
 
 
 

Preliminära receptförslag + information om baspaket och 
basvaror 

 
Detta är preliminära förslag på maträtter utifrån det vi vet idag (25/7). Vår 
leverantör kan behöva ändra vilken dag vi får vilket protein, så detta är endast 
preliminärt. Men vi hoppas att följande ”best guess” kan ge er en bra grund och 
förståelse för ungefär hur vår jamboreemeny är tänkt att se ut.  

 
Tänk på att detta endast är receptförslag. Det som är fast varje dag/delas ut av 
Jamboree22 är proteinet. Ni kan alltså hämta ris trots att vi rekommenderar 
pasta, det finns relativt stor flexibilitet och valfrihet, vilket ökar era möjligheter 
att anpassa menyn till just era scouter.  

 
Lördag 30/7 

Lunch: Kassler eller Veganska filéer med potatis  

Middag: Hamburgare eller Vegan Skå burgare med tillbehör 

Söndag 31/7 

Lunch: Kycklingsallad eller Sallad med veganskabitar 

Middag:  Köttfärssås eller veganskfärs med spaghetti 

Måndag 1/8 

Lunch: Potatissallad med skinka alt vegansk alternativ 

Middag: Kebabkött eller vegansk kebab i pitabröd 

Tisdag 2/8 

Lunch: Wraps med falafel  

Middag: Chili sin Carne 

Onsdag 3/8 

Lunch: Baguette med köttbullar eller grönsaksbullar  

Middag: Gryta på fläskfile eller veganskabiffar med potatis 



 
 
Torsdag 4/8 

Lunch: Tunnbrödsrulle med kyckling eller falafel 

Middag: Korvstroganoff eller vegansk stroganoff 

Fredag 5/8 

Lunch: Pastasallad 

Middag: Taco 

Lördag 6/8 

Lunch: Tunnbrödsrulle med varmkorv eller vegansk korv 

 

Detta finns som frukost + måltidsdryck:  

- Fil  
- Laktosfri mjölk  
- Mjölk  
- Laktosfri fil  
- Ost skivad  
- Skinka  
- Cornflakes  
- Bordsmargarin  
- Bröd  
- Måltidsdryck äpple  
- Måltidsdryck citron  

 

Detta kommer finnas i det baspaket som finns att hämta ut i början av lägret, det kommer även gå 
att fylla på senare:  

- Socker  
- Havregryn  
- Salt  
- Vitpeppar  
- Svartpeppar  
- Rapsolja  
- Majsmjöl  
- Kanel  
- Paprikapulver  
- Buljong  
- Mjöl  
- Ketuchup  
- Senap  
- Pannkakssylt  



 
 

- Äppelmos 
- Vinäger 

 
Bl.a. detta kommer alltid finnas som basutbud i vår matutlämning, så det är möjligt att komponera 
egna maträtter om man ej vill följa de receptförslag som kommer finnas:  

 

- Vitkål  
- Morot  
- Bönor  
- Potatis  
- Ris  
- Pasta  


