Vecka 13
Enkel fiskgratäng
Pasta med tomatsås och gratinerad fetaost
Raggmunk med fläsk
Indisk ingefärskyckling

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

Pasta

Morot*

Bacon

Ris

Ingefära

Kycklinglårfilé

Potatis*

Tomat*

Fetaost*

Purjolök*

Champinjoner*

Matlagningsgrädde

Broccoli

Babyspenat*

Kokosmjölk

Rödlök

Pastasås

Vitkål

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, vetemjöl, mjölk, ägg, smör, rårörda lingon,
malen koriander, gurkmeja, spiskummin och cayennepeppar

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

30 MIN

554 kcal/port.
Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 44g
Protein 37g

1. Enkel fiskgratäng
En enkel fiskgratäng, med broccoli och fetaost som är krämigt god och superenkel att laga.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Vit fisk
Svartpeppar
Purjolök, finstrimlad
Broccoli, i små buketter
Fetaost
Matlagningsgrädde
Vitlöksklyfta, riven
Tomatsallad:
Tomat
Rödlök, finhackad
Olivolja

450 g
250 g
0,25 tsk
25 g
125 g
0,25 st
1,25 dl
0,5 st

900 g
500 g
0,5 tsk
50 g
250 g
0,5 st
2,5 dl
1 st

1 st
0,25 st
1 msk

2 st
0,5 st
2 msk

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

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Lägg fisken
i en ugnsform. Salta och peppra. Fördela purjolök,
broccoli och smulad fetaost i formen. Blanda grädden
med vitlök och häll över fisken. Tillaga mitt i ugnen
ca 25 min.
2. Skär tomaterna i mindre bitar och vänd runt med lök
och olja. Smaka av med salt och peppar. Servera till
fisken och potatisen.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa
in för att ta fram senare i veckan.
• Servera tomaterna utan löken till barnen.

Serveringstips och inspiration

20 MIN

564 kcal/port.
Energi från: Fett 14g
Kolhydrater 83g
Protein 21g

3. Pasta med tomatsås och gratinerad fetaost

Snabblagad pasta med färdig tomatsås som toppas med fetaost.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Morot, finriven
Champinjoner, i kvartar
Olivolja
Pastasås
Fetaost
Babyspenat

200 g
1,5 st
25 g
0,5 msk
210 g
0,25 st
10 g

400 g
3 st
50 g
1 msk
420 g
0,5 st
20 g

Bra att ha hemma:
salt och olivolja

1. Sätt ugnen på 220°. Koka pastan enligt anvisning på
förpackningen.
2. Spola pastan i kallt vatten. Stek morötterna och
champinjonerna i oljan ett par minuter. Häll på
tomatsåsen och låt puttra någon minut.
3. Vänd ner pastan i såsen och häll över i en ugnsform.
Bryt fetaosten i mindre bitar och strö över pastan.
Ställ in i övre delen av ugnen och låt osten få lite färg
i ca 5 min. Servera pastan toppad med spenat.

Tips:
• Krydda med extra chiliflakes.
• Servera sås och pasta separat till barnen om dom
inte vill blanda.

Serveringstips och inspiration

25 MIN

634 kcal/port.
Energi från: Fett 31g
Kolhydrater 71g
Protein 22g

3. Raggmunk med fläsk

Raggmunk med fläsk är en älskad klassisk husmansrätt.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vetemjöl
Mjölk
Ägg
Potatis
Smör
Salt
Bacon
Rårörda lingon
Vitkål, strimlad
Morot, strimlad

1 dl
2,5 dl
1 st
300 g
1 msk
0,5 tsk
120 g
1 dl
150 g
1 st

2 dl
5 dl
2 st
600 g
2 msk
1 tsk
240 g
2 dl
300 g
2 st

Bra att ha hemma:
salt, smör, mjölk, ägg, vetemjöl och rårörda lingon

1. Mät upp mjöl och salt i en skål. Tillsätt hälften av
mjölken och vispa ihop till en jämn smet. Vispa i
resten av mjölken och ägg.
2. Skala potatisen och riv den fint. Blanda genast ner
potatisen i smeten så att den inte mörknar.
3. Smält smör i en stekpanna. Klicka ut 0,5 dl smet
per raggmunk, bred ut den något och grädda några
min på varje sida.
4. Stek fläsket 3-4 min i het torr panna. Servera med
rårörda lingon, vitkålssallad och morötter.

Tips:
• Gör egna rårörda lingon med frysta lingon och rör ut
sockret.
• Gör pizzasallad åt barnen.

Serveringstips och inspiration

40 MIN

675 kcal/port.
Energi från: Fett 31g
Kolhydrater 65g
Protein 32g

4. Indisk ingefärskyckling

Kycklinggryta med mycket smak av ingefära och indiska kryddor värmer bra.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Kycklinglårfilé
Olja, neutral
Salt
Svartpeppar
Purjolök, hackad
Ingefära, finhackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Koriander, malen
Gurkmeja
Spiskummin
Cayennepeppar
Kokosmjölk
Vatten
Champinjoner, i bitar
Babyspenat
Tomat, i bitar

1,5 dl
250 g
1 tsk
0,5 tsk
0,25 tsk
25 g
0,25 dl
1,5 st
1 tsk
0,5 tsk
0,5 tsk
0,5 krm
200 ml
1 dl
100 g
25 g
1 st

3 dl
500 g
2 tsk
1 tsk
0,5 tsk
50 g
0,5 dl
3 st
2 tsk
1 tsk
1 tsk
1 krm
400 ml
2 dl
200 g
50 g
2 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, gurkmeja, spiskummin,
cayennepeppar, malen koriander och vitlök

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Hetta upp olja i en gryta och bryn kycklingen runt
om. Salta och peppra. Tillsätt purjolök, ingefära, vitlök
och de torra kryddorna. Fräs en stund till.
3.Häll i kokosmjölk och vatten och tillsätt champinjoner.
Låt sjuda under lock ca 30 min.
4.Rör ner spenaten i grytan och lägg i tomaterna
precis vid serveringen.

Tips:
• Gott att toppa med färsk koriander.
• Servera svamp och tomater vid sidan av till barnen.

Familjekassen v13

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

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
PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

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

ARRABBIATA PASTASÅS
INGREDIENSER: Tomatpuré 40%, tomatkött 30%, vatten, solrosolja, lök, socker, modifierad majsstärkelse, salt, vitlök 0,8%, persilja, oregano, chilipeppar 0,12%, naturlig arom..

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

Vecka 13
Tacofisk
Fläskpannkaka med bacon och morot
Frikadeller kokta i tomatsås
Vegetarisk wok med tofu

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

Ägg

Vitkål*

Bacon

Pasta

Morot*

Nötfärs

Krossade tomater

Citron

Tofu

Ris*

Crème fraiche

Blomkål*

Riven ost*

Gul lök

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vinäger, socker, cayennepeppar, paprikapulver, malen
koriander, spiskummin, mjölk, vetemjöl, smör, rårörda lingon, ströbröd, vitlök, ägg,
honung och hoisinsås

* 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

25 MIN

640 kcal/port.
Energi från: Fett 33g
Kolhydrater 51g
Protein 35g

1. Tacofisk

Krämig och god ugnsgratinerad fisk med tacokrydda.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Vit fisk
Citronsaft, pressad
Salt
Crème fraiche
Vatten
Riven ost
Vitkål, tunt hyvlad
Vinäger
Olivolja
Tacokrydda:
Koriander, malen
Spiskummin, malen
Paprikapulver
Cayennepeppar
Socker
Salt

1 dl
250 g
1 msk
0,5 tsk
2 dl
0,5 dl
0,75 dl
200 g
0,5 msk
0,5 msk

2 dl
500 g
2 msk
1 tsk
4 dl
1 dl
1,5 dl
400 g
1 msk
1 msk

0,5 tsk
0,5 msk
0,5 tsk
0,5 tsk
0,5 tsk
0,5 tsk

1 tsk
1 msk
1 tsk
1 tsk
1 tsk
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, malen koriander, malen spiskummin,
paprikapulver, socker, cayennepeppar och vinäger

1. Sätt ugnen på 225°. Blanda ihop tacokryddan.
2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
3. Skär fisken i skivor, ca 2 cm tjocka. Lägg fisken i en
ugnsform. Häll över citronsaften och salta.
4. Vispa samman crème fraiche, vatten och alla kryddor.
5. Bred ut såsen över fisken och strö över den rivna
osten. Tillaga i mitten av ugnen ca 20 min.
6. Blanda vitkål med vinäger, olja, salt och svartpeppar.
Servera fisken med ris och vitkålssallad.

Tips:
• Har du färdig tacokrydda hemma kan du använda
den.
• Gott med nachochips till barnen.

Serveringstips och inspiration

45 MIN

518 kcal/port.
Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 54g
Protein 24g

2. Fläskpannkaka med bacon och morot
Härlig fluffig ugnspannkaka med morötter och bacon.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vetemjöl
Salt
Mjölk
Ägg
Morot, finriven
Bacon, skivat
Rårörda lingon
Morot, stavar

1,5 dl
0,5 tsk
3 dl
3 st
1 st
60 g
1,25 dl
1,5 st

3 dl
1 tsk
6 dl
6 st
2 st
120 g
2,5 dl
3 st

Bra att ha hemma:
salt, smör, mjölk, vetemjöl och rårörda lingon

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Vispa ihop mjöl, salt och hälften av mjölken. Tillsätt
ägg, resten av mjölken och riven morot. Vispa till en
jämn smet. Häll smeten i en smord ugnsform.
3. Grädda mitt i ugnen ca 20 min. Lägg på baconskivorna från kant till kant och grädda ytterligare
20-25 min. Låt gärna stå 5 min innan servering.
4. Servera med rårörda lingon och morotsstavar.

Tips:
• Värm den smorda formen i ugnen innan du häller ner
smeten för bättre resultat.
• Servera rivna morötter till barnen om de hellre vill
ha det.

Serveringstips och inspiration

40 MIN

751 kcal/port.
Energi från: Fett 31g
Kolhydrater 70g
Protein 43g

3. Frikadeller kokta i tomatsås
Saftiga köttbullar i tomatsås med pasta.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Mjölk
Ägg
Ströbröd
Nötfärs
Salt
Riven ost
Blomkål
Olivolja
Vinäger
Pasta
Tomatsås:
Gul lök, finhackad
Vitlöksklyfta, finriven
Olivolja
Krossade tomater
Vatten
Honung

0,5 dl
0,5 st
0,25 dl
250 g
0,5 tsk
0,75 dl
0,25 st
1 msk
0,5 msk
160 g

1 dl
1 st
0,5 dl
500 g
1 tsk
1,5 dl
0,5 st
2 msk
1 msk
320 g

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

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

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, mjölk, ströbröd, vitlök, ägg,
vinäger och honung

1. Fräs lök och vitlök i olja. Tillsätt krossade tomater,
vatten, honung. Låt sjuda ca 15 min och smaka av
med salt och peppar.
2. Rör ihop mjölk, ägg och ströbröd. Tillsätt nötfärs
och salt. Blanda och forma smeten till små bollar.
3. Lägg ner frikadellerna i tomatsåsen och låt sjuda
ca 15 min. Smaka av med salt och peppar.
4. Hyvla blomkålen tunt och vänd runt med olivolja och
vinäger, smaka av med salt och svartpeppar.
5. Koka pastan i saltat vatten och servera med
frikadellerna och riven ost.

Tips:
• Toppa gärna med basilika eller persilja.
• Stek frikadellerna separat och servera till pastan
utan sås.

Serveringstips och inspiration

40 MIN

752 kcal/port.
Energi från: Fett 23g
Kolhydrater 108g
Protein 29g

4. Vegetarisk wok med tofu

Färgsprakande wok med krispiga grönsaker smaksatt med hoisinsås.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Tofu
Olivolja
Morot, strimlad
Vitkål, strimlad
Blomkål, i bitar
Vitlöksklyfta, skivad
Olivolja
Hoisinsås

1,5 dl
100 g
0,25 msk
1 st
150 g
0,25 st
1 st
0.5 msk
0,25 dl

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

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, hoisinsås och vitlök

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Skär tofu i 1 cm tärningar. Hetta upp olja i en stek
panna och stek tofun gyllene runt om. Lägg åt sidan.
3. Hetta upp en wok eller stor stekpanna och woka
alla grönsakerna och vitlök i olja 3-5 min. Vänd ner
hoisinsåsen och tofun och servera direkt så krispet i
grönsakerna behålls något.
4. Servera woken med ris.

Tips:
• Gott med ett stekt ägg till.
• Servera allt separat så barnen själva kan blanda i det
dom vill ha.

Ekologiska kassen v13

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.

RIVEN OST EKO, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Ekologisk goudaost 98% (ekologisk mjölk*, salt, ekologisk mjölksyrakultur*,
konsistensgivande medel (mikrobiellt ystenzym)), ekologisk potatistärkelse*. Packad i en
skyddande atmosfär. * KRAV- ekologisk ingrediens.

Allergentyp: Mjölk
BACON SKIVAT EKOLOGISKT, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk* av ekologisk gris (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel
(E301), konserveringsmedel (E250), *Ekologisk råvara Certifierad av SE-EKO-08 Bacon är en rå
produkt och skall genomstekas.

TOFU, EKO
INGREDIENSER: Vatten, SOJABÖNOR* (Kanada), koaguleringsmedel (magnesiumklorid).
*KRAV-ekologisk ingrediens..

Innehåller: Sojabönor.

Vecka 13
Enkel fiskgratäng
Pasta med tomatsås och gratinerad fetaost
Raggmunk med fläsk
Indisk ingefärskyckling

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

Pasta

Morot*

Bacon

Ris

Ingefära

Kycklinglårfilé

Potatis*

Tomat*

Fetaost*

Purjolök*

Champinjoner*

Matlagningsgrädde

Broccoli

Babyspenat*

Kokosmjölk

Rödlök

Pastasås

Vitkål

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, vetemjöl, mjölk, ägg, smör, rårörda lingon,
malen koriander, gurkmeja, spiskummin och cayennepeppar

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

30 MIN

554 kcal/port.
Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 44g
Protein 37g

1. Enkel fiskgratäng
En enkel fiskgratäng, med broccoli och fetaost som är krämigt god och superenkel att laga.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Vit fisk
Svartpeppar
Purjolök, finstrimlad
Broccoli, i små buketter
Fetaost
Matlagningsgrädde
Vitlöksklyfta, riven
Tomatsallad:
Tomat
Rödlök, finhackad
Olivolja

450 g
250 g
0,25 tsk
25 g
125 g
0,25 st
1,25 dl
0,5 st

900 g
500 g
0,5 tsk
50 g
250 g
0,5 st
2,5 dl
1 st

1 st
0,25 st
1 msk

2 st
0,5 st
2 msk

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

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Lägg fisken
i en ugnsform. Salta och peppra. Fördela purjolök,
broccoli och smulad fetaost i formen. Blanda grädden
med vitlök och häll över fisken. Tillaga mitt i ugnen
ca 25 min.
2. Skär tomaterna i mindre bitar och vänd runt med lök
och olja. Smaka av med salt och peppar. Servera till
fisken och potatisen.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa
in för att ta fram senare i veckan.
• Servera tomaterna utan löken till barnen.

Serveringstips och inspiration

20 MIN

564 kcal/port.
Energi från: Fett 14g
Kolhydrater 83g
Protein 21g

3. Pasta med tomatsås och gratinerad fetaost

Snabblagad pasta med färdig tomatsås som toppas med fetaost.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Morot, finriven
Champinjoner, i kvartar
Olivolja
Pastasås
Fetaost
Babyspenat

200 g
1,5 st
25 g
0,5 msk
210 g
0,25 st
10 g

400 g
3 st
50 g
1 msk
420 g
0,5 st
20 g

Bra att ha hemma:
salt och olivolja

1. Sätt ugnen på 220°. Koka pastan enligt anvisning på
förpackningen.
2. Spola pastan i kallt vatten. Stek morötterna och
champinjonerna i oljan ett par minuter. Häll på
tomatsåsen och låt puttra någon minut.
3. Vänd ner pastan i såsen och häll över i en ugnsform.
Bryt fetaosten i mindre bitar och strö över pastan.
Ställ in i övre delen av ugnen och låt osten få lite färg
i ca 5 min. Servera pastan toppad med spenat.

Tips:
• Krydda med extra chiliflakes.
• Servera sås och pasta separat till barnen om dom
inte vill blanda.

Serveringstips och inspiration

25 MIN

634 kcal/port.
Energi från: Fett 31g
Kolhydrater 71g
Protein 22g

3. Raggmunk med fläsk

Raggmunk med fläsk är en älskad klassisk husmansrätt.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vetemjöl
Mjölk
Ägg
Potatis
Smör
Salt
Bacon
Rårörda lingon
Vitkål, strimlad
Morot, strimlad

1 dl
2,5 dl
1 st
300 g
1 msk
0,5 tsk
120 g
1 dl
150 g
1 st

2 dl
5 dl
2 st
600 g
2 msk
1 tsk
240 g
2 dl
300 g
2 st

Bra att ha hemma:
salt, smör, mjölk, ägg, vetemjöl och rårörda lingon

1. Mät upp mjöl och salt i en skål. Tillsätt hälften av
mjölken och vispa ihop till en jämn smet. Vispa i
resten av mjölken och ägg.
2. Skala potatisen och riv den fint. Blanda genast ner
potatisen i smeten så att den inte mörknar.
3. Smält smör i en stekpanna. Klicka ut 0,5 dl smet
per raggmunk, bred ut den något och grädda några
min på varje sida.
4. Stek fläsket 3-4 min i het torr panna. Servera med
rårörda lingon, vitkålssallad och morötter.

Tips:
• Gör egna rårörda lingon med frysta lingon och rör ut
sockret.
• Gör pizzasallad åt barnen.

Serveringstips och inspiration

40 MIN

675 kcal/port.
Energi från: Fett 31g
Kolhydrater 65g
Protein 32g

4. Indisk ingefärskyckling

Kycklinggryta med mycket smak av ingefära och indiska kryddor värmer bra.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Kycklinglårfilé
Olja, neutral
Salt
Svartpeppar
Purjolök, hackad
Ingefära, finhackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Koriander, malen
Gurkmeja
Spiskummin
Cayennepeppar
Kokosmjölk
Vatten
Champinjoner, i bitar
Babyspenat
Tomat, i bitar

1,5 dl
250 g
1 tsk
0,5 tsk
0,25 tsk
25 g
0,25 dl
1,5 st
1 tsk
0,5 tsk
0,5 tsk
0,5 krm
200 ml
1 dl
100 g
25 g
1 st

3 dl
500 g
2 tsk
1 tsk
0,5 tsk
50 g
0,5 dl
3 st
2 tsk
1 tsk
1 tsk
1 krm
400 ml
2 dl
200 g
50 g
2 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, gurkmeja, spiskummin,
cayennepeppar, malen koriander och vitlök

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Hetta upp olja i en gryta och bryn kycklingen runt
om. Salta och peppra. Tillsätt purjolök, ingefära, vitlök
och de torra kryddorna. Fräs en stund till.
3.Häll i kokosmjölk och vatten och tillsätt champinjoner.
Låt sjuda under lock ca 30 min.
4.Rör ner spenaten i grytan och lägg i tomaterna
precis vid serveringen.

Tips:
• Gott att toppa med färsk koriander.
• Servera svamp och tomater vid sidan av till barnen.

Laktosfria kassen v13

Innehållsförteckning

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

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

Allergentyp: Mjölk
ARRABBIATA PASTASÅS
INGREDIENSER: Tomatpuré 40%, tomatkött 30%, vatten, solrosolja, lök, socker, modifierad majsstärkelse, salt, vitlök 0,8%, persilja, oregano, chilipeppar 0,12%, naturlig arom..

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

Din lösning
på veckan.

Vecka 13
Enkel fiskgratäng
Pasta med tomatsås och gratinerad fetaost
Raggmunk med fläsk

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

Pasta

Vitkål

Bacon

Potatis*

Morot*

Fetaost*

Purjolök

Tomat

Matlagningsgrädde

Broccoli

Champinjoner

Pastasås

Rödlök

Babyspenat

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, vetemjöl, mjölk, ägg, smör och rårörda lingon

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

30 MIN

554 kcal/port.
Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 44g
Protein 37g

1. Enkel fiskgratäng
En enkel fiskgratäng, med broccoli och fetaost som är krämigt god och superenkel att laga.
Ingredienser:

4 portioner

Potatis
Vit fisk
Svartpeppar
Purjolök, finstrimlad
Broccoli, i små buketter
Fetaost
Matlagningsgrädde
Vitlöksklyfta, riven
Tomatsallad:
Tomat
Rödlök, finhackad
Olivolja

900 g
500 g
0,5 tsk
50 g
250 g
0,5 st
2,5 dl
1 st
2 st
0,5 st
2 msk

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

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Lägg fisken
i en ugnsform. Salta och peppra. Fördela purjolök,
broccoli och smulad fetaost i formen. Blanda grädden
med vitlök och häll över fisken. Tillaga mitt i ugnen
ca 25 min.
2. Skär tomaterna i mindre bitar och vänd runt med lök
och olja. Smaka av med salt och peppar. Servera till
fisken och potatisen.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa
in för att ta fram senare i veckan.
• Servera tomaterna utan löken till barnen.

Serveringstips och inspiration

20 MIN

564 kcal/port.
Energi från: Fett 14g
Kolhydrater 83g
Protein 21g

2. Pasta med tomatsås och gratinerad fetaost

Snabblagad pasta med färdig tomatsås som toppas med fetaost.
Ingredienser:

4 portioner

Pasta
Morot, finriven
Champinjoner, i kvartar
Olivolja
Pastasås
Fetaost
Babyspenat

400 g
3 st
50 g
1 msk
420 g
0,5 st
20 g

Bra att ha hemma:
salt och olivolja

1. Sätt ugnen på 220°. Koka pastan enligt anvisning på
förpackningen.
2. Spola pastan i kallt vatten. Stek morötterna och
champinjonerna i oljan ett par minuter. Häll på
tomatsåsen och låt puttra någon minut.
3. Vänd ner pastan i såsen och häll över i en ugnsform.
Bryt fetaosten i mindre bitar och strö över pastan.
Ställ in i övre delen av ugnen och låt osten få lite färg
i ca 5 min. Servera pastan toppad med spenat.

Tips:
• Krydda med extra chiliflakes.
• Servera sås och pasta separat till barnen om dom
inte vill blanda.

Serveringstips och inspiration

25 MIN

634 kcal/port.
Energi från: Fett 31g
Kolhydrater 71g
Protein 22g

3. Raggmunk med fläsk

Raggmunk med fläsk är en älskad klassisk husmansrätt.
Ingredienser:

4 portioner

Vetemjöl
Mjölk
Ägg
Potatis
Smör
Salt
Bacon
Rårörda lingon
Vitkål, strimlad
Morot, strimlad

2 dl
5 dl
2 st
600 g
2 msk
1 tsk
240 g
2 dl
300 g
2 st

Bra att ha hemma:
salt, smör, mjölk, ägg, vetemjöl och rårörda lingon

1. Mät upp mjöl och salt i en skål. Tillsätt hälften av
mjölken och vispa ihop till en jämn smet. Vispa i
resten av mjölken och ägg.
2. Skala potatisen och riv den fint. Blanda genast ner
potatisen i smeten så att den inte mörknar.
3. Smält smör i en stekpanna. Klicka ut 0,5 dl smet
per raggmunk, bred ut den något och grädda några
min på varje sida.
4. Stek fläsket 3-4 min i het torr panna. Servera med
rårörda lingon, vitkålssallad och morötter.

Tips:
• Gör egna rårörda lingon med frysta lingon och rör ut
sockret.
• Gör pizzasallad åt barnen.

Tredagarskassen v13

Innehållsförteckning

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

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
PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

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

ARRABBIATA PASTASÅS
INGREDIENSER: Tomatpuré 40%, tomatkött 30%, vatten, solrosolja, lök, socker, modifierad
majsstärkelse, salt, vitlök 0,8%, persilja, oregano, chilipeppar 0,12%, naturlig arom..

Vecka 13
Ljummen potatissallad med kallrökt lax
Pasta med tomatsås och linser
Nötfärsspett med grekisk tomatsalsa
Nudelsoppa med tofu

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:
Kallrökt lax

Krossade tomater

Ingefära

Tofu

Fullkornspasta

Salladslök*

Nötfärs

Potatis*

Babyspenat

Parmesanost

Sugarsnaps*

Palsternacka

Fetaost

Zucchini

Tomat*

Nudlar

Rödlök

Gurka

Bönor

Citron*

Paprika

Linser

Gul lök*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, honung, ströbröd, vitlök, chiliflakes, grillspett,
torkad oregano och grönsaksbuljong

* Används i fler recept

Veckosallad

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Sugarsnaps, strimlade
Tomat, kvartad
Salladslök, strimlade

50 g
1 st
1 st

100 g
2 st
2 st

Blanda ihop alla grönsaker till en sallad och toppa med salt
och peppar.

35 MIN

398 kcal/port.
Energi från: Fett 38%
Kolhydrater 31%
Protein 31%

1. Ljummen potatissallad med kallrökt lax
En vårig sallad med krämiga ägg.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Sugarsnaps
Tomat, kvartad
Zucchini
Rödlök
Citron
Honung
Parmesanost, riven
Kallrökt lax

250 g
25 g
1 st
100 g
0,5 st
0,5 st
0,5 msk
20 g
200 g

500 g
50 g
2 st
200
1 st
1 st
1 msk
40 g
400 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och honung

1. Koka potatisen i saltat vatten. Låt svalna något
och skär i klyftor.
2. Strimla sugarsnapsen och dela tomaterna.
Fintärna zucchini och strimla rödlöken.
3. Vänd ihop potatisen med alla grönsaker och riv
över citronskal, endast det gula.
4. Pressa över saften och ringla över honung.
Vänd runt potatissalladen och smaka av med salt
och peppar. Riv över parmesanost.
5. Servera potatissalladen ljummen med kallrökt lax.

Tips:
• Potatissalladen kan serveras till det mesta, variera
med varmrökt lax, kyckling eller kött.

25 MIN

456 kcal/port.
Energi från: Fett 14%
Kolhydrater 65%
Protein 21%

2. Pasta med tomatsås och linser
God vegopastasås med linser och fetaost.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Fullkornspasta
Olivolja
Gul lök, hackad
Vitlöksklyfta, hackad
Krossade tomater
Linser, avskölda
Fetaost
Svartpeppar

150 g
0,5 msk
0,25 st
0,5 st
200 g
200 g
75 g
0,25 tsk

300 g
1 msk
0,5 st
1 st
400 g
400 g
150 g
0,5 tsk

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Värm olja i en kastrull, lägg i lök och vitlök och
fräs långsamt utan att de tar färg.
3. Häll i tomatkross och linser, smaka av med salt.
4. Smula ner hälften av fetaosten och låt allt bli
varmt.
5. Smula över resten av fetaosten och toppa med
svartpeppar vid servering.

Tips:
• Krydda med chiliflakes för extra hetta.

40 MIN

460 kcal/port.
Energi från: Fett 36%
Kolhydrater 37%
Protein 27%

3. Nötfärsspett med grekisk tomatsalsa

Grillade spett med goda smaker från citron, vitlök och chili.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Palsternacka
Potatis
Olivolja
Salt
Nötfärs
Ströbröd
Gul lök, grovriven
Citron, finrivet skal
Vitlöksklyfta, riven
Chiliflakes
Salt
Grillspett
Olivolja
Tomat
Gurka
Paprika
Salladslök
Olivolja
Oregano, torkad
Salt
Svartpeppar

1 st
200 g
0,25 msk
0,5 tsk
250 g
0,5 dl
0,5 st
0,5 st
1,5 st
1 tsk
0,5 tsk
4 st
0,5 msk
1,5 st
0,5 st
0,5 st
1 st
0,5 tsk
1 tsk
0,5 tsk
0,25 tsk

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

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, ströbröd, vitlök, chiliflakes,
grillspett och torkad oregano

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Skala och skär palsternacka och potatis i lika
stora bitar. Vänd runt i olja och salt och rosta mitt
i ugnen ca 25 min.
3. Blanda färsen med ströbröd, lök, finrivet
citronskal (endast det gula), vitlök, chiliflakes
och salt. Krama fast färsen runt grillspetten.
4. Pensla med olja och stek eller grilla ca 2 min
per sida.
5. Fintärna tomat, gurka och paprika. Hacka löken
och vänd runt allt med olja och oregano. Smaka av
med salt och peppar.
6. Servera spetten med salsan och de rostade
rotsakerna.

Tips:
• Träspett måste blötläggas ca 30 min innan de
används, annars brinner de lätt upp på grillen.

15 MIN

361 kcal/port.
Energi från: Fett 31%
Kolhydrater 37%
Protein 32%

4. Nudelsoppa med tofu

Smakrik och nyttig soppa med nudlar.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Grönsaksbuljong
av tärning
Ingefära, i tunna skivor
Salladslök
Chiliflakes
Tofu, naturell
Nudlar
Bönor, stora
Babyspenat

0,8 l
15 g
1 st
0,25 tsk
135 g
100 g
0,5 frp
35 g

1,6 l
30 g
2 st
0,5 tsk
270 g
200 g
1 frp
70 g

1. Koka upp buljong. Lägg i ingefäran och strimla
salladslök och chili.
2. Skär tofun i små tärningar och lägg
tillsammans med alla grönsaker och nudlar
i 4 skålar.
3. Häll över buljongen vid servering. Låt stå någon
minut så att nudlarna hinner svälla innan soppan
ska ätas.

Bra att ha hemma:

Tips:

salt, chiliflakes och grönsaksbuljong.

• Lätt att ta med i en termos på utflykten.

Hälsokassen v13

Innehållsförteckning
LAX KALLRÖKT SKIVAD, COOP ÄNGALMARK
Lax* (Salmo salar), socker, salt, vitpeppar, dill. * Odlad i Norge
KROSSADE TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Krossade tomater och tomatjuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E 330).
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
EGG NOODLES, COOP
INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, salt, ÄGGULEPULVER 1% (motsvarar 5,5% ägg
i äggnudlarna).
Allergentyp: Vete Ägg
FULLKORNSPASTA
INGREDIENSER: fullkornsmjöl av durumVETE 55%, mjöl av durumVETE.
Allergentyp: Vete
TOFU NATURELL KRAV, KUNG MARKATTA ALLTID EKOLOGISKT
INGREDIENSER: Sojabönor*, vatten. * = KRAV-ekologisk ingrediens

