Vecka 12
Panerad fisk med potatismos och picklad lök
Kryddig korvgryta med vitkål
Mexikansk tacopanna
Pasta med krämig ädelostsås och svamp

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:
Vit fisk

Krossade tomater*

Potatis

Kryddig korv

Bönor

Gul lök

Nötfärs

Nachochips

Sallad

Riven ost

Matvete

Champinjoner

Gräddfil*

Pasta

Morot

Ädelost

Vitkål*

Matlagningsgrädde

Rödlök*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, ägg, vetemjöl, ströbröd, smör, socker, vinäger, mjölk,
vitlök, tomatpuré, cayennepeppar, paprikapulver, chiliflakes, malen koriander och malen
spiskummin

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

35 MIN

506 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 61g
Protein 36g

1. Panerad fisk med potatismos och picklad lök
Frasig fisk med potatis och picklad lök.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vit fisk
Ägg
Vetemjöl
Ströbröd
Olivolja
Smör
Vitkål, strimlad
Picklad rödlök:
Rödlök
Socker
Vinäger
Potatismos:
Potatis
Mjölk
Smör
Salt

250 g
0,5 st
0,5 dl
1 dl
0,5 msk
0,5 msk
150 g

500 g
1 st
1 dl
2 dl
1 msk
1 msk
300 g

1 st
1 tsk
2,5 msk

2 st
2 tsk
5 msk

400 g
0,5 dl
0,5 msk
0,5 tsk

800 g
1 dl
1 msk
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, ströbröd, mjölk,
vinäger, smör, socker och ägg

1. Skiva löken i tunna skivor. Blanda löken med sockret
tills den börjar safta sig. Häll över vinägern och låt stå
tills maten är klar.
2. Skala potatisen och dela den i bitar. Koka den mjuk i
saltat vatten. Mosa potatisen och vispa i mjölk och
smör. Smaka av med salt och peppar.
3. Skär fisken i mindre bitar och salta. Doppa först i
lättvispat ägg, sedan vetemjöl och sist ströbröd.
4. Hetta upp olja och smör i en panna och stek fisken
gyllene på båda sidor. Servera med potatismos
picklad rödlök och strimlad vitkål.

Tips:
• Har du parmesan hemma, smaksätt moset med den.
• Gör en pizzasallad till barnen.

Serveringstips och inspiration

20 MIN

463 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 34g
Protein 17g

2. Kryddig korvgryta med vitkål

Vitkål är en riktig superråvara, nyttig som få och riktigt god i grytor.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Matvete
Olivolja
Vitkål
Kryddig korv
Gul lök, klyftad
Vitlöksklyfta, finhackad
Chiliflakes
Tomatpuré
Vatten
Krossade tomater
Gräddfil

1,5 dl
0,5 msk
100 g
1,5 st
1 st
1 st
0,25 msk
1 msk
1 dl
0,5 frp
0,75 dl

3 dl
1 msk
200 g
3 st
2 st
2 st
0,5 msk
2 msk
2 dl
1 frp
1,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, chiliflakes, tomatpuré och vitlök

1. Koka matvetet enligt anvisningen på förpackningen.
2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek kål, korv, lök,
vitlök och chiliflakes. Tillsätt tomatpurén och stek
under omrörning någon minut till. Häll i vatten och
tomatkross. Låt sjuda ca 10 min. Smaka av med mer
chiliflakes om det behövs.
3. Servera med matvete och en klick gräddfil.

Tips:
• Smaka av grytan med 1 tsk socker och en skvätt
balsamvinäger för lite rundare smak.
• Servera gurk- och morotsstavar till barnen.

Serveringstips och inspiration

35 MIN

629 kcal/port.
Energi från: Fett 29g
Kolhydrater 46g
Protein 44g

3. Mexikansk tacopanna

En tacomiddag för hela familjen, servera direkt ur pannan.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Nötfärs
Olja, neutral
Spiskummin, malen
Koriander, malen
Paprikapulver
Cayennepeppar
Salt
Bönor, avsköljda
Krossade tomater
Nachochips
Riven ost
Gräddfil
Sallad, strimlad

250 g
0,5 msk
0,25 msk
1 tsk
0,5 tsk
0,25 tsk
0,5 tsk
0,5 frp
0,5 frp
100 g
35 g
0,75 dl
0,5 st

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

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, malen spiskummin, malen koriander,
paprikapulver och cayennepeppar

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Hetta upp olja i en ugnstålig stekpanna och stek
färsen. Tillsätt alla kryddor, bönor och krossade
tomater och låt puttra några minuter. Smaka av med
salt.
3. Stick ner nachochips och strö över riven ost.
Gratinera mitt i ugnen tills osten smält. Klicka ut
gräddfil och låt alla äta ur samma panna. Servera med
resten av chipsen och sallad.

Tips:
• Gott att toppa med jalapeños om det finns hemma.
• Denna är också god att äta med mjuka tortillabröd
om barnen föredrar det.

Serveringstips och inspiration

25 MIN

476 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 65g
Protein 20g

4. Pasta med krämig ädelostsås och svamp
Mäktig vegetarisk pastarätt med gömmor från skogen.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Matlagningsgrädde
Ädelost
Olivolja
Rödlök, klyftad
Champinjoner, delade
Salt
Svartpeppar
Morot

160 g
0,5 dl
50 g
0,5 msk
0,5 st
125 g
0,25 tsk
0,25 tsk
1,5 st

320 g
1 dl
100 g
1 msk
1 st
250 g
0,5 tsk
0,5 tsk
3 st

1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.
2. Häll grädde i en kastrull och smula ner osten. Låt
sjuda ihop till en sås och smaka av med salt och
peppar.
3. Hetta upp olja i en stekpanna. Stek lök och svamp
under omrörning tills de har stekyta och är något
mjuka. Vänd runt pastan med såsen och toppa med
svamp och lök. Servera med tunt slantade morötter.

Bra att ha hemma:

Tips:

salt, svartpeppar och olivolja

• Strimla ner lite bacon el skinka när ni steker svampen om det råkar finnas hemma.
• Servera såsen och pastan separat om barnen inte
gillar att allt blandas.

Familjekassen v12

Innehållsförteckning
KRYDDIG KORV BRATWURST
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (75%), vatten, potatismjöl, salt, kryddor, vitlök, stabiliseringsmedel E250, antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, grisfjälster, rökarom..

KROSSADE TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Skalade, hackade tomater och tomajuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E330).

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

GRÄDDFIL
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde:
Sverige.

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

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
Nachochips
INGREDIENSER: VETEMJÖL 73% (vete: Tyskland), vatten, rapsolja, stabiliseringsmedel (E 422, E
412), surhetsreglerande medel (E 330), salt med jod, konserveringsmedel (E 202, E 282), bakpulver
(E 500), risextrakt, gluten ( VETE ). Ugnsbakad. Förpackad i en skyddande atmosfär..
Innehåller: Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som
innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk

ÄDELOST
Ingredienser: Opastöriserad fårMJÖLK, salt, löpe, syrningskultur, Penicillium Roqueforti..

Innehåller: Mjölk.

Vecka 12
Fishcakes med brynt smör
Fried rice med stekt ägg
Pasta lenticchie- Lotta Lundgren
Fläskytterfilégryta med gröna oliver

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:
Vit fisk

Pasta

Vitkål

Fläskytterfilé

Oliver

Gul lök*

Ägg*

Krossade tomater

Broccoli

Crème fraiche

Potatis

Gurka*

Linser

Rödbetor

Ris*

Morot*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, smör, kapris, vitlök, fisksås, japansk soja,
socker, tomatpuré, chiliflakes, torkad timjan och köttbuljong

* 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

Serveringstips och inspiration

35 MIN

329 kcal/port.
Energi från: Fett 2g
Kolhydrater 42g
Protein 29g

1. Fishcakes med brynt smör
Fiskbiffar med kokt potatis och rödbetor och kapris som vänds i brynt smör, blir ljuvligt gott!
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Rödbetor
Vit fisk
Ägg
Salt
Svartpeppar
Smör
Kapris
Gurka

400 g
200 g
250 g
0,5 st
0,5 tsk
0,25 tsk
25 g
0,5 dl
0,25 st

800 g
400 g
500 g
1 st
1 tsk
0,5 tsk
50 g
1 dl
0,5 st

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

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Skala
rödbetorna och skär i klyftor. Koka mjuka i saltat
vatten. Mixa fisken till en färs och lägg i en bunke
med ägg, salt och peppar.
2. När potatisen kokat mjuk ta en tredjedel och kyl
ner i kallt vatten. Riv ner potatisen i bunken och
rör om. Hetta upp en stekpanna och tillsätt smör.
Klicka i smeten i små högar och stek små biffar
så de får fin stekyta på båda sidor och är genom
stekta.
3. Smält smöret i en kastrull och bryn under omrörning
tills det doftar nötigt och slutar skumma. Vänd ner
rödbetor och kapris. Häll över biffarna vid servering
och servera med resten av potatisen och gurkstavar.

Tips:
• Det går också att ugnssteka rödbetorna.
• Servera smöret vid sidan av om barnen inte gillar att
allt blandas.

Serveringstips och inspiration

25 MIN

857 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 159g
Protein 24g

2. Fried rice med stekt ägg

Stekt ris med morötter, vitkål och broccoli, smaksatt med fisksås och soja.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris, kokt
Morot
Vitkål
Gul lök
Broccoli
Olja, neutral
Vitlöksklyfta, finriven
Fisksås
Soja, japansk
Socker
Ägg

4 dl
1 st
100 g
0,5 st
125 g
0,5 msk
0,5 st
1 msk
1 msk
0,5 msk
2 st

8 dl
2 st
200 g
1 st
250 g
1 msk
1 st
2 msk
2 msk
1 msk
4 st

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, socker, vitlök, japansk soja och
fisksås

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Skala och tärna morötterna smått. Skär vitkål, lök
och broccoli i mindre bitar. Hetta upp olja i en wok
eller stor stekpanna. Stek grönsakerna med vitlök
under omrörning någon minut. Rör ihop fisksås, soja
och socker och häll i.
3. Tillsätt ris och stek under omrörning tills riset är
varmt, smaka av med salt.
4. Hetta upp olja i en annan stekpanna och stek
äggen så att de fortfarande har en rinnig gula och
salta. Servera riset med äggen.

Tips:
• Perfekt att göra på överblivet ris. Om inte det finns
så koka det dagen innan för att spara tid.
• Hacka eller strimla grönsakerna i extra små bitar om
barnen är känsliga för grönsaker.

Serveringstips och inspiration

15 MIN

539 kcal/port.
Energi från: Fett 14g
Kolhydrater 78g
Protein 24g

3. Pasta lenticchie-Lotta Lundgren
Smakrik pastarätt med linser.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Vitlöksklyfta, pressad
Tomatpuré
Chiliflakes
Linser, avrunnen vikt
Crème fraiche
Pastavatten
Morot

160 g
0,5 st
1 msk
0,5 tsk
230 g
0,5 dl
0,5 dl
1,5 st

320 g
1 st
2 msk
1 tsk
460 g
1 dl
1 dl
3 st

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Hetta upp olja i en stekpanna och tillsätt vitlök,
tomatpuré och chiliflakes och låt fräsa någon minut.
2. Tillsätt linser, crème fraiche och 0,5/1 dl av vattnet
som pastan kokar i. Smaka av med salt och peppar.
3. Vänd ner pastan i linssåsen. Servera med rivna
morötter.

Bra att ha hemma:

Tips:

salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, tomatpuré och
chiliflakes

• Gott att toppa med färskriven parmesan.
• Servera pastasåsen separat om barnen inte gillar
att blanda.

Serveringstips och inspiration

35 MIN

510 kcal/port.
Energi från: Fett 14g
Kolhydrater 56g
Protein 35g

4. Fläskytterfilégryta med gröna oliver

Gryta med fläskytterfilé, krossade tomater, timjan och oliver.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Fläskytterfilé
Salt
Svartpeppar
Smör
Gul lök, hackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Timjan, torkad
Smör
Krossade tomater
Oliver, urkärnade
Köttbuljongtärningar
Gurka, stavar

1,5 dl
0,5 st
0,5 tsk
0,25 tsk
0,5 msk
0,5 st
1 st
0,5 tsk
0,25 msk
0,5 frp
75 g
1 st
0,25 st

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

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, vitlök, torkad timjan och
köttbuljong

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Putsa och skär köttet i skivor, salta och peppra.
Hetta upp en stekpanna och stek till fin färg på båda
sidor i smör. Lägg åt sidan.
3. Fräs lök, vitlök och timjan i smör i en gryta. Löken
ska mjukna utan att få färg. Tillsätt krossade tomater,
avrunna oliver, buljong och köttet.
4. Låt småputtra ca 20 min med lock. Smaka av med
salt och peppar och servera med ris och gurka.

Tips:
• Garnera med färsk persilja.
• Om barnen hellre vill ha pasta till fungerar det lika bra.

Ekologiska kassen v12

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
Krossade tomater
INGREDIENSER: Skalade och krossade tomater* 65% (Italien), tomatjuice* 35% (tomat: Italien).
*KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verifieras av Kiwa.
Innehåller: Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller
sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur, Kräftdjur.

Vecka 12
Panerad fisk med potatismos och picklad lök
Kryddig korvgryta med vitkål
Mexikansk tacopanna
Pasta med krämig fetaostsås och svamp

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:
Vit fisk

Krossade tomater*

Potatis

Kryddig korv

Bönor

Gul lök

Nötfärs

Nachochips

Sallad

Riven ost

Matvete

Champinjoner

Gräddfil*

Pasta

Morot

Fetaost

Vitkål*

Matlagningsgrädde

Rödlök*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, ägg, vetemjöl, ströbröd, smör, socker, vinäger, mjölk,
vitlök, tomatpuré, cayennepeppar, paprikapulver, chiliflakes, malen koriander och malen
spiskummin

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

35 MIN

506 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 61g
Protein 36g

1. Panerad fisk med potatismos och picklad lök
Frasig fisk med potatis och picklad lök.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vit fisk
Ägg
Vetemjöl
Ströbröd
Olivolja
Smör
Vitkål, strimlad
Picklad rödlök:
Rödlök
Socker
Vinäger
Potatismos:
Potatis
Mjölk
Smör
Salt

250 g
0,5 st
0,5 dl
1 dl
0,5 msk
0,5 msk
150 g

500 g
1 st
1 dl
2 dl
1 msk
1 msk
300 g

1 st
1 tsk
2,5 msk

2 st
2 tsk
5 msk

400 g
0,5 dl
0,5 msk
0,5 tsk

800 g
1 dl
1 msk
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, ströbröd, mjölk,
vinäger, smör, socker och ägg

1. Skiva löken i tunna skivor. Blanda löken med sockret
tills den börjar safta sig. Häll över vinägern och låt stå
tills maten är klar.
2. Skala potatisen och dela den i bitar. Koka den mjuk i
saltat vatten. Mosa potatisen och vispa i mjölk och
smör. Smaka av med salt och peppar.
3. Skär fisken i mindre bitar och salta. Doppa först i
lättvispat ägg, sedan vetemjöl och sist ströbröd.
4. Hetta upp olja och smör i en panna och stek fisken
gyllene på båda sidor. Servera med potatismos
picklad rödlök och strimlad vitkål.

Tips:
• Har du parmesan hemma, smaksätt moset med den.
• Gör en pizzasallad till barnen.

Serveringstips och inspiration

20 MIN

463 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 34g
Protein 17g

2. Kryddig korvgryta med vitkål

Vitkål är en riktig superråvara, nyttig som få och riktigt god i grytor.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Matvete
Olivolja
Vitkål
Kryddig korv
Gul lök, klyftad
Vitlöksklyfta, finhackad
Chiliflakes
Tomatpuré
Vatten
Krossade tomater
Gräddfil

1,5 dl
0,5 msk
100 g
1,5 st
1 st
1 st
0,25 msk
1 msk
1 dl
0,5 frp
0,75 dl

3 dl
1 msk
200 g
3 st
2 st
2 st
0,5 msk
2 msk
2 dl
1 frp
1,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, chiliflakes, tomatpuré och vitlök

1. Koka matvetet enligt anvisningen på förpackningen.
2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek kål, korv, lök,
vitlök och chiliflakes. Tillsätt tomatpurén och stek
under omrörning någon minut till. Häll i vatten och
tomatkross. Låt sjuda ca 10 min. Smaka av med mer
chiliflakes om det behövs.
3. Servera med matvete och en klick gräddfil.

Tips:
• Smaka av grytan med 1 tsk socker och en skvätt
balsamvinäger för lite rundare smak.
• Servera gurk- och morotsstavar till barnen.

Serveringstips och inspiration

35 MIN

629 kcal/port.
Energi från: Fett 29g
Kolhydrater 46g
Protein 44g

3. Mexikansk tacopanna

En tacomiddag för hela familjen, servera direkt ur pannan.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Nötfärs
Olja, neutral
Spiskummin, malen
Koriander, malen
Paprikapulver
Cayennepeppar
Salt
Bönor, avsköljda
Krossade tomater
Nachochips
Riven ost
Gräddfil
Sallad, strimlad

250 g
0,5 msk
0,25 msk
1 tsk
0,5 tsk
0,25 tsk
0,5 tsk
0,5 frp
0,5 frp
100 g
35 g
0,75 dl
0,5 st

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

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, malen spiskummin, malen koriander,
paprikapulver och cayennepeppar

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Hetta upp olja i en ugnstålig stekpanna och stek
färsen. Tillsätt alla kryddor, bönor och krossade
tomater och låt puttra några minuter. Smaka av med
salt.
3. Stick ner nachochips och strö över riven ost.
Gratinera mitt i ugnen tills osten smält. Klicka ut
gräddfil och låt alla äta ur samma panna. Servera med
resten av chipsen och sallad.

Tips:
• Gott att toppa med jalapeños om det finns hemma.
• Denna är också god att äta med mjuka tortillabröd
om barnen föredrar det.

Serveringstips och inspiration

25 MIN

457 kcal/port.
Energi från: Fett 11g
Kolhydrater 67g
Protein 17g

4. Pasta med krämig fetaostsås och svamp
Mäktig vegetarisk pastarätt med gömmor från skogen.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Matlagningsgrädde
Fetaost
Olivolja
Rödlök, klyftad
Champinjoner, delade
Salt
Svartpeppar
Morot

160 g
0,5 dl
50 g
0,5 msk
0,5 st
125 g
0,25 tsk
0,25 tsk
1,5 st

320 g
1 dl
100 g
1 msk
1 st
250 g
0,5 tsk
0,5 tsk
3 st

1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.
2. Häll grädde i en kastrull och smula ner osten. Låt
sjuda ihop till en sås och smaka av med salt och
peppar.
3. Hetta upp olja i en stekpanna. Stek lök och svamp
under omrörning tills de har stekyta och är något
mjuka. Vänd runt pastan med såsen och toppa med
svamp och lök. Servera med tunt slantade morötter.

Bra att ha hemma:

Tips:

salt, svartpeppar och olivolja

• Strimla ner lite bacon el skinka när ni steker svampen om det råkar finnas hemma.
• Servera såsen och pastan separat om barnen inte
gillar att allt blandas.

Laktosfria kassen v12

Innehållsförteckning

KRYDDIG KORV BRATWURST
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (75%), vatten, potatismjöl, salt, kryddor, vitlök, stabiliseringsmedel E250, antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, grisfjälster, rökarom..

KROSSADE TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Skalade, hackade tomater och tomajuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E330).

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

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

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

Allergentyp: Mjölk
TURKISK YOGHURT LAKTOSFRI, LINDAHLS
INGREDIENSER: Högpastöriserad mjölk/homogenisert og pasteruisert melk/pastöroitu maito,
grädde/kremfløde/kerma, yoghurtkultur/yoghurt/hapate.

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
NACHOCHIPS
INGREDIENSER: VETEMJÖL 73% (vete: Tyskland), vatten, rapsolja, stabiliseringsmedel (E 422, E
412), surhetsreglerande medel (E 330), salt med jod, konserveringsmedel (E 202, E 282), bakpulver
(E 500), risextrakt, gluten ( VETE ). Ugnsbakad. Förpackad i en skyddande atmosfär.
Innehåller: Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som
innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk

Din lösning
på veckan.

Vecka 12
Panerad fisk med potatismos och picklad lök
Kryddig korvgryta med vitkål
Pasta med krämig ädelostsås och svamp

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:
Vit fisk

Krossade tomater

Potatis

Kryddig korv

Matvete

Gul lök

Gräddfil

Pasta

Champinjoner

Ädelost

Vitkål*

Morot

Matlagningsgrädde

Rödlök*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, ägg, vetemjöl, ströbröd, smör, socker, vinäger, mjölk,
vitlök, tomatpuré och chiliflakes

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

35 MIN

506 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 61g
Protein 36g

1. Panerad fisk med potatismos och picklad lök
Frasig fisk med potatis och picklad lök.

Ingredienser:

4 portioner

Vit fisk
Ägg
Vetemjöl
Ströbröd
Olivolja
Smör
Vitkål, strimlad
Picklad rödlök:
Rödlök
Socker
Vinäger
Potatismos:
Potatis
Mjölk
Smör
Salt

500 g
1 st
1 dl
2 dl
1 msk
1 msk
300 g
2 st
2 tsk
5 msk
800 g
1 dl
1 msk
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, ströbröd, mjölk,
vinäger, smör, socker och ägg

1. Skiva löken i tunna skivor. Blanda löken med sockret
tills den börjar safta sig. Häll över vinägern och låt stå
tills maten är klar.
2. Skala potatisen och dela den i bitar. Koka den mjuk i
saltat vatten. Mosa potatisen och vispa i mjölk och
smör. Smaka av med salt och peppar.
3. Skär fisken i mindre bitar och salta. Doppa först i
lättvispat ägg, sedan vetemjöl och sist ströbröd.
4. Hetta upp olja och smör i en panna och stek fisken
gyllene på båda sidor. Servera med potatismos
picklad rödlök och strimlad vitkål.

Tips:
• Har du parmesan hemma, smaksätt moset med den.
• Gör en pizzasallad till barnen.

Serveringstips och inspiration

20 MIN

463 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 34g
Protein 17g

2. Kryddig korvgryta med vitkål

Vitkål är en riktig superråvara, nyttig som få och riktigt god i grytor.
Ingredienser:

4 portioner

Matvete
Olivolja
Vitkål
Kryddig korv
Gul lök, klyftad
Vitlöksklyfta, finhackad
Chiliflakes
Tomatpuré
Vatten
Krossade tomater
Gräddfil

3 dl
1 msk
200 g
3 st
2 st
2 st
0,5 msk
2 msk
2 dl
1 frp
1,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, chiliflakes, tomatpuré och vitlök

1. Koka matvetet enligt anvisningen på förpackningen.
2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek kål, korv, lök,
vitlök och chiliflakes. Tillsätt tomatpurén och stek
under omrörning någon minut till. Häll i vatten och
tomatkross. Låt sjuda ca 10 min. Smaka av med mer
chiliflakes om det behövs.
3. Servera med matvete och en klick gräddfil.

Tips:
• Smaka av grytan med 1 tsk socker och en skvätt
balsamvinäger för lite rundare smak.
• Servera gurk- och morotsstavar till barnen.

Serveringstips och inspiration

25 MIN

476 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 65g
Protein 20g

3. Pasta med krämig ädelostsås och svamp
Mäktig vegetarisk pastarätt med gömmor från skogen.

Ingredienser:

4 portioner

Pasta
Matlagningsgrädde
Ädelost
Olivolja
Rödlök, klyftad
Champinjoner, delade
Salt
Svartpeppar
Morot

320 g
1 dl
100 g
1 msk
1 st
250 g
0,5 tsk
0,5 tsk
3 st

1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.
2. Häll grädde i en kastrull och smula ner osten. Låt
sjuda ihop till en sås och smaka av med salt och
peppar.
3. Hetta upp olja i en stekpanna. Stek lök och svamp
under omrörning tills de har stekyta och är något
mjuka. Vänd runt pastan med såsen och toppa med
svamp och lök. Servera med tunt slantade morötter.

Bra att ha hemma:

Tips:

salt, svartpeppar och olivolja

• Strimla ner lite bacon el skinka när ni steker svampen om det råkar
finnas hemma.
• Servera såsen och pastan separat om barnen inte
gillar att allt blandas.

Tredagarskassen v12

Innehållsförteckning

Kryddig korv bratwurst
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (75%), vatten, potatismjöl, salt, kryddor, vitlök, stabiliseringsmedel E250, antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, grisfjälster, rökarom..

KROSSADE TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Skalade, hackade tomater och tomajuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E330).

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

GRÄDDFIL
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde:
Sverige.

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

ÄDELOST
Ingredienser: Opastöriserad fårMJÖLK, salt, löpe, syrningskultur, Penicillium Roqueforti..
Innehåller: Mjölk.

Vecka 12
Tonfisksallad
Fläskkotletter med mos och spenat
Frikadeller i asiatisk curry
Rostade rotsaker med
spenatpesto och pocherat ägg

Alla har vi minnen om mat från barndomen, en del goda, andra mindre bra.
Jag tillhör dem som tyckte om skolmaten, min favoritmat var ”sej i äggsås”
och panerad torsk (de tillhör faktiskt fortfarande mina favoriter). Något jag hade
väldigt svårt för var däremot rotmos.
I vuxen ålder inser jag att jag borde tycka
om det, jag gillar ju allt som ingår, men
jag har faktiskt inte gett det en ny chans.
Denna vecka tänker jag ta ett steg mot
rotmosen och laga stompad morot med
potatis. Jag känner på mig att det blir
succé.

Att få hem en färdig kasse med meny och
mat är lite av en chansning och kanske
behöver man utmana sig själv och sina
smaklökar mer vissa veckor än andra.
Våga göra det – det kan ju vara så att du
plötsligt har ett gäng med nya favoriter
bland dina recept.
Jag hoppas att veckans meny
ger dig både säkra kort och
utmaningar – och att du
gillar den!

Josefine Jonasson
Leg dietist, Med Lic

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

Gul lök

Babyspenat*

Kotletter

Broccoli

Lime

Tonfisk

Sockerärtor*

Morot*

Ägg*

Rödlök*

Palsternacka

Grana padano

Körsbärstomater*

Rödbeta

Kokosmjölk

Sallad

Vitkål

Bönor

Potatis

Fullkornsris

Rotselleri

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, mellanmjölk, smör, ströbröd, currypasta, vitvinsvinäger
och pumpakärnor
* Används i fler recept

Veckosallad

Ingredienser

2 portioner

Morot, tunt hyvlad
1,5 st
Körsbärstomater, delade 25 g
Sockerärtor, strimlade 25 g

4 portioner

3 st
50 g
50 g

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

20 MIN

351 kcal/port.
Energi från: Fett 16%
Kolhydrater 48%
Protein 36%

1. Tonfisksallad

Härlig sallad med tonfisk, bönor och kokt ägg.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

1. Koka äggen.

Ägg
Sockerärter, skurna
Rödlök, tunt skivad
Körsbärstomater,
halverade
Sallad, skuren
Bönor, avsköljda
Tonfisk, avrunnen
Vinägrett:
Olivolja
Vatten
Vitvinsvinäger
Vitlöksklyfta, pressad

2 st
50 g
0,5 st

4 st
100 g
1 st

2. Blanda sockerärter, lök, tomater, sallad och bönor
i en skål.

100 g
0,5 st
200 g
150 g

200 g
1 st
400 g
300 g

0,5 msk
0,5 msk
0,25 msk
0,5 st

1 msk
1 msk
0,5 msk
1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök och vitvinsvinäger

3. Fördela salladen på tallrikar och toppa med
tonfisken.
4. Blanda olja, vatten, vinäger och vitlök till en
vinägrett. Smaka av med salt och peppar och servera.

Tips:
• Gott med salta tillbehör, som kapris, oliver eller
sardeller.

35 MIN

308 kcal/port.
Energi från: Fett 33%
Kolhydrater 29%
Protein 38%

2. Fläskkotletter med mos och spenat
Smarrig kotlett med spenat och mos.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Rotselleri
Mjölk, mellan
Salt
Kotletter
Svartpeppar
Smör
Salt
Babyspenat

200 g
200 g
0,5 dl
0,5 tsk
2 skivor
0,25 tsk
0,5 msk
0,5 tsk
35 g

400 g
400 g
1 dl
1 tsk
4 skivor
0,5 tsk
1 msk
1 tsk
70 g

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

1. Skala och koka potatis och rotselleri i saltat vatten.
2. Mosa potatisen och rotsellerin med en ballongvisp
och tillsätt mjölk och salt. Vispa moset fluffigt.
3. Krydda kotletterna med svartpeppar, hetta upp en
stekpanna och stek köttbitarna i smör, 3-4 min per
sida. Salta.
4. Häll spenaten i stekpannan. Klart att servera när
spenaten sjunkit ihop något.

Tips:
• Krydda moset med lite muskot för extra smak.

40 MIN

451 kcal/port.
Energi från: Fett 35%
Kolhydrater 36%
Protein 29%

3. Frikadeller i asiatisk curry
Saftiga frikadeller i kokosmjölk.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Fullkornsris
Nötfärs
Ströbröd
Salt
Svartpeppar
Kokosmjölk
Vatten
Currypasta
Broccoli
Gul lök, strimlad
Babyspenat
Lime

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

2 dl
500 g
2 msk
1 tsk
0,5 tsk
4 dl
3 dl
2 msk
250 g
1 st
40 g
1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, currypasta och ströbröd

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Blanda färsen med ströbröd, salt och peppar.
Forma till små bollar med blöta händer och lägg
på en tallrik.
3. Koka upp kokosmjölk, vatten och currypasta i
en traktörpanna eller stekpanna med höga kanter.
4. Lägg i färsbollarna och låt sjuda tills de är
genomkokta, gärna under lock.
5. Skär broccolin i små buketter. Skala och skär
stjälken i tunna skivor. Lägg broccoli, lök och spenat i
currygrytan. Lägg på locket och sjud ytterligare 3 min.
Smaka av med salt. Servera med ris och limeklyftor.

Tips:
• Om du väljer råris istället för vitt ris får du i dig mer
vitaminer, mineraler och fibrer.

40 MIN

456 kcal/port.
Energi från: Fett 60%
Kolhydrater 21%
Protein 19%

4. Rostade rotsaker med spenatpesto och pocherat ägg
En varm sallad på ugnsrostad grönsaker toppad med grön pesto.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Morot
Palsternacka
Rödbeta
Vitkål
Rödlök
Olivolja
Ägg
Vitvinsvinäger
Spenatpesto:
Babyspenat
Grana padano
Olivolja
Pumpakärnor,
torrostade
Vitlöksklyfta, riven

1 st
1,5 st
125 g
125 g
0,5 st
1 msk
2 st
0,5 tsk

2 st
3 st
250 g
250 g
1 st
2 msk
4 st
1 tsk

15 g
1 dl
0,75 msk

30 g
2 dl
1,5 msk

1,25 msk
0,25 st

2,5 msk
0,5 st

1. Sätt ugnen på 225°. Skala och skär alla rotfrukter,
vitkål och lök i lika stora bitar. Fördela på en ugnsplåt
och vänd runt med olja och salt. Rosta mitt i ugnen ca
25 min.
2. Mixa ihop alla ingredienser till en slät pesto och
smaka av med salt.
3. Koka upp 2 liter saltat vatten och vinäger i en rymlig
kastrull. Rör runt med en sked så det blir en virvel.
Knäck i ett ägg åt gången och låt koka 3-4 min. Det går
bra att koka 2 ägg i taget. Lyft upp med hålslev. Gulan
ska vara rinnig.
4. Servera äggen till de rostade rotfrukterna och peston.

Tips:
Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitlök, pumpakärnor och vitvinsvinäger

• Toppa med de färska örter du har hemma, de flesta
passar till rostade rotsaker.

Hälsokassen v12

Innehållsförteckning
SKINKA RÖKT SE
INGREDIENSER: Svensk skinka* (89%) (skinkbitar), vatten, salt, maltodextrin*, antioxidationsmedel
E331,E301, druvsocker*, konserveringsmedel E250. .
RIVENOST
INGREDIENSER: Ost 98% ( MJÖLK , salt, mjölksyrakultur, löpe, färgämne (E 160a), konserveringsmedel (E 251), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär. *Mjölkens ursprunsland: se märkning i
anslutning till Bäst före-datumet..
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid
eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur.
MATLAGNINGSGRÄDDE 15 %, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE med 15% fetthalt. Ursprung gräddråvara: Sverige, Tyskland.
Allergentyp: Mjölk
KROSSADE TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Skalade, hackade tomater och tomajuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E330).
PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

