
Mat och måltider är livsviktigt för oss alla. Måltiden ska utgöra ett trivsamt 
avbrott på dagen och tillfredsställa alla sinnen. Så här har vi på MatOmsorg i 
Helsingborg valt att uppmärksamma de måltider man kan ge extra guldkant!
Måndag 1 januari - Pizzans dag
Idag är det nyårsdagen, den dag som räknas till årets största pizzadag.  
Vilken är din favoritpizza? 

Lördag 13 januari - Tjugondag Knut
Nu åker både julen och julmaten ut!

Fredag 19 januari - Internationella popcorndagen
Karamellpopcorn med sting - Koka upp 75 gr. smör och 2 dl socker men akta så 
det ej bränns. Ta kastrullen från plattan, blanda ned 1 l poppade popcorn och 
bred ut på bakplåtspapper. Strö försiktigt över salt och chilipulver. Ät och 
njut!

Torsdag 1 februari - Vegetariska dagen
Laga gärna en god soppa efter recept i appen Matglad. 
Kanske morotssoppa med orientaliska smaker kan passa.

Onsdag 14 februari - Alla hjärtans dag
Bjud gärna någon speciell på en chokladdoppad jordgubbe - Smält 100 
gr. choklad, mörk eller vit över vattenbad. Doppa jordgubbar i chokladen. 
Låt stelna på bakplåtspapper.

Onsdag 28 februari - Fettisdagen
Njut en klassisk semla till kaffet idag och ät en härligt matig variant ikväll. Gör så här 
- Skär toppen av en småfranska. Ta ut lite av inkråmet så att en grop bildas. Lägg ett  
salladsblad i varje fralla. Några skivor kokt skivat ägg och fyll på med skagenröra. Lägg 
lite räkor på toppen, avsluta med locket. 

Lördag 10 mars - Mellofinal!
Bubbel i glaset och lite rostade mandlar att mumsa på. De görs enkelt - Ugn 220 grader. 
Koka upp 2 dl vatten med 4 tsk salt. När saltet löst sig, lägg i 200 g oskalad mandel 
och låt dem ligga i en minut. Sila av vattnet och sprid mandlarna på en plåt.  
Rosta i 6-8 minuter i ugnen. 

Måndag 12 mars - Korvens dag
Prova gärna något av de sex goda korvrecepten i appen Matglad.

Fredag 23 mars - Matlådans dag
Har du en rund matlåda så prova att lägga maten enligt tallriksmodellen. 
Man blir pigg av att äta rätt!

Söndag 25 mars - Våffeldagen
Avnjut en våffla, som blir allra frasigast om smeten görs på kolsyrat  
vatten. Servera med vispad syrad grädde och toppa med färska bär.

Fredag 30 mars - Långfredagen
Vad passar bättre en lång dag än ett långkok? Använd gärna ett traditionellt  
recept, innan andra påskgodsaker tar över.

Tisdag 10 April - Bulle med bullens-dag
Bor man i Helsingborgstrakten så äter man idag en ”Bulle med bulle”. En frukostfralla  
där mitten gröpts ur och ersatts med en chokladboll. 

Måndag 30 april - Valborgsmässoafton
Det är valborgsmässoafton, ofta en kylslagen dag! Ta med en termos och titta på en 
brasa med en värmande kopp choklad i handen.

Fredag 11 maj - Chokladbollens dag 
Prova att minska ned på sockermängden, blanda ned torkad hackad frukt 
och rulla bollen i rostad kokos. Mums!

Tisdag 22 maj - Picknickens dag
Göra superenkla pizzabullar att ta med på picknicken genom att rulla  
ut en färdig pizzadeg, häll på tomatsåsen och fyll med skinka, ost och 
grönsaker. Rulla ihop och skär i 12 skivor, pensla med ägg, toppa med  
fröer och in i ugn, 200 gr, 15 minuter. 

Lördag 2 juni - Pingstafton
Om solen och värmen är här så sprider det sig säkert en grilldoft över  
hustaken. Grilla gärna en hamburgare, toppa med en skiva smakrik ost  
och bjud i ett bröd med fräscha grönsaker.

Tisdag 5 juni - Danmarks grundlagsdag
Idag firar vårt grannland Danmark sin nationaldag. Vill man fira, så görs det bra med ett 
smörrebröd efter tycke och smak. Eller varför inte tura över sundet och sätta tänderna i 
en röd pölse?

Onsdag 6 juni - Sveriges nationaldag
Idag äter vi det svenskaste av svenska. Vad är det för dig, köttbullar kanske?

Fredag 22 juni - Midsommarafton 
Duka gärna bordet med färska blommor på ljus duk och njut av traditionsenlig mat såsom 
matjessill, nypotatis, gräddfil, gräslök, och massor av mumsigt röda jordgubbar.

Lördag 14 juli - Kronprinsessan Victorias födelsedag
Fira med en prinsessbakelse i sommarsol.

Måndag 23 juli - Varmkorvens dag
Ett enkelt knep för att ta med varmkorven ut är att hälla kokande vatten i en  
termos, lägg korven tillsammans med ett lagerblad och några korn  
kryddpeppar däri. Ät den sedan varm precis var du vill!

Fredag 3 augusti - Vattenmelonens dag
Det är vattenmelonens dag och vi frossar i läskande melon. Trär man  

bitar av melon på en pinne och lägger i frysen så blir det till en fräsch  
isglass.

Onsdag 8 augusti - Kräftpremiär
Åh så gott med lite smakrik ostpaj, tillhörande kräftröra  
och porlande cider i glaset!

Torsdag 23 augusti - Köttbullens dag
Rulla och gör köttbullar efter klassiskt recept, vad är det som gör ditt  

recept till det allra godaste? Bjud gärna någon att smaka.

Tisdag 11 september - Kebabens dag
Idag är det kebabens dag. Njut av kebabens härliga kryddning med spiskummin, 

chili, paprika, oregano, timjan, vitlök och kanel.

Tisdag 25 september - Äpplets dag
En hemgjord äppelpaj med knäckigt täcke och en luftig vaniljsås kan väl ingen ogilla?  
Prova smaksätta vaniljsåsen med lite rivet citronskal.

Måndag 1 oktober - Vegetariska världsdagen
Nu är det som allra godast med morötter, lök, rödbetor och palsternacka. Skölj, ansa och 

dela men behåll mesta skalet på. Lite timjan, salt och peppar på och in i ugn på  
200 grader cirka 30 minuter. Kanske ringla lite honung över emot slutet?

Torsdag 4 oktober - Kanelbullens dag
Vad är väl godare än ett stort glas kall mjölk till en nybakad kanelbulle?

Söndag 14 oktober - Räkmackans dag
Räkan passar så väldigt väl med lite krispig sallad, dill,  
pepparrotsmajonnäs och ägg på en god bit bröd. 

Torsdag 18 oktober - Måltidens dag
Det passar väl alldeles utmärkt att råda bot på det kommande  

höstmörket idag. Tänd ljus och laga en riktigt god middag denna  
tordagskväll och Måltidens dag.

Fredag 26 oktober - Potatisens dag
Nu är potatisen som allra bäst för att göra ett vitt och krämigt potatismos. 

Onsdag 31 oktober - Halloween
Bus eller godis? Idag klär många ut sig och firar Halloween. Leta gärna inspiration  
kring dukning och meny inför denna skrämmande kväll.

Onsdag 7 november - Kladdkakans dag
Varje år tävlas det i ”årets kladdkaka”. Vem gör den mest spännande hos er? Baka och 

smaka varandras.

Lördag 10 november - Mårtensafton
Denna dag firas oftast med en traditionell meny bestående av gås,  

äpplen, rödkål med mera. Vet du vad den speciella soppa heter som  
man traditionsenligt serverar som förrätt? 

Onsdag 14 november - Ostkakans dag
Ostkakan njuts bäst med lite mjukt vispad grädde och syltklick.  
Enkelt recept finns i appen Matglad. 

Söndag 9 december - Pepparkakans dag
Idag är det söndag och ni har säkert hela dagen på er att  

göra det pepparkakshus som blir ert tävlingsbidrag i den årliga  
pepparkakshustävlingen! Mer information kommer skickas ut.

Torsdag 13 december - Lucia
Mys med lussekatter som ni bakat i klassiska eller roliga former.

Måndag 24 december till onsdag 26 december - Jul
Årets kanske största mathögtid, julen. Ät och njut av mat, värme och gemenskap.  
Glöm inte gröt åt tomten.

Måndag 31 december - Nyårsafton
Varför inte avtacka 2018 med en sprakande trerätters meny? Låt fantasin flöda!

#guldkantLSS
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