsk salt 
2 krm svartpeppar 

Skala och skiva potatisen 
Skala och skär lök och en purjo löken i skivor, stek den lätt. 
Varva potatis och lök i en ugnsfast form. Salta och peppra. 
Sätt in i mitten av ugnen i ca 1 timma. 
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Helstekt oxfilé 
1 kilo oxfilé 
Smör 
Salt och peppar 

Putsa köttet och skär bort senor, bryn det i smör i en stekpanna och salta och 
peppra. Lägg köttet i en ugnsfast form och stick in en termometer i den 
tjockaste delen. Ställ in i ugnen på ca 175 grader. När termometern visar 55-60 
grader så är köttet lite rosa. Tag ut köttet och vira in det i folie och låt vila i ca 
15 min. Skär upp i skivor och servera.  

Svamp sås med konjak. 
400 g champinjoner 
1 näve torkade tratt kantareller 
3 charlotten lökar 
1-2 grönsaksbuljong 
2-3 msk konjak 
2-3 msk vetemjöl 
3 dl grädde 
Smör 
Salt och peppar 
Ev. mjölk 
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Putsa och skär champinjonerna i små bitar, skala och skär löken i jätte små 
skivor. Stek i smör tills svamp och lök fått fin färg. Salta och peppra. Rör ner 
mjöl och grädden. Smula ner tratt kantarellerna. Smak sätt med buljong och 
konjak. Späd med mjölk om såsen/stuvningen är för tjock. 

Ugns bakade tomater 

3 tomater  
1 dl riven ost 
1 nypa socker 

Tvätta och skär tomaterna på mitten. 
Lägg snitt ytan upp i en ugns fastform. 
Strö lite socker över och sedan osten. 
Stek i ugnen i ca 20 min. På 175 grader. 

Det var vi som lagade maten i dag! 
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Gott Nytt År! 
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Vill du veta mer om Ales mötesplatser? 

Du är då välkommen att kontakta: 

Äldrepedagog  

Carina Wallström 

0704 320 772 

Carina.wallstrom@ale.se 

konstnär Eva Petterson 
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