
Vecka 9 

Fiskbiffar med potatismos och brynt smör

Pasta med tomatsås 
och vitlöksfräst svamp

Japansk ugnsrostad kycklinglårfilé

Fläskpannkaka



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, ströbröd, smör, mjölk, vitlök, grönsaksbuljong, sambal oelek, 
sesamolja, japansk soja och vetemjöl

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklinglårfilé

Bacon

Matlagningsgrädde*

Ägg*

Krossade tomater

Ris

Pasta

Morot*

Vitkål*

Citron

Potatis

Gul lök*

Champinjoner

Ingefära

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

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



1. Fiskbiffar med potatismos och brynt smör
Fiskbiffar som serveras med nötigt smör och mos.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vit fisk  250 g  500 g
Matlagningsgrädde  0,25 dl  0,5 dl
Ägg, endast gulan  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Ströbröd  0,75 dl  1,5 dl
Smör  0,5 msk  1 msk
Vitkål  250 g  500 g
Citron  0,5 st  1 st
Smör  25 g  50 g
 Potatispuré:
Potatis  450 g  900 g
Smör  1 msk  2 msk
Mjölk  1 dl  2 dl

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

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten.

2. Krama ur överflödig vätska ur fisken. Mixa hastigt
fisken till en färs i en matberedare monterad med
knivblad. Blanda med grädde, äggula, salt och peppar.
Forma smeten till små biffar med blöta händer.
Rulla biffarna i ströbröd. Hetta upp en stekpanna och
stek biffarna i smör till fin färg på medelvärme.

3. Pressa eller mosa potatisen med en stomp eller
ballongvisp. Tillsätt smör och mjölk. Rör kraftigt till
ett fluffigt mos och smaka av med salt. Riv vitkål
och pressa ner citronsaft av en halv citron och smaka
av med salt och peppar.

4. Smält smör i en kastrull tills det skummar och är
gyllene i färgen. Servera biffarna med mos, vitkåls- 
sallad, brynt smör och citronklyftor.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa 
in för att ta fram senare i  veckan.
• Servera lingonsylt till barnens biffar.

 

35 MIN
509 kcal/port. 

Energi från: Fett 14g 
Kolhydrater 48g 

Protein 41g

Serveringstips och inspiration



2. Pasta med tomatsås och vitlöksfräst svamp
Vegetarisk pastasås på morötter, tomater och svamp.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, hackad  0,5 st  1 st
Morot, grovriven  1 st  2 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Matlagningsgrädde  1 dl  2 dl
Pasta  160 g  320 g
Champinjoner, skivade  125 g  250 g
Smör  0,25 msk  0,5 msk
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong, vitlök
och smör

1. Stek lök, vitlök och morot i olja i en kastrull. Tillsätt
krossade tomater, buljong och grädde. Sjud under lock
ca 15 min. Mixa såsen slät.

2. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Hetta upp en stekpanna och stek svampen tills den
vätskat av sig. Tillsätt smör och vitlök och stek någon
minut till. Salta och peppra.

3. Servera pastan med tomatsåsen och den vitlöks-
stekta svampen.

Tips:
• Det är gott med parmesan till.
• Servera svampen vid sidan av till barnen.

 

25 MIN
498 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 74g 

Protein 14g

Serveringstips och inspiration



3. Japansk ugnsrostad kycklinglårfilé
Kyckling i ugn med smak av vitlök och ingefära.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Morot, skivad  1 st  2 st
Gul lök, klyftad  0,5 st  1 st
Vitkål, i bitar  150 g  300 g
Vitlöksklyfta, skivad  1,5 st  3 st
Ingefära, grovriven  1 msk  2 msk
Sambal oelek  0,5 msk  1 msk
Sesamolja  0,5 msk  1 msk
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Soja, japansk  0,5 dl  1 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sesamolja, vitlök, sambal oelek och
japansk soja.

1. Sätt ugnen på 225º. Koka riset enligt anvisningen
på förpackningen.

2. Dela kycklinglårfiléerna och lägg i en bunke med
resterande ingredienser. Vänd runt ordentligt.

3. Lägg över i en ugnsform och stek mitt i ugnen ca
20 min. Använd gärna stektermometer, kycklingen
är perfekt vid 70°.

4. Servera med ris.

Tips:
• Gott att toppa med färsk koriander och chili.
• Gott med nudlar till barnen om de gillar det bättre.

 

35 MIN
535 kcal/port. 

Energi från: Fett 11g 
Kolhydrater 72g 

Protein 33g

Serveringstips och inspiration



4. Fläskpannkaka
Klassiskt recept på fläskpannkaka i ugn, mättande och gott är det en riktig familjefavorit.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bacon 100 g 200 g
Vetemjöl 1,5 dl 3 dl
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Mjölk 3 dl 6 dl
Ägg 2 st 4 st
Morot 2,5 st 5 st

Bra att ha hemma:
salt, vetemjöl och mjölk

1. Skär baconet i bitar och sprid ut i en långpanna. 
Ställ mitt i ugnen och låt få lite färg, ca 10 min. Blanda 
mjöl och salt och vispa ner hälften av mjölken till en 
jämn smet. Häll i resten av mjölken och vispa i äggen.

2. Blanda mjöl och salt och vispa ner hälften av mjöl-
ken till en jämn smet. Häll i resten av mjölken och 
vispa i äggen.

3. Häll smeten över baconet. Grädda mitt i ugnen tills 
pannkakan fått fin färg, ca 30 min. Servera pannkakan
med morotstavar.

Tips:
• Servera med lingonsylt eller rårörda lingon.
• Vill barnen ha rivna morötter servera det till istället.

45 MIN
611 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 57g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v9 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

MATLAGNINGSGRÄDDE 15 %, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE med 15% fetthalt. Ursprung gräddråvara: Sverige, 
Tyskland. 

BACON SKIVAT, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk* av  gris (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konser-
veringsmedel (E250),  Bacon är en rå produkt och skall genomstekas.



Vecka 9 

Enkel fish’n chips

Halloumi Stroganoff

Fläskkotletter med mos och spenat

Mozzarellapasta med aubergine-Lotta 
Lundgren



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, smör, curry, vitvinsvinäger, majonnäs, mjölk, tomat-
puré, grönsaksbuljong, balsamvinäger, torkad timjan, socker, vitlök, flytande honung 
och balsamvinäger

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

Vit fisk

Fläskkotletter

Mozzarella

Halloumi

Crème fraiche

Linser

Passerade tomater

Pasta

Bulgur

Körsbärstomater burk

Potatis*

Morot*

Gul lök*

Babyspenat

Aubergine

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

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

* Används i fler recept

Samtliga artiklar i 
matkassen är ekologiska



1. Enkel fish’n chip
Panerad fisk med rotsaker i ugn.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Morot  2,5 st  5 st
Potatis  250 g  500 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vit fisk, i mindre bitar 250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Vetemjöl  1 dl  2 dl
Olivolja  0,5 msk 1 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
 Currydipp:
Gul lök, finhackad  0,25 st  0,5 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Curry  0,25 tsk  0,75 tsk
Vitvinsvinäger  0,5 tsk  1 tsk
Majonnäs  0,5 dl  1 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitvinsvinäger, curry,
majonnäs, smör och vetemjöl.

1. Sätt ugnen på 225°. Skala morot och potatis och
skär dem i stavar. Fördela på en plåt och vänd runt 
med olja och salt. Rosta mitt i ugnen ca 25 min.

2. Fräs löken mjuk i olja. Tillsätt curry och vinäger.
Stek någon minut till. Låt löken svalna lite. Blanda
med majonnäs och smaka av med salt och peppar.

3. Salta fisken. Och vänd den i mjöl. Hetta upp oljan
i en stekpanna, klicka i smöret och lägg ner fisken
precis när smöret slutat bubbla.

4. Sänk värmen något och vänd så fort fisken fått en
gyllene yta. Stek på andra sidan.

5. Servera med rotfruktsstavar och currydipp.

Tips:
• Har du bostongurka hemma, rör ner lite av den
i såsen.
• Panera fisken i krossade cornflakes istället, extra
gott för barnen.

30 MIN
509 kcal/port.

Energi från: Fett 23g 
Kolhydrater 46g 

Protein 29g

Serveringstips och inspiration



2. Halloumi Stroganoff
God kombo med salt halloumi i den krämiga tomatsåsen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Linser, torkade  0,5 dl  1 dl
Bulgur  1,5 dl  3 dl
Halloumi  100 g  200 g
Morot  1 st  2 st
Gul lök  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Crème fraiche 1,25 dl  2,5 dl
Passerade tomater  1 dl  2 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Balsamvinäger  0,5 msk  1 msk
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Socker  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong,
tomatpuré, balsamvinäger, torkad timjan och socker.

1. Koka linserna enligt anvisningen på förpackningen.
Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär halloumi i centimetertjocka stavar och morot
i tunna stavar. Hacka löken. Stek löken några min i 
olja och tillsätt sedan halloumi och morot.

3. Tillsätt tomatpuré, crème fraiche, passerade 
tomater, buljong, vinäger, timjan och socker. Sila 
bort vattnet från linserna och rör ner dem. Koka upp 
och låt allt sjuda några min. Smaka av med salt och 
peppar.

5. Servera stroganoffen med bulgur.

Tips:
• Gott med en grönsallad till.
• Mixa tomatsåsen innan du blandar i halloumin,
om barnen inte gillar bitar.

 

20 MIN
560 kcal/port. 

Energi från: Fett 39g 
Kolhydrater 31g 

Protein 19g

Serveringstips och inspiration



3. Fläskkotletter med mos och spenat
Lättlagad middag som serveras med hemgjort potatismos.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fläskkotletter 2 st 4 st
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Babyspenat 35 g 70 g
Morot 2 st 4 st
 Potatismos:  
Potatis 450 g 900 g
Smör 25 g 50 g
Mjölk 0,5 dl 1 dl
Salt 0,5 tsk 1 tsk

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

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten.

2. Mosa potatisen med en ballongvisp och tillsätt 
smör, mjölk och salt. Vispa moset fluffigt.

3. Krydda kotletterna med nymalen peppar. Hetta upp 
en stekpanna och stek köttbitarna i smör, 3-4 min per
sida. Salta. Häll spenaten i stekpannan. Klart att
servera när spenaten bara sjunkit ner något.

4. Servera med morotstavar.

Tips:
• Stek morotsstavarna i lite olivolja och salt innan 
servering.
• Riv moroten om barnen gillar det bättre.

 

35 MIN
359 kcal/port. 

Energi från: Fett 3g 
Kolhydrater 44g 

Protein 33g

Serveringstips och inspiration



4. Mozzarellapasta med aubergine-Lotta Lundgren
Krämig pastarätt med tomat, aubergine och smält mozzarella.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 200 g 400 g
Auberginer 250 g 500 g
Olivolja 1,5 msk 3 msk
Svartpeppar, nymalen 0,25 tsk 0,5 tsk
Vitlöksklyftor, 
tunt skivade 2 st 4 st
Tomatpuré 0,5 msk 1 msk
Körsbärstomat, på burk 200 g 400 g
Balsamvinäger 0,5 tsk 1 tsk
Honung, flytande 0,5 tsk 1 tsk
Mozzarella 1 st 2 st
Vatten från pastakoket 0,75 dl 1,5 dl
Salt 0,5 tsk 1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, tomatpuré, balsam-
vinäger och flytande honung

1. Koka upp en stor kastrull med saltat vatten till 
pastan. 

2. Skala och tärna auberginen i stora bitar. Hetta upp 
olja i en gryta eller stekpanna och stek auberginen 
tills den har fått fin färg, ca 5 min. Salta och peppra.

3. Tillsätt vitlök och tomatpuré, stek ytterligare någon 
minut. Häll i tomaterna, vinäger och honung, låt små-
puttra ca 4 min. Riv den ena mozzarella osten i bitar 
och låt smälta ner i såsen under omrörning.

4. Koka pastan någon minut kortare än vad som an-
givits på förpackningen. Ta 1 ½ dl av kokvattnet och 
blanda ner i tomatsåsen. Häll av pastan och vänd ner i 
såsen. Toppa med den andra mozzarellaosten i bitar.

Tips:
• Gott att toppa med chiliflakes och basilika.
• Servera den ena mozzarellan bredvid till barnen.

30 MIN
656 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 85g 

Protein 29g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v9 
Innehållsförteckning

PASTA, ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Ekologiskt DURUMVETEMJÖL*, ekologiska ÄGG* 15%, vatten, salt.
*Ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Vete, ägg

CREME FRA KRAV 34%, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE*, mjölksyrakultur. *KRAV-ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Mjölk 

MOZZARELLA, EKO
INGREDIENSER: Mozzarella (pastöriserad KOMJÖLK*, salt, mikrobiellt ystenzym, surhetsregle-
rande medel (E 270 mjölksyra)), saltlake (vatten, salt). *Ekologisk ingrediens..
Innehåller: Mjölk.

HALLOUMI, EKO
Ingredienser: Pastöriserad get*-ko*- ochfårMJÖLK*, salt, vegetabiliskt ystenzym,mynta*. *= Eko-
logisk produkt.
Innehåller: Mjölk.

KÖRSBÄRSTOMATER PÅ BURK
INGREDIENSER: Skalade tomater* 65% (Italien), tomatjuice* 35% (tomat: Italien), surhetsreg-
lerande medel (E 330 citronsyra ). *KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verifieras av 
KIWA..
Innehåller: UW, GO, GB, NR, SA, SH, ST, SR, SM, SP, Lupin, Blötdjur, SC, SW, Svaveldioxid eller 
sulfit, Sojabönor, Selleri, Senap, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Jordnötter, Sesamfrön.

PASSERADE TOMATER, EKO
INGREDIENSER: Passerade tomater utan skal och kärnor* (Portugal eller Italien) surhetsregleran-
de medel (E 330 citronsyra). *KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verifieras av Kiwa..
Innehåller: Blötdjur, Ägg, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Kräftdjur, Jordnötter, Fisk, Mjölk, Nöt-
ter (eng: tree nuts), Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten.



Vecka 9 

Fiskbiffar med potatismos och brynt smör

Pasta med tomatsås 
och vitlöksfräst svamp

Japansk ugnsrostad kycklinglårfilé

Fläskpannkaka



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, ströbröd, smör, mjölk, vitlök, grönsaksbuljong, sambal oelek, 
sesamolja, japansk soja och vetemjöl

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklinglårfilé

Bacon

Matlagningsgrädde*

Ägg*

Krossade tomater

Ris

Pasta

Morot*

Vitkål*

Citron

Potatis

Gul lök*

Champinjoner

Ingefära

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

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



1. Fiskbiffar med potatismos och brynt smör
Fiskbiffar som serveras med nötigt smör och mos.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vit fisk  250 g  500 g
Matlagningsgrädde  0,25 dl  0,5 dl
Ägg, endast gulan  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Ströbröd  0,75 dl  1,5 dl
Smör  0,5 msk  1 msk
Vitkål  250 g  500 g
Citron  0,5 st  1 st
Smör  25 g  50 g
 Potatispuré:
Potatis  450 g  900 g
Smör  1 msk  2 msk
Mjölk  1 dl  2 dl

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

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten.

2. Krama ur överflödig vätska ur fisken. Mixa hastigt
fisken till en färs i en matberedare monterad med
knivblad. Blanda med grädde, äggula, salt och peppar.
Forma smeten till små biffar med blöta händer.
Rulla biffarna i ströbröd. Hetta upp en stekpanna och
stek biffarna i smör till fin färg på medelvärme.

3. Pressa eller mosa potatisen med en stomp eller
ballongvisp. Tillsätt smör och mjölk. Rör kraftigt till
ett fluffigt mos och smaka av med salt. Riv vitkål
och pressa ner citronsaft av en halv citron och smaka
av med salt och peppar.

4. Smält smör i en kastrull tills det skummar och är
gyllene i färgen. Servera biffarna med mos, vitkåls- 
sallad, brynt smör och citronklyftor.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa 
in för att ta fram senare i  veckan.
• Servera lingonsylt till barnens biffar.

 

35 MIN
509 kcal/port. 

Energi från: Fett 14g 
Kolhydrater 48g 

Protein 41g

Serveringstips och inspiration



2. Pasta med tomatsås och vitlöksfräst svamp
Vegetarisk pastasås på morötter, tomater och svamp.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, hackad  0,5 st  1 st
Morot, grovriven  1 st  2 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Matlagningsgrädde  1 dl  2 dl
Pasta  160 g  320 g
Champinjoner, skivade  125 g  250 g
Smör  0,25 msk  0,5 msk
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong, vitlök
och smör

1. Stek lök, vitlök och morot i olja i en kastrull. Tillsätt
krossade tomater, buljong och grädde. Sjud under lock
ca 15 min. Mixa såsen slät.

2. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Hetta upp en stekpanna och stek svampen tills den
vätskat av sig. Tillsätt smör och vitlök och stek någon
minut till. Salta och peppra.

3. Servera pastan med tomatsåsen och den vitlöks-
stekta svampen.

Tips:
• Det är gott med parmesan till.
• Servera svampen vid sidan av till barnen.

 

25 MIN
498 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 74g 

Protein 14g

Serveringstips och inspiration



3. Japansk ugnsrostad kycklinglårfilé
Kyckling i ugn med smak av vitlök och ingefära.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Morot, skivad  1 st  2 st
Gul lök, klyftad  0,5 st  1 st
Vitkål, i bitar  150 g  300 g
Vitlöksklyfta, skivad  1,5 st  3 st
Ingefära, grovriven  1 msk  2 msk
Sambal oelek  0,5 msk  1 msk
Sesamolja  0,5 msk  1 msk
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Soja, japansk  0,5 dl  1 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sesamolja, vitlök, sambal oelek och
japansk soja.

1. Sätt ugnen på 225º. Koka riset enligt anvisningen
på förpackningen.

2. Dela kycklinglårfiléerna och lägg i en bunke med
resterande ingredienser. Vänd runt ordentligt.

3. Lägg över i en ugnsform och stek mitt i ugnen ca
20 min. Använd gärna stektermometer, kycklingen
är perfekt vid 70°.

4. Servera med ris.

Tips:
• Gott att toppa med färsk koriander och chili.
• Gott med nudlar till barnen om de gillar det bättre.

 

35 MIN
535 kcal/port. 

Energi från: Fett 11g 
Kolhydrater 72g 

Protein 33g

Serveringstips och inspiration



4. Fläskpannkaka
Klassiskt recept på fläskpannkaka i ugn, mättande och gott är det en riktig familjefavorit.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bacon 100 g 200 g
Vetemjöl 1,5 dl 3 dl
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Mjölk 3 dl 6 dl
Ägg 2 st 4 st
Morot 2,5 st 5 st

Bra att ha hemma:
salt, vetemjöl och mjölk

1. Skär baconet i bitar och sprid ut i en långpanna. 
Ställ mitt i ugnen och låt få lite färg, ca 10 min. Blanda 
mjöl och salt och vispa ner hälften av mjölken till en 
jämn smet. Häll i resten av mjölken och vispa i äggen.

2. Blanda mjöl och salt och vispa ner hälften av mjöl-
ken till en jämn smet. Häll i resten av mjölken och 
vispa i äggen.

3. Häll smeten över baconet. Grädda mitt i ugnen tills 
pannkakan fått fin färg, ca 30 min. Servera pannkakan
med morotstavar.

Tips:
• Servera med lingonsylt eller rårörda lingon.
• Vill barnen ha rivna morötter servera det till istället.

45 MIN
611 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 57g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v9 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

LAKTOSFRI VISPGRÄDDE 35%, VALIO
INGREDIENSER: GRÄDDE, stabiliseringsmedel karragenan och laktasenzym. Högpastöriserad.
Allergentyp: Mjölk

BACON SKIVAT, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk* av  gris (96%), vatten, salt,
antioxidationsmedel (E301), konserveringsmedel (E250),  Bacon är en rå produkt och skall
genomstekas.



Vecka 9

Fiskbiffar med potatismos och brynt smör

Pasta med tomatsås 
och vitlöksfräst svamp

Fläskpannkaka

Din lösning
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, ströbröd, smör, mjölk, vitlök, grönsaksbuljong och 
vetemjöl

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

* Används i fler recept

Vit fisk

Bacon

Matlagningsgrädde*

Ägg*

Krossade tomater

Pasta

Morot*

Vitkål

Citron

Potatis

Gul lök

Champinjoner

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

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



1. Fiskbiffar med potatismos och brynt smör
Fiskbiffar som serveras med nötigt smör och mos.

Ingredienser: 4 portioner
Vit fisk  500 g
Matlagningsgrädde  0,5 dl
Ägg, endast gulan  1 st
Salt  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk
Ströbröd  1,5 dl
Smör  1 msk
Vitkål  500 g
Citron  1 st
Smör  50 g
 Potatispuré:
Potatis  900 g
Smör  2 msk
Mjölk  2 dl

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

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten.

2. Krama ur överflödig vätska ur fisken. Mixa hastigt
fisken till en färs i en matberedare monterad med
knivblad. Blanda med grädde, äggula, salt och peppar.
Forma smeten till små biffar med blöta händer.
Rulla biffarna i ströbröd. Hetta upp en stekpanna och
stek biffarna i smör till fin färg på medelvärme.

3. Pressa eller mosa potatisen med en stomp eller
ballongvisp. Tillsätt smör och mjölk. Rör kraftigt till
ett fluffigt mos och smaka av med salt. Riv vitkål
och pressa ner citronsaft av en halv citron och smaka
av med salt och peppar.

4. Smält smör i en kastrull tills det skummar och är
gyllene i färgen. Servera biffarna med mos, vitkålssal-
lad, brynt smör och citronklyftor.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa 
in för att ta fram senare i veckan.
• Servera lingonsylt till barnens biffar.

 

35 MIN
509 kcal/port. 

Energi från: Fett 14g 
Kolhydrater 48g 

Protein 41g

Serveringstips och inspiration



2. Pasta med tomatsås och vitlöksfräst svamp
Vegetarisk pastasås på morötter, tomater och svamp.

Ingredienser: 4 portioner
Gul lök, hackad  1 st
Vitlöksklyfta, hackad  1 st
Morot, grovriven  2 st
Olivolja  1 msk
Krossade tomater  1 frp
Grönsaksbuljongtärning  1 st
Matlagningsgrädde  2 dl
Pasta  320 g
Champinjoner, skivade  250 g
Smör  0,5 msk
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong, vitlök 
och smör

1. Stek lök, vitlök och morot i olja i en kastrull. Tillsätt
krossade tomater, buljong och grädde. Sjud under lock
ca 15 min. Mixa såsen slät.

2. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Hetta upp en stekpanna och stek svampen tills den
vätskat av sig. Tillsätt smör och vitlök och stek någon
minut till. Salta och peppra.

3. Servera pastan med tomatsåsen och den vitlöks-
stekta svampen.

Tips:
• Det är gott med parmesan till.
• Servera svampen vid sidan av till barnen.

 

25 MIN
498 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 74g 

Protein 14g

Serveringstips och inspiration



3. Fläskpannkaka
Klassiskt recept på fläskpannkaka i ugn, mättande och gott är det en riktig familjefavorit.

Ingredienser: 4 portioner
Bacon 200 g
Vetemjöl 3 dl
Salt 0,5 tsk
Mjölk 6 dl
Ägg 4 st
Morot 5 st

Bra att ha hemma:
salt, vetemjöl och mjölk

1. Skär baconet i bitar och sprid ut i en långpanna. 
Ställ mitt i ugnen och låt få lite färg, ca 10 min. Blanda 
mjöl och salt och vispa ner hälften av mjölken till en 
jämn smet. Häll i resten av mjölken och vispa i äggen.

2. Blanda mjöl och salt och vispa ner hälften av mjöl-
ken till en jämn smet. Häll i resten av mjölken och 
vispa i äggen.

3. Häll smeten över baconet. Grädda mitt i ugnen tills 
pannkakan fått fin färg, ca 30 min. Servera pannkakan
med morotstavar.

Tips:
• Servera med lingonsylt eller rårörda lingon.
• Vill barnen ha rivna morötter servera det till istället.

45 MIN
611 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 57g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v9
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

MATLAGNINGSGRÄDDE 15 %, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE med 15% fetthalt. Ursprung gräddråvara: Sverige, 
Tyskland. 

BACON SKIVAT, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk* av  gris (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konser-
veringsmedel (E250),  Bacon är en rå produkt och skall genomstekas.



Vecka 9 

Curryräkor med ris

Pastasallad med lufttorkad skinka 
och sparris

Biff Stroganoff

Vegobiffar med halloumi 
och rostad potatis



Josefine Jonasson, 
Legitimerad dietist

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.

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

* Används i fler recept

 Veck o-
� ll ad

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Zucchini, tunt hyvlad 0,25 st 0,5 st
Gurka, tunt hyvlad 0,25 st 0,5 st

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, röd currypasta, torkad rosmarin, tomatpuré, fransk senap, 
köttbuljong, vetemjöl och ägg

Räkor

Lufttorkad skinka

Biff

Halloumi

Matlagningsgrädde

Kokosmjölk

Oliver

Råris

Fullkornspasta

Kikärtor

Gul lök*

Paprika

Gurka*

Broccoli*

Grön sparris

Citron*

Babyspenat*

Tomat

Morot*

Potatis*

Zucchini*



1. Curryräkor med ris
Räkor, paprika och lök i röd curry med kokosmjölk.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Råris  1,5 dl  3 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Currypasta, röd  2 tsk  4 tsk
Kokosmjölk  2 dl  4 dl
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Paprika, strimlad  1 st  2 st
Räkor  170 g  340 g
Gurka  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och röd currypasta

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Värm olja i en stekpanna och stek currypastan
ca 1 min. Tillsätt kokosmjölk och rör tills currypastan
är utblandad.

3. Tillsätt lök och paprika, smaka av med salt. Låt
puttra 3 min på svag värme och lägg i räkorna precis
innan servering.

4. Servera med gurkstavar.

Tips:
• Har du ont om tid så ta matvete istället för råris.

 

40 MIN
425 kcal/port. 

Energi från: Fett 27% 
Kolhydrater 51% 

Protein 22%

Serveringstips och inspiration



2. Pastasallad med lufttorkad skinka och sparris
Snabblagad pastasallad med lufttorkad skinka, sparris och oliver.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornspasta  100 g  200 g
Broccoli, buketter  200 g  400 g
Grön sparris  125 g  250 g
Citron  0,25 st  0,5 st
Rosmarin, torkad  0,25 msk  0,5 msk
Babyspenat  25 g  50 g
Tomat, delad  1 st  2 st
Oliver  25 g  50 g
Morot, tunt hyvlad  1 st  2 st
Lufttorkad skinka  100 g  200 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och torkad rosmarin

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Skölj av den nykokta pastan ordentligt i kallt vatten 
och låt rinna av. Koka broccolin i 3 min.

2. Ansa och stek sparrisen i het panna ca 3 min.

3. Blanda pastan med pressad citron och torkad 
rosmarin, spenat, broccoli, tomater, oliver, sparris och 
morötter och toppa med lufttorkad skinka vid serve-
ring. Dra ett varv med pepparkvarnen.

Tips:
• Koka pastan i förväg och förvara i kylen så är 
middagen klar snabbt.

 

20 MIN
398 kcal/port. 

Energi från: Fett 26% 
Kolhydrater 46% 

Protein 28%

Serveringstips och inspiration



3. Biff Stroganoff
Strimlad biff med sås på fransk senap.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Biff, strimlad  0,5 frp  1 frp
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Gul lök, strimlad  1 st  2 st
Tomatpuré  1,5 msk  3 msk
Fransk senap  1,5 msk  3 msk
Köttbuljongtärning  0,25 st  0,5 st
Vatten  1 dl  2 dl
Matlagningsgrädde  0,5 dl  1 dl
Broccoli  125 g  250 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, köttbuljong, tomatpuré
och fransk senap.

1. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

2. Hetta upp en stekpanna ordentligt. Salta, peppra
och stek köttet i omgångar i olja. Lägg åt sidan.

3. Sänk värmen och stek lök och tomatpuré under
omrörning ca 2 min.

4. Lägg tillbaka köttet och tillsätt senap, köttbuljong,
vatten och grädde. Koka upp och sjud ca 5 min.

5. Koka broccoli i lättsaltat vatten ca 3 min.

6. Servera stroganoffen med kokt potatis och broccoli.

Tips:
• Frys resten av grädden i istärningspåsar, smidigt att 
ta fram till nästa gång.

 

30 MIN
485 kcal/port. 

Energi från: Fett 32% 
Kolhydrater 38% 

Protein 30%

Serveringstips och inspiration



4. Vegobiffar med halloumi och rostad potatis
Saftiga biffar med kikärtor, zucchini och morot.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, delad  300 g  600 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Kikärtor, kokta  0,5 frp  1 frp
Morot  1 st  2 st
Zucchini  0,25 st  0,5 st
Halloumi  50 g  100 g
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Vetemjöl  0,25 dl  0,5 dl
Ägg  0,5 st  1 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Babyspenat  20 g  40 g
Citron  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, ägg och vetemjöl

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela potatisen på en
ugnsplåt och vänd runt i olja och salt. Rosta mitt i
ugnen ca 25 min.

2. Skölj kikärtorna i kallt vatten och mosa dem
grovt i en bunke.

3. Riv ner morot, zucchini och halloumi. Blanda
runt det rivna med lök, mjöl, ägg och salt.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek små
biffar av smeten på medelvärme, ca 3 min per
sida.

5. Vänd ihop spenaten med den varma potatisen
och pressa över lite citron vid serveringen.

Tips:
• Gott med en kall yoghurtsås till eller en klick crème 
fraiche.

35 MIN
415 kcal/port. 

Energi från: Fett 36% 
Kolhydrater 48% 

Protein 16%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v9 
Innehållsförteckning

MATLAGNINGSGRÄDDE 15 %, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE med 15% fetthalt. Ursprung gräddråvara: Sverige, 
Tyskland. 

LUFTTORKAD SKINKA
Ingredienser: Fläskkött, salt, konserveringsmedel E250, antioxidationsmedel E301. Till 100g fär-
digvara har använts 145g kött..

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

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

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

KOKOSMJÖLK
Ingredienser: Kokosnötextrakt (56%), vatten, stabiliseringsmedel: E466, emulgeringsmedel: E471, 
antioxidationsmedel: E330. Total salthalt: 0,1%..


