
Tips på hur du spara pengar på hälsosam mat 
	  

Mat	  av	  bra	  kvalitet	  måste	  få	  kosta	  mer.	  Om	  något	  är	  för	  billigt	  kanske	  vi	  egentligen	  ska	  bli	  
misstänksamma?	  Vad	  saknas	  i	  framställningen	  för	  att	  det	  ska	  kunna	  vara	  så	  billigt?	  Om	  vi	  

värdesätter	  oss	  själv	  bör	  maten	  vi	  äter	  få	  kosta	  det	  som	  bra	  mat	  kostar.	  Men	  det	  är	  faktiskt	  möjligt	  
att	  kunna	  leva	  både	  hälsosamt	  och	  ekonomiskt!	  Här	  kommer	  mina	  bästa	  tips	  för	  att	  äta	  hälsosamt,	  

näringsrikt,	  gott	  och	  relativt	  billigt.	  
	  

Skriv	  inköpslista	  
Skriver	  du	  en	  inköpslista	  så	  håller	  du	  dig	  till	  den.	  Du	  är	  mindre	  benägen	  att	  styras	  av	  impulsköp	  

eller	  specialerbjudanden	  och	  du	  köper	  bara	  vad	  du	  behöver.	  
	  

Handla	  mätt	  
Studier	  visar	  att	  människor	  som	  handlar	  när	  de	  är	  hungriga	  är	  benägna	  att	  spendera	  mer,	  

särskilt	  på	  sötsaker	  och	  mindre	  hälsosamma	  livsmedel	  med	  hög	  fetthalt.	  Om	  du	  är	  hungrig	  och	  
måste	  handla	  just	  då	  –	  ät	  en	  påse	  nötter	  eller	  en	  frukt	  innan	  du	  går	  in	  i	  affären.	  

	  

Gör	  storkok	  och	  frys	  in	  portioner	  
Det	  mesta	  går	  att	  frysa	  in.	  Fryst	  mat	  behåller	  det	  mesta	  av	  näringen.	  Gör	  storkok	  och	  frys	  in	  –	  det	  

sparar	  ganska	  mycket	  pengar	  i	  längden.	  För	  att	  inte	  tala	  om	  tid	  i	  köket!	  
	  

Ät	  samma	  till	  middag	  och	  lunch	  
På	  kvällen	  har	  de	  flesta	  mer	  tid	  att	  laga	  mat.	  Se	  till	  att	  det	  blir	  över	  middagsmat	  till	  lunch	  dagen	  

efter.	  
	  

Köp	  frysta	  grönsaker	  
Fryst	  frukt,	  bär	  och	  grönsaker	  är	  underskattat.	  Superbra	  som	  back-‐up.	  Bra	  att	  ha	  i	  frysen:	  

broccoli,	  blomkål,	  ärtor,	  spenat,	  mango,	  blåbär	  och	  hallon.	  
	  

Välj	  vegetariskt	  oftare	  
Kött	  och	  fisk	  är	  oftast	  de	  dyraste	  livsmedlen.	  Sätt	  dig	  in	  i	  vegetarisk	  mat	  och	  hur	  du	  kombinerar	  
bra	  måltider	  med	  näringsrika	  och	  ekonomiska	  grönsaker.	  Supergrönsaker	  som	  är	  mycket	  

prisvärda	  och	  som	  du	  kan	  äta	  varje	  dag:	  lök,	  kål	  av	  alla	  sorter,	  till	  exempel	  vitkål	  och	  grönkål,	  och	  
rotfrukter	  såsom	  rödbetor,	  morötter,	  rotselleri,	  kålrot	  och	  sötpotatis.	  

	  

Använd	  baljväxter	  
Baljväxter,	  såsom	  bönor,	  linser	  och	  ärtor,	  är	  några	  av	  de	  billigaste,	  mest	  näringsrika	  och	  
hälsosamma	  råvarorna	  som	  finns.	  De	  är	  mättande,	  proteinrika	  och	  innehåller	  långsamma	  



kolhydrater.	  De	  flesta	  behöver	  ett	  par	  veckor	  av	  tillvänjning	  för	  att	  äta	  mer	  baljväxter	  –	  efter	  det	  
försvinner	  tarmsymtomen	  (gaser,	  uppsvälldhet).	  Tips:	  köp	  en	  kokbok	  med	  bra	  indiska	  recept	  

och	  laga	  lins-‐	  och	  bönrätter	  med	  mängder	  av	  smak!	  
	  

Välj	  billigare	  styckdelar	  av	  ekokött	  
Ekologisk	  köttfärs	  är	  för	  det	  mesta	  prisvärt!	  Om	  du	  även	  är	  beredd	  att	  lägga	  lite	  mer	  tid	  på	  din	  
matlagning	  har	  du	  råd	  att	  köpa	  ekologiskt	  kött	  varje	  gång.	  Det	  blir	  billigare	  att	  välja	  en	  styckdel	  
såsom	  högrev	  eller	  bog.	  Du	  kan	  fortfarande	  laga	  delikata	  måltider,	  till	  exempel	  slow-‐roast	  eller	  
olika	  grytor.	  Billigare	  styckdelar	  passar	  bland	  annat	  bra	  till	  smakrika	  indiska	  och	  orientaliska	  

grytor.	  
	  

Köp	  vilt	  och	  lamm	  från	  frysdisken	  
Vissa	  styckdelar	  och	  färs	  från	  vilt	  och	  lamm	  är	  faktiskt	  ganska	  billiga	  om	  du	  köper	  dem	  frysta.	  

	  

Laga	  hel	  kyckling	  
Det	  billigaste	  sättet	  att	  köpa	  kyckling	  är	  att	  köpa	  den	  hel.	  Det	  är	  ofta	  betydligt	  dyrare	  att	  köpa	  

två	  färdigskurna	  kycklingbröst	  än	  en	  hel	  kyckling.	  Gör	  en	  hel	  kyckling	  i	  ugn	  och	  frys	  in	  överblivet	  
kött	  om	  det	  inte	  går	  åt	  med	  en	  gång.	  Använd	  till	  wok,	  sallader,	  pasta	  och	  soppor.	  

	  

Storhandla	  online	  
De	  stora	  leverantörerna	  av	  hemleverans	  av	  mat	  har	  numera	  ett	  brett	  utbud	  med	  de	  flesta	  av	  de	  
specialråvaror	  och	  produkter	  som	  vi	  behöver	  för	  en	  ren	  och	  läkande	  kost.	  Annars	  kan	  man	  

handla	  från	  specialorienterade	  affärer	  online.	  
	  

Köp	  det	  viktigaste	  ekologiskt	  
Jag	  köper	  inte	  allt	  ekologiskt,	  utan	  brukar	  prioritera	  det	  viktigaste	  såsom	  kaffe	  och	  te,	  bananer,	  
ägg,	  kött,	  tomater,	  olja	  och	  grönsaker	  efter	  säsong.	  Kika	  in	  på	  naturskyddsföreningens	  hemsida	  

och	  kolla	  upp	  de	  viktigaste	  råvarorna	  just	  nu!	  
	  
	  
	  

	  


