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Good food doesn’t have to be expensive!

Quick, tasty and cheap! Inspiration, tips and advice to dine well on a 
budget as a student.

In the cookery book Student Kitchen Budget you will find 45 recipes – 
substantial, filling and nutritious. Here are soup recipes, bowls, pasta and 
noodles, wraps, a variety of hashes and several varieties of hot dogs. Even 
porridge recipes, grilled sandwiches/toast and simple sauces. Snacks such as 
smoothies, chia pudding and nutrition bars. There are also super-quick meals 
with a maximum of three ingredients. There are pages of facts with basic 
nutrition information, smart tips and advice on how to prepare meals from 
leftovers and reduce waste, as well as planning meals two days ahead.

If you prefer to eat vegetarian it makes no difference – there’s something here 
for everyone!

Contents
A really good morning 

Oatmeal with lovely toppings 

Fried & scrambled eggs 

Food on bread 

Cheap and hot soups

This & that 

Rice, grain & lentils 

Sweet & tasty potatoes

Easy pasta recipes
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HELLO!
I den här boken hittar du recept som är enkla,

 goda och dessutom billiga. Och det som är 
bra för plånboken är många gånger även 

bra för klimatet och din hälsa.

Cheap
Det finns mycket du kan göra för att hålla ner din matbudget. Planera dina 
inköp och kolla in jämförpriser på hyllkanten i din butik. Laga mycket mat 
och frys in. Tänk också på att handla råvaror efter säsong.
 

Healthy
Vi vill visa på att det finns mat som både är billig och nyttig. Ta till exempel 
bönor och andra baljväxter, som innehåller mängder av näringsämnen. De 
håller dig dessutom mätt länge och går att använda till så otroligt mycket.

Easy & Quick
Recepten i den här boken är lättlagade och snabba för att passa in i en aktiv 
vardag. Och lås dig inte vid recepten. Saknar du en ingrediens i ett recept?  
Var kreativ och byt ut till något annat.
 

Climate Friendly
Genom maten vi äter kan vi också påverka vårt klimatavtryck. Baljväxter 
är extra klimatsmarta och genom att byta ut köttet mot vegetabiliska 
proteiner, som exempelvis bönor, gör du klimatet en stor tjänst.
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