Vecka 2
Bakpotatis med curryräkor
Cannelloni med linser och fetaost
Tjockkorv med tysk surkål
Grekisk böngryta

Familjekassen är för dig som känner precis som vi,
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam
förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en
särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!
Här har vi paketerat favoriterna som går hem
hos både stora och små, smaklig måltid!
HÄLSNINGAR
COOP PROVKÖK

Din beställning skall innehålla följande artiklar
för veckans recept av Familjekassen:
Korv

Krossade tomater*

Äpple

Räkor

Bönor

Salladslök

Riven ost

Surkål

Babyspenat

Crème fraiche*

Oliver

Sallad*

Fetaost

Baguette

Gul lök

Linser

Potatis*

Persilja

Färska pastaplattor

Bakpotatis

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, majonnäs, honung, malen kanel, grönsaksbuljong, curry, vitlök,
kumminfrön, köttbuljong, torkad oregano, mango chutney och chiliflakes.

* Används i fler recept

MSC-märkt fisk som kommer från ett
välskött och hållbart fiske, ww.msc.org/se

20 MIN

518 kcal/port.
Energi från: Fett 30g
Kolhydrater 44g
Protein 19g

1. Bakpotatis med curryräkor
Snabbfixad middag med smarrig röra.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Bakpotatis
Olivolja
Sallad, strimlad
Svartpeppar

2 st
1 msk
0,25 st
0,25 tsk

4 st
2 msk
0,5 st
0,5 tsk

170 g
0,5 st
1 st
1 dl
1 msk
1 msk
0,5 tsk
0,25 tsk

340 g
1 st
2 st
2 dl
2 msk
2 msk
1 tsk
0,5 tsk

Räkröra:
Räkor
Äpple, tärnat
Salladslök, finstrimlad
Crème fraiche
Majonnäs
Mango chutney
Curry
Salt

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, majonnäs, curry
och mango chutney.

1. Tillaga bakpotatisarna i mikron på medelhög
värme, 600 w, ca 20 min (eller enligt anvisning på
din mikro).
2. Blanda ihop alla ingredienserna till räkröran.
3. Skär ett kryss i potatisarna och fyll med röra.
Ringla olja över salladen och dra några varv
med pepparkvarnen. Servera med strimlad sallad.

Tips:
• Finns ingen micro går det självklart bra i ugnen.
• Smakar smaskens även utan curry om det inte gillas
av barnen.

35 MIN

628 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 65g
Protein 33g

2. Cannelloni med linser och fetaost
Smaskig vegetarisk pastarätt med tomatsås.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Linser, avsköljda
Fetaost
Babyspenat
Crème fraiche
Färska pastaplattor
Krossade tomater
Vitlöksklyfta, pressad
Oregano, torkad
Köttbuljongtärning
Riven ost
Sallad, strimlad

0,5 frp
75 g
20 g
0,5 dl
125 g
0,5 frp
0,5 st
1 tsk
0,5 st
75 g
0,25 st

1 frp
150 g
40 g
1 dl
250 g
1 frp
1 st
2 tsk
1 st
150 g
0,5 st

1. Sätt ugnen på 200°. Blanda linser, fetaost, spenat och
crème fraiche till en röra. Bred ut röran på pastaplattorna och rulla ihop. Skär ev rullarna på mitten så att
de passar i små portionsformar, eller lägg dem i en
stor form.
2. Blanda tomatkross med vitlök, oregano och
smulad buljong.
3. Täck rullarna med tomatkrossen och riven ost.
Gratinera mitt i ugnen ca 20 min. Servera med strimlad
sallad.

Bra att ha hemma:

Tips:

köttbuljong, vitlök och torkad oregano.

• Rulla in lite skinka eller salami om det finns i kylen.
• Släpp in barnen i köket och låt de laga maten ikväll.

20 MIN

329 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 6g
Protein 17g

3. Tjockkorv med tysk surkål

Syrad vitkål kryddad med kumminfrön och stekt korv.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Surkål
Vatten
Köttbuljongtärning
Kumminfrön
Korv

250 g
190 g
1,5 dl
0,5 st
1 tsk
2 st

500 g
380 g
3 dl
1 st
2 tsk
4 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, kumminfrön och köttbuljong

1. Skala och koka potatis i saltat vatten.
2. Lägg surkål i en kastrull med vatten, buljong
och kummin. Låt koka ca 5 min.
3. Stek korvarna i några droppar olja.
4. Servera korven med nykokt potatis och surkål.

Tips:
• Knaperstek rökt sidfläsk och koka med i surkålen
för extra kraftig smak.
• Smörstek potatisen som variation till barnen.

35 MIN

772 kcal/port.
Energi från: Fett 56g
Kolhydrater 27g
Protein 41g

4. Grekisk böngryta

Härligt värmande gryta med potatis, bönor vitlök och chiliflakes.
Ingredienser:
Potatis, skalad
och tärnad
Gul lök, hackad
Vitlöksklyftor,
finhackad
Chiliflakes
Olivolja
Krossade tomater
Vatten
Grönsaksbuljongtärning
Kanel, malen
Bönor, avsköljda
Oliver, urkärnade
Persilja, hackad
Baguette

2 portioner

4 portioner

150 g
0,5 st

300 g
1 st

2 st
0,5 tsk
1 msk
0,5 frp
1,5 dl
1 st
0,25 msk
0,5 frp
1 dl
0,5 st
2 st

4 st
1 tsk
2 msk
1 frp
3 dl
2 st
0,5 msk
1 frp
2 dl
1 st
4 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, honung, malen
kanel, grönsaksbuljong och chiliflakes

1. Stek potatis, lök, vitlök och chiliflakes i en gryta
med olja. Tillsätt krossade tomater, vatten, buljong
och kanel. Låt sjuda ca 20 min. Tillsätt bönor och
oliver och sjud ytterligare 5 min.
2. Smaka av med salt, peppar och ev honung. Toppa
med lite persilja. Värm bröden enligt anvisningen på
förpackningen och servera till grytan.

Tips:
• Servera gärna med en klick grekisk yoghurt.
• Servera de små vid bordet gurk- och morotstavar.

Familjekassen v2

Innehållsförteckning
SHRIMPS IN BRINE, SELLERS BRAND
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserveringsmedel (E 211, E 202).

Allergentyp: Kräftdjur
RIVEN OST GRATÄNG, COOP
INGREDIENSER: Ost (mjölk, salt, mjölksyrakultur, ystenzym och ostlöpe, konserveringsmedel (E 251),
färgämne (E 160a, E 160b)), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär.

Allergentyp: Mjölk
CHORIZO, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Kött* 82% (griskött 43%, nötkött 39), vatten, potatismjöl*, salt, kryddor* (peppar*,
vitlök*, paprika*, cayennepeppar*, basilika*), socker*, lök*, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 20 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. I naturtarm. Kokt och rökt.
Förpackad i en skyddande atmosfär. Ursprung kött: Sverige.

CREME FRAICHE 34%, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.

Allergentyp: Mjölk, Laktos
FETA ÄKTA I BIT, COOP
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk 96% (FÅRMJÖLK min. 70% och GETMJÖLK max. 30%), salt,
konsistensgivande medel (mikrobiell ystenzym), mjölksyrakultur. Vatteninnehåll max. 56%. Fett i
torrsubstans min. 45%.

Allergentyp: Mjölk
TOMATER KROSSADE, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Skalade, krossade ekologiska tomater* 99,7%, salt. *KRAV-ekologisk ingrediens.

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

Allergentyp: Vete
Röda Linser, Gogreen
INGREDIENSER: Röda linser, vatten, salt,
antioxidalionsmedel (E300, E385)./ Røde linser, vann, salt,
antioksidasjonsmiddel (E300, E385)./ Punainen linssi, vesi, suola,
hapettumisenestoaine (E300, E385).

STORA VITA BÖNOR, ZETA
INGREDIENSER: Stora vita bönor, vatten.

SURKÅL, DRUVAN
INGREDIENSER: Vitkål/hvidkål, vitvin/hvidvin, salt.

SVARTA OLIVER URKÄRNADE, FONTANA
INGREDIENSER: Urkärnade svarta oliver 42,8%, vatten, salt, surhetsreglerande medel
(mjölksyra). Steriliserad produkt.

Vecka 2
Laxpudding med kallrökt lax
Picklad potatissallad med grillkorv
Crepes med rödbetor och fetaost
Pasta med chili och vitlök

Ekologiska kassen är för dig som känner precis som vi,
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam
förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en
särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!
Här har vi paketerat favoriterna som går hem
hos både stora och små, smaklig måltid!
HÄLSNINGAR
COOP PROVKÖK

Din beställning skall innehålla följande artiklar
för veckans recept av Ekologiska kassen:
Kallrökt lax

Pasta

Gräslök

Ägg*

Morot*

Rucola*

Grillkorv

Potatis*

Rödbetor

Fetaost

Gul lök*

Tomat

Crème fraiche

Rödlök

Oliver

Dill

Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, mjölk, smör, socker, ättiksprit, vetemjöl,
havregryn, flytande honung, vitlök, chiliflakes och kapris

* Används i fler recept

Samtliga artiklar i
matkassen är ekologiska

MSC-märkt fisk som kommer från ett
välskött och hållbart fiske, ww.msc.org/se

45 MIN

600 kcal/port.
Energi från: Fett 39g
Kolhydrater 32g
Protein 30g

1. Laxpudding med kallrökt lax
Klassisk laxpudding med lax och dill.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Ägg
Mjölk
Crème fraiche
Vatten
Salt
Svartpeppar
Kallrökt lax, skivad
Gul lök, strimlad
Dill, hackad
Smör
Morot, rivna

300 g
1,5 st
1 dl
0,5 dl
0,5 dl
0,25 tsk
0,25 tsk
150 g
0,5 st
0,5 dl
10 g
1,5 st

600 g
3 st
2 dl
1 dl
1 dl
0,5 tsk
0,5 tsk
300 g
1 st
1 dl
20 g
3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör och mjölk

1. Sätt ugnen på 200°. Skiva potatisen lövtunt,
gärna med en mandolin. Eller använd kokta
potatisar.
2. Blanda ägg, mjölk, crème fraiche, vatten, salt och
peppar till en äggstanning.
3. Varva potatis, lax, lök och dill i en smord
ugnsform.
4. Häll på äggstanningen. Hyvla smör med en osthyvel och lägg ovan på. Grädda mitt i ugnen 40–45 min.
Känn med en sticka om potatisen är klar. Servera
laxpuddingen med rivna morötter.

Tips:
• Koka extra mycket potatis så det räcker till potatissalladen också.
• Gör morotsstavar om barnen hellre vill ha det.

30 MIN

682 kcal/port.
Energi från: Fett 28g
Kolhydrater 85g
Protein 21g

2. Picklad potatissallad med grillkorv

Smakrik potatissallad med morot serveras med grillkorv.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vatten
Socker
Ättikssprit
Salt
Potatis, kokt och tärnat
Morot, finstrimlad
Gul lök, finhackad
Gräslök, finstrimlad
Grillkorv
Rucola

1,5 dl
1 dl
0,5 dl
0,25 tsk
150 g
2,5 st
0,5 st
0,25 dl
5 st
25 g

3 dl
2 dl
1 dl
0,5 tsk
300 g
5 st
1 st
0,5 dl
10 st
50 g

Bra att ha hemma:
salt, ättikssprit och socker

1. Värm vatten, socker, ättiksprit och salt tills
sockret har smält. Häll lagen i en skål och tillsätt
potatis, morötter, lök och gräslök. Låt gärna stå så
länge som möjligt innan servering.
2. Stek korvarna till fin färg och tills genomvarma.
Servera med potatissallad och rucola.

Tips:
• Grilla korvarna om vädret tillåter.
• Servera några kokta potatisar till barnen vid sidan
om.

30 MIN

581 kcal/port.
Energi från: Fett 28g
Kolhydrater 57g
Protein 26g

3. Crepes med rödbetor och fetaost
Smarriga crepes med rödbetor och fetaost.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vetemjöl
Havregryn
Mjölk
Ägg
Salt
Smör
Rödbetor
Fetaost
Flingsalt
Honung, flytande
Olivolja

1 dl
1 dl
2,5 dl
1,5 st
0,5 tsk
1 msk
250 g
125 g
0,25 tsk
0,5 msk
0,5 msk

2 dl
2 dl
5 dl
3 st
1 tsk
2 msk
500 g
150 g
0,5 tsk
1 msk
1 msk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, flytande honung,
smör, mjölk, havregryn och vetemjöl.

1. Vispa ihop mjöl och havregryn med hälften av
mjölken till en slät smet. Tillsätt resten av mjölken,
ägg och salt. Låt smeten stå ca 5 min att svälla.
2. Hetta upp en stekpanna och grädda tunna
pannkakor i smör till fin färg på båda sidorna.
Servera med tärnade rödbetor och smulad feta.
Salta, peppra och ringla över honung och olivolja.

Tips:
• Gott med rostade valnötter på vid servering.
• Servera rödbetorna och osten vid sidan av till barnen.

20 MIN

600 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 77g
Protein 14g

4. Pasta med chili och vitlök
Smakrik pasta med vitlök och oliver.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Olivolja
Gul lök, strimlad
Vitlöksklyfta, skivad
Chiliflakes
Tomat, tärnas
Oliver
Kapris
Salt
Svartpeppar
Rucola

200 g
0,5 dl
0,5 st
1 st
0,25 tsk
2,5 st
0,5 dl
0,25 dl
0,25 tsk
0,25 tsk
25 g

400 g
1 dl
1 st
2 st
0,5 tsk
5 st
1 dl
0,5 dl
0,5 tsk
0,5 tsk
50 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, chiliflakes och vitlök

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Hetta upp oljan i en stekpanna och fräs lök, vitlök
och chiliflakes.
2. Tillsätt tomat, oliver och kapris. När allt är
ordentligt varmt, vänd runt med den nykokta pastan.
3. Smaka av med salt och mycket svartpeppar.
Servera med rucola.

Tips:
• Gott med en färsk krydda till, t ex basilika.
• Servera oliver och kapris vid sidan av till barnen.

Ekologiska kassen v2

Innehållsförteckning

PASTA, ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Ekologiskt DURUMVETEMJÖL*, ekologiska ÄGG* 15%, vatten, salt.
*Ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Vete, ägg
FETA ORGANIC KRAV, ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Pastöriserad ekologisk mjölk (FÅRMJÖLK min. 70%, GETMJÖLK
max. 30%), salt, mjölksyrakultur, mikrobiellt ystenzym. Mjölkens ursprungsland Grekland.
Allergen: Mjölk.
KALLRÖKT LAX, EKO
INGREDIENSER: Ekologisk LAX* (Salmo salar) 97%, salt. Kallrökt. Odlad lax. Ursprungsland: Norge.
*KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verificeras av KIWA..
Innehåller: Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Senap, Lupin,
Blötdjur, Sojabönor, Selleri, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter.
GRILLKORV, ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Gris*- och nötkött* 53%, vatten, fett från gris*, potatismjöl**, bindväv från gris*,
salt, druvsocker**, kryddor (vitpeppar**, paprika**, ingefära**, koriander**, muskot**, cayennepeppar**), lök**, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 250 natriumnitrit).
*KRAV-ekologisk ingrediens. **Ekologisk ingrediens. Kokt och rökt. URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött,
uppfött, slaktat och styckat i Sverige.

Vecka 2
Bakpotatis med curryräkor
Cannelloni med linser och fetaost
Tjockkorv med tysk surkål
Grekisk böngryta

Laktosfria kassen är för dig som känner precis som vi,
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam
förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en
särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!
Här har vi paketerat favoriterna som går hem
hos både stora och små, smaklig måltid!
HÄLSNINGAR
COOP PROVKÖK

Din beställning skall innehålla följande artiklar
för veckans recept av Laktosfria kassen:
Korv

Krossade tomater*

Äpple

Räkor

Bönor

Salladslök

Riven ost

Surkål

Babyspenat

Crème fraiche*

Oliver

Sallad*

Fetaost

Baguette

Gul lök

Linser

Potatis*

Persilja

Färska pastaplattor

Bakpotatis

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, majonnäs, honung, malen kanel, grönsaksbuljong, curry, vitlök,
kumminfrön, köttbuljong, torkad oregano, mango chutney och chiliflakes.

* Används i fler recept

MSC-märkt fisk som kommer från ett
välskött och hållbart fiske, ww.msc.org/se

20 MIN

518 kcal/port.
Energi från: Fett 30g
Kolhydrater 44g
Protein 19g

1. Bakpotatis med curryräkor
Snabbfixad middag med smarrig röra.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Bakpotatis
Olivolja
Sallad, strimlad
Svartpeppar

2 st
1 msk
0,25 st
0,25 tsk

4 st
2 msk
0,5 st
0,5 tsk

170 g
0,5 st
1 st
1 dl
1 msk
1 msk
0,5 tsk
0,25 tsk

340 g
1 st
2 st
2 dl
2 msk
2 msk
1 tsk
0,5 tsk

Räkröra:
Räkor
Äpple, tärnat
Salladslök, finstrimlad
Crème fraiche
Majonnäs
Mango chutney
Curry
Salt

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, majonnäs, curry
och mango chutney.

1. Tillaga bakpotatisarna i mikron på medelhög
värme, 600 w, ca 20 min (eller enligt anvisning på
din mikro).
2. Blanda ihop alla ingredienserna till räkröran.
3. Skär ett kryss i potatisarna och fyll med röra.
Ringla olja över salladen och dra några varv
med pepparkvarnen. Servera med strimlad sallad.

Tips:
• Finns ingen micro går det självklart bra i ugnen.
• Smakar smaskens även utan curry om det inte gillas
av barnen.

35 MIN

628 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 65g
Protein 33g

2. Cannelloni med linser och fetaost
Smaskig vegetarisk pastarätt med tomatsås.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Linser, avsköljda
Fetaost
Babyspenat
Crème fraiche
Färska pastaplattor
Krossade tomater
Vitlöksklyfta, pressad
Oregano, torkad
Köttbuljongtärning
Riven ost
Sallad, strimlad

0,5 frp
75 g
20 g
0,5 dl
125 g
0,5 frp
0,5 st
1 tsk
0,5 st
75 g
0,25 st

1 frp
150 g
40 g
1 dl
250 g
1 frp
1 st
2 tsk
1 st
150 g
0,5 st

1. Sätt ugnen på 200°. Blanda linser, fetaost, spenat och
crème fraiche till en röra. Bred ut röran på pastaplattorna och rulla ihop. Skär ev rullarna på mitten så att
de passar i små portionsformar, eller lägg dem i en
stor form.
2. Blanda tomatkross med vitlök, oregano och
smulad buljong.
3. Täck rullarna med tomatkrossen och riven ost.
Gratinera mitt i ugnen ca 20 min. Servera med strimlad
sallad.

Bra att ha hemma:

Tips:

köttbuljong, vitlök och torkad oregano.

• Rulla in lite skinka eller salami om det finns i kylen.
• Släpp in barnen i köket och låt de laga maten ikväll.

20 MIN

329 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 6g
Protein 17g

3. Tjockkorv med tysk surkål

Syrad vitkål kryddad med kumminfrön och stekt korv.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Surkål
Vatten
Köttbuljongtärning
Kumminfrön
Korv

250 g
190 g
1,5 dl
0,5 st
1 tsk
2 st

500 g
380 g
3 dl
1 st
2 tsk
4 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, kumminfrön och köttbuljong

1. Skala och koka potatis i saltat vatten.
2. Lägg surkål i en kastrull med vatten, buljong
och kummin. Låt koka ca 5 min.
3. Stek korvarna i några droppar olja.
4. Servera korven med nykokt potatis och surkål.

Tips:
• Knaperstek rökt sidfläsk och koka med i surkålen
för extra kraftig smak.
• Smörstek potatisen som variation till barnen.

35 MIN

772 kcal/port.
Energi från: Fett 56g
Kolhydrater 27g
Protein 41g

4. Grekisk böngryta

Härligt värmande gryta med potatis, bönor vitlök och chiliflakes.
Ingredienser:
Potatis, skalad
och tärnad
Gul lök, hackad
Vitlöksklyftor,
finhackad
Chiliflakes
Olivolja
Krossade tomater
Vatten
Grönsaksbuljongtärning
Kanel, malen
Bönor, avsköljda
Oliver, urkärnade
Persilja, hackad
Baguette

2 portioner

4 portioner

150 g
0,5 st

300 g
1 st

2 st
0,5 tsk
1 msk
0,5 frp
1,5 dl
1 st
0,25 msk
0,5 frp
1 dl
0,5 st
2 st

4 st
1 tsk
2 msk
1 frp
3 dl
2 st
0,5 msk
1 frp
2 dl
1 st
4 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, honung, malen
kanel, grönsaksbuljong och chiliflakes

1. Stek potatis, lök, vitlök och chiliflakes i en gryta
med olja. Tillsätt krossade tomater, vatten, buljong
och kanel. Låt sjuda ca 20 min. Tillsätt bönor och
oliver och sjud ytterligare 5 min.
2. Smaka av med salt, peppar och ev honung. Toppa
med lite persilja. Värm bröden enligt anvisningen på
förpackningen och servera till grytan.

Tips:
• Servera gärna med en klick grekisk yoghurt.
• Servera de små vid bordet gurk- och morotstavar.

Laktosfria kassen v2

Innehållsförteckning

CHORIZO, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Kött* 82% (griskött 43%, nötkött 39), vatten, potatismjöl*, salt, kryddor* (peppar*,
vitlök*, paprika*, cayennepeppar*, basilika*), socker*, lök*, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 20 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. I naturtarm. Kokt och rökt.
Förpackad i en skyddande atmosfär. Ursprung kött: Sverige.

RIVEN OST, VÄSTERBOTTENSOST
Ingredienser: Ost (pastöriserad mjölk, salt, mjölksyrakultur, ostlöpe, konserveringsmedel E202 och
E251), klumpförebyggande medel potatisstärkelse.

Allergentyp: Mjölk
SHRIMPS IN BRINE, SELLERS BRAND
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserveringsmedel (E 211, E 202).

Allergentyp: Kräftdjur
LAKTOSFRI CRÈME FRAICHE 12%, VALIO
INGREDIENSER: Pastöriserad GRÄDDE, modifierad majsstärkelse, förtjockningsmedel pektin,
syrningskultur och laktasenzym.

Allergentyp: Mjölk
FETA ÄKTA I BIT, COOP
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk 96% (FÅRMJÖLK min. 70% och GETMJÖLK max. 30%), salt,
konsistensgivande medel (mikrobiell ystenzym), mjölksyrakultur. Vatteninnehåll max. 56%. Fett i
torrsubstans min. 45%.

Allergentyp: Mjölk
TOMATER KROSSADE, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Skalade, krossade ekologiska tomater* 99,7%, salt. *KRAV-ekologisk ingrediens.

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

Allergentyp: Vete
RÖDA LINSER, GOGREEN
INGREDIENSER: Röda linser, vatten, salt,
antioxidalionsmedel (E300, E385)./ Røde linser, vann, salt,
antioksidasjonsmiddel (E300, E385)./ Punainen linssi, vesi, suola,
hapettumisenestoaine (E300, E385).

STORA VITA BÖNOR, ZETA
INGREDIENSER: Stora vita bönor, vatten.

SURKÅL, DRUVAN
INGREDIENSER: Vitkål/hvidkål, vitvin/hvidvin, salt.

SVARTA OLIVER URKÄRNADE, FONTANA
INGREDIENSER: Urkärnade svarta oliver 42,8%, vatten, salt, surhetsreglerande medel
(mjölksyra). Steriliserad produkt.

Din lösning
på veckan.

Vecka 2
Cannelloni med linser och fetaost
Tjockkorv med tysk surkål
Grekisk böngryta

Tredagarskassen är för dig som känner precis som vi,
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam
förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en
särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!
Här har vi paketerat favoriterna som går hem
hos både stora och små, smaklig måltid!
HÄLSNINGAR
COOP PROVKÖK

Din beställning skall innehålla följande artiklar
för veckans recept av Tredagarskassen:
Kryddig korv

Krossade tomater*

Babyspenat

Riven ost

Bönor

Gul lök

Crème fraiche

Surkål

Persilja

Fetaost

Oliver

Sallad

Linser

Baguette

Färska pastaplattor

Potatis*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, honung, malen kanel, grönsaksbuljong, vitlök, kumminfrön,
köttbuljong, torkad oregano och chiliflakes

* Används i fler recept

MSC-märkt fisk som kommer från ett
välskött och hållbart fiske, ww.msc.org/se

35 MIN

628 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 65g
Protein 33g

1. Cannelloni med linser och fetaost
Smaskig vegetarisk pastarätt med tomatsås.

Ingredienser:

4 portioner

Linser, avsköljda
Fetaost
Babyspenat
Crème fraiche
Färska pastaplattor
Krossade tomater
Vitlöksklyfta, pressad
Oregano, torkad
Köttbuljongtärning
Riven ost
Sallad, strimlad

1 frp
150 g
40 g
1 dl
250 g
1 frp
1 st
2 tsk
1 st
150 g
0,5 st

1. Sätt ugnen på 200°. Blanda linser, fetaost, spenat och crème fraiche till en röra. Bred ut röran på
pastaplattorna och rulla ihop. Skär ev rullarna på mitten så att de passar i små portionsformar, eller lägg
dem i en stor form.
2. Blanda tomatkross med vitlök, oregano och
smulad buljong.
3. Täck rullarna med tomatkrossen och riven ost.
Gratinera mitt i ugnen ca 20 min. Servera med strimlad
sallad.

Bra att ha hemma:

Tips:

köttbuljong, vitlök och torkad oregano.

• Rulla in lite skinka eller salami om det finns i kylen.
• Släpp in barnen i köket och låt de laga middagen ikväll.

20 MIN

329 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 6g
Protein 17g

2. Tjockkorv med tysk surkål

Syrad vitkål kryddad med kumminfrön och stekt korv.
Ingredienser:

4 portioner

Potatis
Surkål
Vatten
Köttbuljongtärning
Kumminfrön
Kryddig korv

500 g
380 g
3 dl
1 st
2 tsk
4 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, kumminfrön och köttbuljong.

1. Skala och koka potatis i saltat vatten.
2. Lägg surkål i en kastrull med vatten, buljong
och kummin. Låt koka ca 5 min.
3. Stek korvarna i några droppar olja.
4. Servera korven med nykokt potatis och surkål.

Tips:
• Knaperstek rökt sidfläsk och koka med i surkålen
för extra kraftig smak.
• Smörstekt potatisen som variation till barnen.

35 MIN

772 kcal/port.
Energi från: Fett 56g
Kolhydrater 27g
Protein 41g

3. Grekisk böngryta

Härligt värmande gryta med potatis, bönor vitlök och chiliflakes.
Ingredienser:

4 portioner

Potatis, skalad
och tärnad
300 g
Gul lök, hackad
1 st
Vitlöksklyftor, finhackad 4 st
Chiliflakes
1 tsk
Olivolja
2 msk
Krossade tomater
1 frp
Vatten
3 dl
Grönsaksbuljongtärning 2 st
Kanel, malen
0,5 msk
Bönor, avsköljda
1 frp
Oliver, urkärnade
2 dl
Persilja, hackad
1 st
Baguette
4 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, honung, malen kanel,
grönsaksbuljong och chililakes

1. Stek potatis, lök, vitlök och chiliflakes i en gryta
med olja. Tillsätt krossade tomater, vatten, buljong
och kanel. Låt sjuda ca 20 min. Tillsätt bönor och
oliver och sjud ytterligare 5 min.
2. Smaka av med salt, peppar och ev honung. Toppa
med lite persilja. Värm bröden enligt anvisningen på
förpackningen och servera till grytan.

Tips:
• Servera gärna med en klick grekisk yoghurt.
• Servera de små vid bordet gurk- och morotstavar.

Tredagarskassen v2

Innehållsförteckning
CHORIZO, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Kött* 82% (griskött 43%, nötkött 39), vatten, potatismjöl*, salt, kryddor* (peppar*,
vitlök*, paprika*, cayennepeppar*, basilika*), socker*, lök*, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 20 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. I naturtarm. Kokt och rökt.
Förpackad i en skyddande atmosfär. Ursprung kött: Sverige.

RIVEN OST GRATÄNG, COOP
INGREDIENSER: Ost (mjölk, salt, mjölksyrakultur, ystenzym och ostlöpe, konserveringsmedel (E 251),
färgämne (E 160a, E 160b)), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär.

Allergentyp: Mjölk
CREME FRAICHE 34%, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.

Allergentyp: Mjölk, Laktos
FETA ÄKTA I BIT, COOP
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk 96% (FÅRMJÖLK min. 70% och GETMJÖLK max. 30%), salt,
konsistensgivande medel (mikrobiell ystenzym), mjölksyrakultur. Vatteninnehåll max. 56%. Fett i
torrsubstans min. 45%.

Allergentyp: Mjölk
TOMATER KROSSADE, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Skalade, krossade ekologiska tomater* 99,7%, salt. *KRAV-ekologisk ingrediens.

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

Allergentyp: Vete
RÖDA LINSER, GOGREEN
INGREDIENSER: Röda linser, vatten, salt,
antioxidalionsmedel (E300, E385)./ Røde linser, vann, salt,
antioksidasjonsmiddel (E300, E385)./ Punainen linssi, vesi, suola,
hapettumisenestoaine (E300, E385).

STORA VITA BÖNOR, ZETA
INGREDIENSER: Stora vita bönor, vatten.

SVARTA OLIVER URKÄRNADE, FONTANA
INGREDIENSER: Urkärnade svarta oliver 42,8%, vatten, salt, surhetsreglerande medel
(mjölksyra). Steriliserad produkt.
surkål, Druvan
INGREDIENSER: Vitkål/hvidkål, vitvin/hvidvin, salt.

BRÖD
INGREDIENSER: VETEMJÖL 72%, vatten, jäst, salt, VETEGRODDAR, dextros, rostat VETEMALTMJÖL,
emulgeringsmedel (E 472e vegetabiliskt), RÅGMJÖL. Kan innehålla spår av soja..
Innehåller: Råg, Vete, Sojabönor

Vecka 2
Pastaskruvar med tonfisk
Zucchinilasagne med skinka och ost
Räksallad med linser och kokt ägg
Svarta bönbullar med paprika

Hälsokassen är för dig som vill äta lite bättre, lite enklare.
Vi har skapat en kasse med både hälsosamma, goda och enkla recept.
Jag tycker att hälsosam mat ska vara just så, enkel och njutningsfull.
Att äta hälsosamt innebär inte att man måste äta perfekt eller att man
aldrig ska äta godsaker. Tvärtom kan det snarare finnas utrymme för det lilla
extra ibland genom att äta bra mat till vardags.
Hoppas att du kommer att gilla våra menyer och att de passar din livsstil.
Förresten, våra recept innehåller max 500 kcal per portion.

Josefine Jonasson,
Legitimerad dietist

Din beställning ska innehålla följande artiklar
för veckans recept av Hälsokassen:
Tonfisk

Bönor

Tomat*

Rökt skinka

Kikärter

Haricot verts

Räkor

Fullkornspasta

Gurka*

Ägg*

Sallad*

Gul lök

Crème fraiche

Zucchini

Paprika*

Riven ost

Citron*

Blomkål*

Linser

Rödlök

Broccoli

Krossade tomater

Rucola

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, torkad oregano, smör, kapris, vetemjöl, mjölk, chiliflakes,
cayennepeppar, socker och vitlök.
* Används i fler recept

Veckosallad

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Blomkål, tunt
Gurka, tärningar
Paprika, strimlor

0,25 st
0,25 st
0,25 st

0,5 st
0,5 st
0,5 st

Blanda ihop grönsakerna till en sallad och servera toppad med salt
och peppar.

15 MIN

479 kcal/port.
Energi från: Fett 24%
Kolhydrater 48%
Protein 28%

1. Pastaskruvar med tonfisk

Krämig pasta med tonfisk, kapris och citron.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Fullkornspasta
Olivolja
Rödlök, strimlad
Vitlöksklyfta, hackad
Tonfisk, avrunnen
Crème fraiche
Kapris
Citron
Salt
Svartpeppar
Rucola
Blomkål, småbuketter

140 g
0,5 tsk
0,5 st
0,5 st
185 g
1 dl
1,5 msk
0,25 st
0,25 tsk
0,25 tsk
30 g
0,25 st

280 g
1 tsk
1 st
1 st
370 g
2 dl
3 msk
0,5 st
0,5 tsk
0,5 tsk
60 g
0,5 st

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Värm en kastrull med oljan. Stek lök och vitlök tills
de mjuknat något.
3. Häll av vattnet från tonfisken. Rör ner tonfisk,
crème fraiche och kapris i kastrullen och låt allt bli
varmt. Tillsätt citronskal (endast det gula), pressad
saft och smaka av med salt och peppar.
4. Servera tonfisksåsen med pastan, rucola
och blomkål.

Tips:
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kapris och vitlök

• Servera lite extra kapris till.

40 MIN

297 kcal/port.
Energi från: Fett 39%
Kolhydrater 28%
Protein 33%

2. Zucchinilasagne med skinka och ost

Zucchini istället för pastaplattor i denna smarriga lasagne.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Zucchini
Salt
Tomat, skivad
Rökt skinka, strimlad
Riven ost
Oregano, torkad
Sallad
Kikärter, kokta

200 g
0,5 tsk
2,5 st
80 g
40 g
1 tsk
100 g
55 g

400 g
1 tsk
5 st
160 g
80 g
2 tsk
200 g
110 g

0,5 msk
1 msk
2,5 dl

1 msk
2 msk
5 dl

Bechamel:
Smör
Vetemjöl
Mjölk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, torkad oregano, vetemjöl
och mjölk.

1. Sätt ugnen på 200°. Skär zucchini på längden i
tunna skivor, gärna med mandolin eller osthyvel.
2. Lägg ut skivorna på en skärbräda och strö på salt.
Torka sedan av vätskan som släppt med hushållspapper (efter ca 5 min).
3. Smält smör i en kastrull och vispa ner vetemjöl.
Häll i mjölken i en tunn stråle under konstant vispning
till en klumpfri sås. Låt sjuda tills såsen tjocknat.
Var försiktig så den inte bränner fast i botten.
Smaka av med salt och peppar.
4. Varva sås, zucchini, tomater, skinka, riven ost och
oregano i en ugnsform och avsluta med riven ost.
5. Gratinera mitt i ugnen ca 25 min, tills gratängen har
en gyllene fin yta. Servera med finstrimlad sallad
och kikärter.

Tips:
• Variera och byt ut den torkade oreganon mot färsk.
Strö även gärna över lite färsk vid servering.

20 MIN

345 kcal/port.
Energi från: Fett 22%
Kolhydrater 33%
Protein 45%

3. Räksallad med linser och kokt ägg
Fräsch och somrig räksallad med ägg och linser.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ägg
Haricots verts
Sallad, strimlad
Tomater, delade
Gurka, i bitar
Linser, avsköljda
Räkor
Citron, i bitar

2 st
75 g
0,5 st
1,5 st
0,25 st
1 dl
170 g
0,5 st

4 st
150 g
1 st
3 st
0,5 st
2 dl
340 g
1 st

1. Koka äggen. Lägg haricots verts i kokande,
saltat vatten och låt koka 2 min.
2. Fördela sallad, tomat, gurka, linser och haricots
verts på ett serveringsfat.
3. Toppa med räkor, äggklyftor och citron.
Dra några varv med pepparkvarnen över salladen.

Tips:
Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

• Servera en vinägrett eller gräddfilsdressing till,
recept coop.se

40 MIN

405 kcal/port.
Energi från: Fett 27%
Kolhydrater 50%
Protein 23%

4. Svarta bönbullar med paprika

Goda bönbullar med smak av vitlök och cayennepeppar.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vitlöksklyfta
Chiliflakes
Olivolja
Gul lök, strimlad
Krossade tomater
Socker
Salt
Svartpeppar
Bönor, avsköljda
Paprika, finhackad
Gul lök, grovriven
Vitlöksklyfta, pressad
Cayennepeppar
Salt
Ägg
Vetemjöl
Olivolja
Broccoli
Sallad, strimlad

1 st
0,25 tsk
0,5 msk
0,5 st
0,5 frp
0,5 tsk
0,25 tsk
0,25 tsk
2,5 dl
0,5 st
0,25 st
1 st
0,5 tsk
0,5 tsk
1 st
0,5 dl
0,5 msk
125 g
35 g

2 st
0,5 tsk
1 msk
1 st
1 frp
1 tsk
0,5 tsk
0,5 tsk
5 dl
1 st
0,5 st
2 st
1 tsk
1 tsk
2 st
1 dl
1 msk
250 g
70 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, chiliflakes,
cayennepeppar, vitlök och socker.

1. Stek vitlök och chili i olivolja ca 5 min tills oljan tagit
smak och färg. Plocka upp den ena vitlöksklyftan.
Stek lök i samma olja ca 5 min, tills den mjuknat.
Tillsätt tomater, socker, salt och peppar. Koka på
svag värme under lock ca 15 min. Mixa såsen med en
stavmixer.
2. Mosa bönorna med en ballongvisp i en bunke.
Tillsätt paprika, lök, vitlök, cayennepeppar och salt.
3. Rör ihop ägg och vetemjöl i en annan skål och vänd
ner det i bönblandningen. Blanda ordentligt.
4. Hetta upp en stekpanna med olja och klicka ut små
biffar och stek dem på medelvärme 5-6 min. Var
försiktig med värmen, de bränns lätt. Höj värmen mot
slutet för att ge biffarna extra färg. Skär broccolin i
buketter och stjälken i tunna skivor. Koka i lättsaltat
vatten i 3 min.
5. Servera biffarna med tomatsås, broccoli och sallad.

Tips:
• Bönblandningen går att förbereda och förvara
i kylskåpet.

Hälsokassen v2

Innehållsförteckning
TONFISK I VATTEN, COOP
INGREDIENSER: TONFISK i stora bitar, lag (vatten, salt). Tonfiskart: Skipjack
(Katsuwonus pelamis).

SHRIMPS IN BRINE, SELLERS BRAND
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserveringsmedel (E 211, E 202).

Allergentyp: Kräftdjur
HALLOUMI, FONTANA
INGREDIENSER: Pastöriserad ko-, får- och getMJÖLK, salt, vegetabiliskt ystenzym,
mynta.

Allergentyp: Mjölk
COTTAGE CHEESE NATURELL 4%, COOP
INGREDIENSER: Pastöriserad MJÖLK och GRÄDDE, salt, konserveringsmedel (E
202), syrningskultur, konsistensmedel (mikrobiellt ystenzym).
Ursprung mjölk och grädde: Sverige.

Allergentyp: Mjölk

KROSSADE TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Krossade tomater och tomatjuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E 330).

FULLKORNSPASTA
INGREDIENSER: fullkornsmjöl av durumVETE 55%, mjöl av durumVETE.

Allergentyp: Vete

