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VECKOPLAN – VEGAN 
	  

< Frukost FRUKOST LUNCH MIDDAG MELLIS KVÄLLSMÅL 
Dag 1 Valfri. T.ex. Fiberfrallor s. 

33 med jordnötssmör, 
banan och kanel  

Salsamole s. 48 
 

Kikärtor med tomatsås och 
blomkålsris (gör  ev. 1 
matlåda) s 87 
 

frukt och nötter/frön. Banan och jordnötsshake s. 12 

Dag 2 Valfri. T.ex.  
Gröt med frukt och 
nötter/frön s. 14 och 
cashewmjölk s 6 
 

Matlåda eller valfritt alt. Middagssallad med potatis 
och dijondressing s 42 (gör 
ev. 1 matlåda) 
 

Chiagröt s. med bär och 
pumpakärnor 19-20 

Fruktsallad med hackade nötter 
s. 101 
 

Dag 3 Valfri. T.ex.  
Avokadoyoghurt s 24 med 
raw müsli s 21 
 

Matlåda eller valfritt alt. Grönsallad s. 39 + 
Rotsakssoppa med olivolja 
och örter s. 66 (gör  ev. 1 
matlåda)	  

Renande rödbetssmoothie med 
blåbär s. 10 
 

Hummus och grönsaksstavar. s. 
95. Gör en extra port och spara 
till mellis dag 4. 

Dag 4 Valfri. T.ex. fruktsallad s. 
101 med snabb raw müsli 
s. 21 och nöt/mandelmjölk 
s. 6 
 

Matlåda eller valfritt alt. Tofu med stekt grönt (gör ev. 
1 matlåda) s. 86 
 

Hummus och grönsaksstavar  Mango-banan-nicecream s. 102 

Dag 5 Valfri. T.ex. Fiberfrallor s. 
33 med jordnötssmör, 
banan och kanel 

Matlåda eller valfritt alt. Burrito bowl med 
mangosalsa och guacamole 
s. 83 

En frukt och några nötter/frön 
 

Kanelpäron med raw nutellasås 
s. 100  
 

Dag 6 Valfri. T.ex Raw 
bovetegröt med kanel, 
ingefära och äpple s 17 
 

Masoor Dahl (linsgryta) s. 75, 
dessert: fruktsallad s. 101 
 

Nilla’s gröna biriyani med  
nötter s.81 

Snabba chapati s. 31 med 
bönpaté s 97, tomat och 
groddar 

Chiagröt med bär s. 19-20 
 

Dag 7 Valfri. T.ex Quinoagröt 
med nötter och äpple s. 
15 

Rostad blomkål och broccoli-
bowl med tahinidressing s. 
47 
 

Jordnötscurry (gör ev. 1 
matlåda) s 77 
 

1 frukt och ca10 mandlar eller 
motsvarande 

Chokladpudding s. 105 
 


