
Lunch                             Middag

Potatis, broccoligratin, bönor,   Spagetti, tomatsås med röda linser,
rårivna morötter                  strimlad vitkål

Risotto med lök, rotfrukter och   Potatisgratin, sellerivegetter,
linser och svampsås sockerärter, rårivna morötter

Potatismos, gryta med rotfrukter  Makaronilåda med purjolök eller
och bönor samt rårivna morötter   annat grönt, strimlad vikål med dressing

Ris med sås av pumpa, Potatis, linsgroddar, löksås,
lök och tomat, sallad på vitkål                         haricots verts, rårivna morötter

Potatis, blomkålsgratin, bönor,   Ris, grönsaksgryta med bladgrönt
rårivna morötter                  och bönor, sallad på vitkål

Makaroner, vegetter av rödbetor,  Potatisgratin med fänkål och tomat, bönor,
currysås, vitkål                  rårivna morötter

Potatis, vegetter med morot       Ris, svampgratinerad
gröna ärter, dillsås, surkål      rotselleri, skärbönor, vitkål

Spagetti, tomatsås med bönor,     Potatis, stekta linsgroddar, palsternacks-
sallad på vitkål       gratin, gröna ärter

Potatismos, purjo- och linsgryta  Soppa med rotfrukter, pannkaka
haricots verts, rårivna morötter

Risotto med gröna ärter, majs,    Potatisgratin, pumpavegetter,
och svamp, surkål broccoli, rårivna morötter

Potatisbullar och rårivna         Makaroner, tomatsås med röda       
morötter                          linser, surkål

Ris, rotfruktsgryta med bönor,     Pyttipanna med potatis, morot,
surkål                     majs, skärbönor, gröna linser och
                                   svamp samt råkost 

Potatismos, fänkålsgryta, Spagetti, tomat- och pumpasås,
rårivna morötter vitkålssallad

Ris, selleribiffar, svampsås,     Potatisgratin, bönor, rårivna
haricots verts                    morötter, vitkålsallad

Potatis, bönor, löksås, kokta     Ris med sås av lök, tärnad potatis, röda linser 
rödbetor, rårivna morötter och tomat samt råkost

Ris, gryta med morot, purjolök    Potatis, broccoligratin, bönor
och röda linser, surkål           rårivna morötter



Potatismos, rödbetsvegetter,      Risotto med purjolök, haricots verts,
löksås, rårivna morötter          morot, majs samt tomatsås

Makaroner, rotfruktsgryta med     Råstekt potatis med svartögda bönor i sitt 
bönor, sallad på vitkål kokspad samt grönsaker efter årstid

 
Potatis, linsgroddar, blomkåls-   Pannkaka eller våfflor med sylt 
gratin, surkål                    

Ris med gryta med majs, gröna ärter, Potatis, palsternacksgratin, bönor,
skärbönor, broccolibuketter, tomat rårivna morötter
samt sallad på vitkål

Potatissallad med lök, bönor, majs och Tomatsoppa med vita bönor, basilika, 
dressing på olja, vinäger och ev sojaböns- vitlök, grädde och smörgås
baserad crèmefreche

Ris, gryta med purjolök, Potatis- och morotsklyftor stekta i ugnen med 
champinjoner, svarta bönor, torkade tomater bönsallad på kidneybönor, lök, oliver

Potatismos, fänkålsgryta samt rårivna Ris, gryta på lök, färska tomater och röda 
morötter linser, vitlök

Sallad med ris, röd lök, svarta bönor, Potatisgratin med vegetter samt sallad med 
brytbönor och dressing rårivna morötter, russin och dressing på 

olja och vinäger

Potatis med broccoligryta med lök, torkad Makaronisallad med kidneybönor, röd lök, 
tomat, majs och grädde skärbönor och persilja

Potatissallad med (röd)lök, svarta bönor, Stekt potatis med bönsallad på vita bönor, 
torkad tomat, persilja, gröna oliver och purjolök, svarta oliver, torkade tomater, 
dressing på olja, vinäger och ev gräddfil persilja, gräslök

Med tomat menas konserverade tomater eller tomatpuré. Sommartid kan man använda 
salladshuvuden, gurka, squash, färska tomater mm som då har säsong. Bönor finns av många 
slag. Kikärter är också goda.

Sojamjölk, sojagräddfil och sojagrädde används i stället för vanlig gräddfil, grädde och mjölk 
för veganmat.

Bönsallader kan varieras i det oändliga på temat man tar vad man har. Sallader med potatis 
eller makaroner som bas är bra matsäcksmat. Den ska ju ändå ätas kall och det sura har en 
viss konserverande effekt.

Alla ingredienser utom ris, linser, kikärter och liknande kan odlas i här i Sverige åtminstone i 
södra halvan. Spagetti och makaroner köps förstås.
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