
Vecka 17 

Tonfiskpizza

Stroganoff

Fried rice med stekt ägg

Pastasallad med bacon



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, fisksås, japansk soja, socker, 
kapris, torkad oregano, vitvinsvinäger, smör, fransk senap och köttbuljong

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

* Används i fler recept 

Biff

Bacon

Crème fraiche

Ägg

Riven ost

Fetaost

Pizzakit

Krossade tomater

Tonfisk

Oliver

Ris*

Bönpasta

Gul lök*

Rucola*

Morot*

Vitkål*

Broccoli

Körsbärstomater

Zucchini*

Schalottenlök 

Persilja*

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. Tonfiskpizza
Snabblagad pizza med tonfisk, oliver och kapris som toppas med oregano och rucola.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pizzakit  0,5 st  1 st
Riven ost  0,5 st  1 st
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Tonfisk, avrunnen  0,5 frp  1 frp
Kapris  1 msk  2 msk
Oliver, kärnfria  0,5 frp  1 frp
Rucola  0,25 st  0,5 st
Morot  1 st  2 st
Vitkål, strimlad 100 g 200 g 
Oregano, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Rucola 0,25 st 0,5 st

Bra att ha hemma:
kapris och torkad oregano

1. Sätt ugnen på 200°. Rulla ut pizzadegen på en plåt
med bakplåtspapper. Bred ut tomatsåsen på degen.

2. Strö över ost. Sprid ut tonfisk, lök, kapris och oliver
ovanpå osten.

3. Grädda pizzan mitt i ugnen 15–20 minuter. 
Strö över rucola och servera med riven morot, vitkål 
och oregano innan pizzan skärs upp.

Tips:
• Krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Gör en pizzasallad till barnen.

 

30 MIN
385 kcal/port.

 Energi från: Fett 21g 
Kolhydrater 26g 

Protein 19g

Serveringstips och inspiration



2. Stroganoff
Krämig stroganoff med tomat, senap och crème fraiche.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Biff, strimlad  0,5 st  1 st
Smör  10 g  20 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Senap, fransk  1,5 msk  3 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Köttbuljongtärning  0,5 st  1 st
Crème fraiche  0,75 dl  1,5 dl
Morot, tunt hyvlad 1,5 st  3 st
Zucchini, tunt hyvlad 0,25 st 0,5 st
Persilja 0,25 st 0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, fransk senap och köttbuljong

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp smöret i en het stekpanna och bryn
köttet i omgångar, salta och peppra.

3. Tillsätt löken och bryn tillsammans med köttet i
ca 2 min. Tillsätt senap, tomatkross och buljong. 
Låt puttra ihop några minuter.

4. Häll på crème fraiche och låt koka ihop någon minut
till. Servera med ris, morötter, zucchini och toppa med 
hackad persilja. 

Tips:
• Koka extra ris så det räcker till fried rice.
• Servera morotsstavar till barnen.

 

35 MIN
378 kcal/port. 

Energi från: Fett 18g 
Kolhydrater 24g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



3. Fried rice med stekt ägg
Stekt ris med morötter, vitkål och broccoli, smaksatt med fisksås och soja.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Morot  1 st  2 st
Vitkål  100 g  200 g
Gul lök  0,5 st  1 st
Broccoli  125 g  250 g
Olja, neutral  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Fisksås  1 msk  2 msk
Soja, japansk  1 msk  2 msk
Socker  0,5 msk  1 msk
Ris, kokt  4 dl  8 dl
Ägg  2 st  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 ägg.

Tips:
• Toppa med cashew eller jordnötter om det finns 
hemma.
• Hacka grönsakerna i extra små bitar om barnen
är känsliga för grönsaker.

 

25 MIN
857 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 159g 

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



4. Pastasallad med bacon
En riktigt somrig pastasallad med bacon, hyvlad zucchini och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bönpasta 225 g 450 g 
Bacon 110 g 220 g
Körsbärstomat, delade 125 g 250 g
Zucchini, hyvlad 0,25 st 0,5 st
Rucola 0,25 st 0,5 st
Fetaost 75 g 150 g
 Örtolja:
Schalottenlök 0,5 st 1 st
Persilja 0,25 st 0,5 st 
Olivolja 0,5 dl 1 dl
Oregano, torkad 1 tsk 2 tsk
Vitvinsvinäger 0,5 msk 1 msk
Vitlöksklyfta, finhackad 0,5 st 1 st
Flingsalt 1 tsk 2 tsk

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Skölj pastan i kallt vatten tills den är kall. Grilla eller 
stek baconet tills det är krispigt. Skär det i bitar.

2. Finhacka löken och persiljan. Blanda med olja, 
oregano, vinäger, vitlök och salt. Vänd runt pastan 
med örtoljan, bacon, tomater och zucchini. Toppa med 
smulad fetaost, rucola och svartpeppar.

Tips:
• Har du färska örter hemma, blanda ner dom i örtoljan.
• Servera bacon och fetaost vid sidan av till barnen.

20 MIN
831 kcal/port. 

Energi från: Fett 57g 
Kolhydrater 21g 

Protein 59g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v17 
Innehållsförteckning

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

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 

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

BACON PIGGHAM SE, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserveringsme-
del (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning.

KROSSADE TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Skalade, hackade tomater och tomajuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E 330).

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

PIZZAKIT
INGREDIENSER: Pizzadeg 67%: VETEMJÖL, vatten, olivolja, VETEGLUTEN, etanol, surhetsreglerande 
medel (E 575), dextros, salt, bakpulver (E 500ii). Tomatsås 33%: Tomatpuré och fruktkött från tomat 
89%, lök, socker, salt, solrosolja, modifierad majsstärkelse, örter (oregano, persilja), vitlök, kryddor, 
olivolja. Pizzadegen kan innehålla spår av mjölk..
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten, Mjölk.

BÖNPASTA
Ingredienser: mjöl av durumVETE,mjöl av vita bönor(30%). 
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten.



Vecka 17 

Couscouspanna 
med ångad fisk-Lotta Lundgren

Pannbiff med potatismos

Matig kikärtssallad

Faster Sofias skinkpasta



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, malen spiskummin, malen koriander, chilipulver, 
grönsaksbuljong, smör, mellanmjölk, ströbröd, vit balsamvinäger och fransk senap

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

Vit fisk

Nötfärs

Rökt skinka

Halloumi

Crème fraiche*

Fetaost

Krossade tomater

Kikärtor

Pasta

Couscous*

Gul lök*

Tomat*

Citron

Rucola*

Potatis

Morot*

Rödlök

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. Couscouspanna med ångad fisk-Lotta Lundgren
Spännande och smakrik allt-i-ett-rätt som går snabbt att laga.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Spiskummin, malen  1 tsk  2 tsk
Koriander, malen  0,5 tsk  1 tsk
Chilipulver  1 krm  2 krm
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Couscous  1,25 dl  2,5 dl
Vatten, hett  1,75 dl  3,5 dl
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Citron, finrivet skal
och saft  0,5 st  1 st
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Rucola  15 g  30 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitlök, malen spiskummin, malen
koriander, chilipulver och grönsaksbuljong

1. Skär filén i portionsbitar och salta runtom. 
Fräs vitlök och torra kryddor i olja i en traktörpanna
eller vid kastrull.

2. Tillsätt couscous, vatten, krossade tomater,
citronskal (endast det gula), citronsaft och buljong.
Rör om och lägg fiskbitarna ovanpå när första
bubblan kommer.

3. Sänk värmen och låt sjuda med lock tills vätskan
kokat in och fisken är klar, ca 7 min. Toppa med rucola.

Tips:
• Servera med en klick yoghurt eller gräddfil.
• Servera rucolan separat så barnen själva får välja.

 

15 MIN
267 kcal/port. 

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 12g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



2. Pannbiff med potatismos
Klassiska pannbiffar med riven morot i.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skalad  400 g  800 g
Smör  10 g  20 g
Mjölk, mellan  1,5 dl  3 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Morot  1,5 st  3 st
 Pannbiffar:
Ströbröd  0,25 dl  0,5 dl
Mjölk, mellan  0,5 dl  1 dl
Nötfärs  250 g  500 g
Gul lök, riven  0,5 st  1 st
Morot, riven  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Smör  0,5 msk  1 msk
Olivolja  0,5 msk  1 msk

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

1. Skär potatisen i mindre bitar och koka i saltat
vatten. Tillsätt smör, mjölk och salt. Vispa till ett
fluffigt mos.

2. Blanda ströbröd och mjölk i en bunke. Låt stå 
3 min. Tillsätt färs, lök, morot, salt och peppar. 
Blanda till en jämn smet. Forma 4–8 biffar.

3. Hetta upp smör och olja i en stekpanna och stek
biffarna ca 5 min på varje sida.

4. Servera biffarna med potatismos och morötter.

Tips:
• Stek lök i fettet som ligger kvar i pannan från
biffarna. Slå på vatten och buljong, vips så har ni
en löksky.
• Önskar barnen en krämigare sås, slå på en skvätt
grädde.

40 MIN
488 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 47g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



3. Matig kikärtssallad
Prova en skön, grön sallad som både är mättande och matig.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Couscous 1,5 dl 3 dl
Kikärtor  1 frp  2 frp
Tomat, i bitar  2 st  4 st
Rucola 20 g 40 g
Rödlök, finhackad  0,5 st  1 st
Vit balsamvinäger  1 msk  2 msk
Olivolja  0,75 tsk  1,5 tsk
Halloumi, bruten i bitar  100 g  200 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
 Sås:
Crème fraiche  0,75 dl  1,5 dl
Senap, fransk  1 tsk  2 tsk
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vit balsamvinäger och fransk senap

1. Koka couscousen enligt anvisningen på 
förpackningen. 

2. Blanda alla grönsaker och vänd runt i balsam- 
vinäger och olivolja. Smaka av med salt.

3. Hetta upp en stekpanna med olivolja och stek
osten gyllene.

4. Toppa salladen med osten.

5. Blanda alla ingredienser till såsen och servera
till salladen.

Tips:
• Gott att servera med chiliflakes.
• Servera osten vid sidan av till barnen.

15 MIN
494 kcal/port. 

Energi från: Fett 32g 
Kolhydrater 28g 

Protein 20g

Serveringstips och inspiration



4. Faster Sofias skinkpasta
God och enkel pasta med skinka och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Tomat, fintärnad  1 st  2 st 
Rökt skinka  100 g  200 g
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vatten  0,25 dl  0,5 dl
Crème fraiche  0,25 dl  0,5 dl
Fetaost  75 g  150 g
Morot, riven  1,5 st  3 st

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Stek lök, tomat, skinka och vitlök i olja i en stekpanna
tills det mjuknat utan att ta färg. Häll i vatten, crème
fraiche och tillsätt smulad fetaost.

2. Lyft över pastan med en hålslev direkt från vattnet
till såsen, då reder stärkelsen i pastavattnet av såsen
lite. Rör om och smaka av med salt och nymalen
svartpeppar.

3. Servera med grovrivna morötter.

Tips:
• Det går också bra att skippa crème fraiche.
• Gör morotsstavar till barnen istället.

30 MIN
627 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 82g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v17 
Innehållsförteckning

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

FETA ORGANIC KRAV, ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Pastöriserad ekologisk mjölk (FÅRMJÖLK min. 70%, GETMJÖLK
max. 30%), salt, mjölksyrakultur, mikrobiellt ystenzym. Mjölkens
ursprungsland Grekland.
Allergen: Mjölk.

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.

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

RÖKT SKINKA EKO
INGREDIENSER: Svensk ekologisk skinka* (89%) (skinkbitar), vatten, salt, maltodextrin*, antioxida-
tionsmedel E331, E301, druvsocker*, konserveringsmedel E250. *Ekologisk råvara..



Vecka 17 

Tonfiskpizza

Stroganoff

Fried rice med stekt ägg

Pastasallad med bacon



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, fisksås, japansk soja, socker, 
kapris, torkad oregano, vitvinsvinäger, smör, fransk senap och köttbuljong

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

* Används i fler recept 

Biff

Bacon

Crème fraiche

Ägg

Riven ost

Fetaost

Pizzakit

Krossade tomater

Tonfisk

Oliver

Ris*

Bönpasta

Gul lök*

Rucola*

Morot*

Vitkål*

Broccoli

Körsbärstomater

Zucchini*

Schalottenlök 

Persilja*

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. Tonfiskpizza
Snabblagad pizza med tonfisk, oliver och kapris som toppas med oregano och rucola.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pizzakit  0,5 st  1 st
Riven ost  0,5 st  1 st
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Tonfisk, avrunnen  0,5 frp  1 frp
Kapris  1 msk  2 msk
Oliver, kärnfria  0,5 frp  1 frp
Rucola  0,25 st  0,5 st
Morot  1 st  2 st
Vitkål, strimlad 100 g 200 g 
Oregano, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Rucola 0,25 st 0,5 st

Bra att ha hemma:
kapris och torkad oregano

1. Sätt ugnen på 200°. Rulla ut pizzadegen på en plåt
med bakplåtspapper. Bred ut tomatsåsen på degen.

2. Strö över ost. Sprid ut tonfisk, lök, kapris och oliver
ovanpå osten.

3. Grädda pizzan mitt i ugnen 15–20 minuter. 
Strö över rucola och servera med riven morot, vitkål 
och oregano innan pizzan skärs upp.

Tips:
• Krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Gör en pizzasallad till barnen.

 

30 MIN
385 kcal/port.

 Energi från: Fett 21g 
Kolhydrater 26g 

Protein 19g

Serveringstips och inspiration



2. Stroganoff
Krämig stroganoff med tomat, senap och crème fraiche.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Biff, strimlad  0,5 st  1 st
Smör  10 g  20 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Senap, fransk  1,5 msk  3 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Köttbuljongtärning  0,5 st  1 st
Crème fraiche  0,75 dl  1,5 dl
Morot, tunt hyvlad 1,5 st  3 st
Zucchini, tunt hyvlad 0,25 st 0,5 st
Persilja 0,25 st 0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, fransk senap och köttbuljong

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp smöret i en het stekpanna och bryn
köttet i omgångar, salta och peppra.

3. Tillsätt löken och bryn tillsammans med köttet i
ca 2 min. Tillsätt senap, tomatkross och buljong. 
Låt puttra ihop några minuter.

4. Häll på crème fraiche och låt koka ihop någon minut
till. Servera med ris, morötter, zucchini och toppa med 
hackad persilja. 

Tips:
• Koka extra ris så det räcker till fried rice.
• Servera morotsstavar till barnen.

 

35 MIN
378 kcal/port. 

Energi från: Fett 18g 
Kolhydrater 24g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



3. Fried rice med stekt ägg
Stekt ris med morötter, vitkål och broccoli, smaksatt med fisksås och soja.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Morot  1 st  2 st
Vitkål  100 g  200 g
Gul lök  0,5 st  1 st
Broccoli  125 g  250 g
Olja, neutral  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Fisksås  1 msk  2 msk
Soja, japansk  1 msk  2 msk
Socker  0,5 msk  1 msk
Ris, kokt  4 dl  8 dl
Ägg  2 st  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 ägg.

Tips:
• Toppa med cashew eller jordnötter om det finns 
hemma.
• Hacka grönsakerna i extra små bitar om barnen
är känsliga för grönsaker.

 

25 MIN
857 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 159g 

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



4. Pastasallad med bacon
En riktigt somrig pastasallad med bacon, hyvlad zucchini och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bönpasta 225 g 450 g 
Bacon 110 g 220 g
Körsbärstomat, delade 125 g 250 g
Zucchini, hyvlad 0,25 st 0,5 st
Rucola 0,25 st 0,5 st
Fetaost 75 g 150 g
 Örtolja:
Schalottenlök 0,5 st 1 st
Persilja 0,25 st 0,5 st 
Olivolja 0,5 dl 1 dl
Oregano, torkad 1 tsk 2 tsk
Vitvinsvinäger 0,5 msk 1 msk
Vitlöksklyfta, finhackad 0,5 st 1 st
Flingsalt 1 tsk 2 tsk

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Skölj pastan i kallt vatten tills den är kall. Grilla eller 
stek baconet tills det är krispigt. Skär det i bitar.

2. Finhacka löken och persiljan. Blanda med olja, 
oregano, vinäger, vitlök och salt. Vänd runt pastan 
med örtoljan, bacon, tomater och zucchini. Toppa med 
smulad fetaost rucola och svartpeppar.

Tips:
• Har du färska örter hemma, blanda ner dom i örtoljan.
• Servera bacon och fetaost vid sidan av till barnen.

20 MIN
831 kcal/port. 

Energi från: Fett 57g 
Kolhydrater 21g 

Protein 59g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v17 
Innehållsförteckning

LAKTOSFRI CRÈME FRAICHE 12%, VALIO 
INGREDIENSER: Pastöriserad GRÄDDE, modifierad majsstärkelse, förtjockningsmedel pektin, syr-
ningskultur och laktasenzym. 
Allergentyp: Mjölk

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

BACON PIGGHAM SE, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserveringsme-
del (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning.

KROSSADE TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Skalade, hackade tomater och tomajuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E 330).

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

PIZZAKIT
INGREDIENSER: Pizzadeg 67%: VETEMJÖL, vatten, olivolja, VETEGLUTEN, etanol, surhetsreglerande 
medel (E 575), dextros, salt, bakpulver (E 500ii). Tomatsås 33%: Tomatpuré och fruktkött från tomat 
89%, lök, socker, salt, solrosolja, modifierad majsstärkelse, örter (oregano, persilja), vitlök, kryddor, 
olivolja. Pizzadegen kan innehålla spår av mjölk..
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten, Mjölk.

BÖNPASTA
Ingredienser: mjöl av durumVETE,mjöl av vita bönor(30%)..
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten.



Vecka 17 

Stroganoff

Fried rice med stekt ägg

Pastasallad med bacon

Din lösning 
på veckan.



M

Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, fisksås, japansk soja, 
socker, torkad oregano, vitvinsvinäger, smör, fransk senap och köttbuljong

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

* Används i fler recept 

Biff

Bacon

Crème fraiche

Ägg

Fetaost

Krossade tomater

Ris*

Bönpasta

Gul lök*

Morot*

Vitkål

Broccoli

Körsbärstomater

Zucchini*

Schalottenlök 

Persilja*

Rucola

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. Stroganoff
Krämig stroganoff med tomat, senap och crème fraiche.

Ingredienser: 4 portioner
Ris  3 dl
Biff, strimlad  1 st
Smör  20 g
Salt  1 tsk
Svartpeppar  1 tsk
Gul lök, strimlad  1 st
Senap, fransk  3 msk
Krossade tomater  1 frp
Köttbuljongtärning  1 st
Crème fraiche  1,5 dl
Morot, tunt hyvlad 3 st
Zucchini, tunt hyvlad 0,5 st
Persilja 0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, fransk senap och köttbuljong

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp smöret i en het stekpanna och bryn
köttet i omgångar, salta och peppra.

3. Tillsätt löken och bryn tillsammans med köttet i
ca 2 min. Tillsätt senap, tomatkross och buljong. Låt
puttra ihop några minuter.

4. Häll på crème fraiche och låt koka ihop någon minut
till. Servera med ris, morötter, zucchini och toppa med 
hackad persilja. 

Tips:
• Koka extra ris så det räcker till fried rice.
• Servera morotsstavar till barnen.

 

35 MIN
378 kcal/port. 

Energi från: Fett 18g 
Kolhydrater 24g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



2. Fried rice med stekt ägg
Stekt ris med morötter, vitkål och broccoli, smaksatt med fisksås och soja.

Ingredienser: 4 portioner
Morot  2 st
Vitkål  200 g
Gul lök  1 st
Broccoli  250 g
Olja, neutral  1 msk
Vitlöksklyfta, finriven  1 st
Fisksås  2 msk
Soja, japansk  2 msk
Socker  1 msk
Ris, kokt  8 dl
Ägg  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 ägg.

Tips:
• Toppa med cashew eller jordnötter om det finns 
hemma.
• Hacka grönsakerna i extra små bitar om barnen
är känsliga för grönsaker.

25 MIN
857 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 159g 

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



3. Pastasallad med bacon
En riktigt somrig pastasallad med bacon, hyvlad zucchini och fetaost.

Ingredienser: 4 portioner
Bönpasta 450 g 
Bacon 220 g
Körsbärstomat, delade 250 g
Zucchini, hyvlad 0,5 st
Rucola 0,5 st
Fetaost 150 g
 Örtolja:
Schalottenlök 1 st
Persilja, kruka 0,5 st 
Olivolja 1 dl
Oregano, torkad 2 tsk
Vitvinsvinäger 1 msk
Vitlöksklyfta, finhackad 1 st
Flingsalt 2 tsk

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Skölj pastan i kallt vatten tills den är kall. Grilla eller 
stek baconet tills det är krispigt. Skär det i bitar.

2. Finhacka löken och persiljan. Blanda med olja, 
oregano, vinäger, vitlök och salt. Vänd runt pastan 
med örtoljan, bacon, tomater och zucchini. Toppa med 
smulad fetaost, rucola och svartpeppar.

Tips:
• Har du färska örter hemma, blanda ner dom i örtoljan.
• Servera bacon och fetaost vid sidan av till barnen.

20 MIN
831 kcal/port. 

Energi från: Fett 57g 
Kolhydrater 21g 

Protein 59g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v17 
Innehållsförteckning

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

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

BACON PIGGHAM SE, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserveringsme-
del (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning.

KROSSADE TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Skalade, hackade tomater och tomajuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E 330).

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

BÖNPASTA
Ingredienser: mjöl av durumVETE,mjöl av vita bönor(30%)..
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten.



Vecka 17 

Ångad fisk med ratatouille och gult ris

Pasta med rotsaker och linser

Rostad potatissallad med kryddig korv 
och senapsdressing

Indonesisk kycklinggryta



Josefine Jonasson
Leg dietist, Med Lic

Alla har vi minnen om mat från barn-
domen, en del goda, andra mindre bra. 
Jag tillhör dem som tyckte om skol-
maten, min favoritmat var ”sej i äggsås” 
och panerad torsk (de tillhör faktiskt fort-
farande 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!

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

* Används i fler recept

 Veck o-
sa ll ad

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Vitkål 100 g 200 g
Morot 1,5 st 3 st

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, gurkmeja, grönsaksbuljong, chiliflakes, bakplåtspapper, 
torkad timjan, curry, tomatpuré, chilipulver, lättmajonnäs, dijonsenap, flytande honung, 
vitvinsvinäger och vitlök

Vit fisk

Kryddig korv

Kycklinglårfilé

Matlagningsgrädde

Linser

Krossade tomater*

Fullkornsris*

Fullkornspasta

Broccoli

Potatis

Zucchini

Paprika

Gul lök*

Rotselleri

Morot*

Vitkål*

Haricots verts

Rödlök

Persilja

Äpple



1. Ångad fisk med ratatouille och gult ris
Smakrik fiskrätt med grönsaker och krossade tomater.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornsris  1 dl  2 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Gurkmeja  0,5 tsk  1 tsk
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Zucchini  100 g  200 g
Paprika  0,5 st  1 st
Gul lök  0,5 st  1 st
Olivolja  1 tsk  2 tsk
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk

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

1. Fräs riset hastigt i olja, gurkmeja och riven buljong.
Häll i vatten och låt koka enligt anvisningen på
förpackningen.

2. Tärna zucchini, paprika och lök. Hetta upp olja i en
stekpanna och fräs grönsakerna med vitlök och
chiliflakes i 2 min under omrörning. Häll i tomatkross 
och låt sjuda 5–10 min. Smaka av med salt och peppar.

3. Skär fisken i portionsbitar och strö över salt. Koka
upp vatten i en kastrull och lägg fiskbitarna i en sil
eller durkslag och lägg över det kokande vattnet. Sätt
på ett lock och låt ånga tills fisken är tillagad rätt
igenom, ca 5 min.

4. Servera fisken med ris och ratatouille.

Tips:
• Späd ratatouillen med vatten om den blir för tjock.

 

30 MIN
359 kcal/port. 

Energi från: Fett 24% 
Kolhydrater 45% 

Protein 31%

Serveringstips och inspiration



2. Pasta med rotsaker och linser
Pasta med ugnsrostade härliga rotsaker som rotselleri, morot och vitkål.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Rotselleri  200 g  400 g
Morot  1 st  2 st
Vitkål  150 g  300 g
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Fullkornspasta  140 g  280 g
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, hackad  0,5 st  1 st
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Linser, kokta 95 g  190 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, tomatpuré, bakplåtspapper,  
torkad timjan och vitlök

1. Skala och skär rotselleri och morötter i jämnstora 
bitar. Skär kålen i lika stora bitar och vänd runt allt 
med oljan på en plåt med bakplåtspapper. Salta och 
rosta mitt i ugnen ca 30 min.

2. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Fräs lök, vitlök, timjan och tomatpuré i olja under om-
rörning några minuter.

3. Tillsätt vatten och linser. Vänd ned pastan, de ros-
tade grönsakerna och smaka av med salt och peppar.
Servera direkt.

Tips:
• Gott att toppa med en färsk krydda, som timjan,
oregano eller basilika.

 

30 MIN
388 kcal/port. 

Energi från: Fett 10% 
Kolhydrater 74% 

Protein 16%

Serveringstips och inspiration



3. Rostad potatissallad med kryddig korv 
och senapsdressing

En varm sallad som fungerar lika bra året om.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, gärna små  150 g  300 g
Morot  2 st  4 st
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Chilipulver  0,5 tsk  1 tsk
Kryddig korv  1,5 st  3 st
Haricots verts  75 g  150 g
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Persilja, grovt skuren  10 g  20 g
 Senapsdressing:
Majonnäs, lätt  0,25 dl  0,5 dl
Dijonsenap  0,75 msk  1,5 msk
Vatten  0,5 msk  1 msk
Honung, flytande  0,5 msk  1 msk
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Vitvinsvinäger  1 tsk  2 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, flytande honung, vitlök,
dijonsenap, lättmajonnäs, vitvinsvinäger och chilipulver

1. Sätt ugnen på 225°. Tvätta potatisarna noga. Skala
och skär moroten i lika stora bitar som potatisen.
Vänd runt allt med olja, vitlök, chilipulver och salt på
en ugnsplåt. Rosta mitt i ugnen till fin färg, 20–25 min.

2. Vispa ihop alla ingredienserna till dressingen och
smaka av med salt och peppar.

3. Slanta korvarna och stek till fin färg utan fett. Stek
bönorna i samma panna som korven. Vänd ihop de
ljumna potatisarna, morötterna, korven och bönorna
med dressingen, rödlök och persilja.

Tips:
• Gott att servera feferoni till.

30 MIN
433 kcal/port. 

Energi från: Fett 51% 
Kolhydrater 34% 

Protein 15%

Serveringstips och inspiration



4. Indonesisk kycklinggryta
En mild kycklinggryta med smak av curry och äpple.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornsris  1 dl  2 dl
Broccoli, i bitar  200 g  400 g
Kycklinglårfilé  240 g  480 g
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Gul lök, hackad  1 st  2 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Äpple, tärnat  0,5 st  1 st
Curry  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Krossade tomater  150 g  300 g
Vatten  1 dl  2 dl
Matlagningsgrädde  0,25 dl  0,5 dl

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

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Låt broccolin ånga med de sista minuterna.

2. Dela kycklinglårfiléerna i bitar. Hetta upp en
gryta och häll i olja. Stek kycklingen, lök, vitlök,
äpple, curry och salt till fin färg.

3. Häll i krossade tomater och vatten. Låt puttra
ca 35 min med lock. Tillsätt grädde och smaka av
med salt. Servera med riset.

Tips:
• Om du vill har extra styrka, krydda den med
stark curry.

40 MIN
448 kcal/port. 

Energi från: Fett 23% 
Kolhydrater 44% 

Protein 33%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v17 
Innehållsförteckning

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 (E 330).

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

KRYDDIG KORV CHORIZO
INGREDIENSER: Gris°- och nötkött° 73%, vatten, potatismjöl, kryddor (muskot, vitlökspulver, ingefä-
ra, koriander, svartpeppar, spiskummin, lökpulver, vitpeppar, cayennepeppar, oregano, paprika), salt, 
druvsocker, kryddextrakt, konserveringsmedel (E 250), stabiliseringsmedel (E 450), antioxidations-
medel (E 300). Naturskinn. Kokt och rökt. °Ursprung: Sverige..


