
Vecka 25 

Broccolipuré med panerad fisk

Marinerad och ugnsbakad kycklingfilé 
med klyftpotatis

Vegetarisk chiligryta

Pastasallad carbonara



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, vitvinsvinäger, mandelmjöl, ströbröd, 
smör, riven muskotnöt, paprikapulver, mjölk, kinesisk soja, honung, spiskummin,
chiliflakes, tomatpuré och vitlök

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Bacon

Kycklingfilé

Ägg*

Crème fraiche

Grana padano

Bönor

Kidneybönor

Krossade tomater

Ajvar relish

Pasta

Ris

Potatis

Broccoli

Morot

Tomat

Gurka*

Gul lök

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. Broccolipuré med panerad fisk
Fisk panerad i mandelmjöl med smaksatt broccolipuré.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Broccoli  125 g  250 g
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  1 st  2 st
Mandelmjöl/ströbröd  1,5 dl  3 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
Mjölk, mellan 0,5 dl  1 dl 
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Muskotnöt, riven  1 krm  2 krm
Gurka 0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, mandelmjöl, mjölk, ströbröd, smör och 
riven muskotnöt

1. Koka potatis i lättsaltat vatten.

2. Skär hela broccolin i mindre bitar och koka i saltat
vatten tills den är mjuk.

3. Skär fisken i portionsbitar och salta på båda
sidorna. Doppa fisken i lättvispat ägg och vänd sedan
i mandelmjöl. Hetta upp olja och smör i en stekpanna
och stek fisken gyllene på båda sidor.

4. Låt broccolin rinna av. Mixa slät med mjölk.
Smaka av med salt och muskotnöt.

5. Servera fisken med purén och kokt potatis och 
gurkstavar.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysas 
in för att ta fram senare i veckan.
• Mosa potatis med lite smör till barnen.

 

30 MIN
653 kcal/port. 

Energi från: Fett 39g 
Kolhydrater 51g 

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



2. Marinerad och ugnsbakad kycklingfilé med klyftpotatis
Här lagas kyckling och potatis samtidigt i ugnen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklingfiléer 2 st 4 st
Potatis, i klyftor 450 g 900 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Crème fraiche, 
paprika/chili 1 dl 2 dl
Morot 2 st 4 st
 Marinad:
Olja, neutral 0,5 msk 1 msk
Kinesisk soja 0,5 msk 1 msk
Honung 0,5 msk 1 msk
Paprikapulver 0,5 tsk 1 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Vinäger 0,5 tsk 1 tsk
Flingsalt 0,5 tsk 1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, vitvins- 
vinäger, honung, paprikapulver och kinesisk soja

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Lägg kycklingen i en ugnsform. Blanda ingredienserna 
till marinaden och pensla på kycklingen. 

3. Lägg potatisen på en plåt med bakplåtspapper och ring-
la över olja och salta. 

4. Ställ in kycklingen i ugnen efter 10 min och tillaga i 
ca 20 min. Använd gärna en ugnstermometer, kycklingen 
är perfekt vid 80°. 

5. Värm skyn från kycklingen och blanda med den 
smaksatta crème fraichen till en sås.

6. Riv morötterna och vänd runt med salt, svartpeppar 
och olivolja.

7. Servera kycklingen med klyftpotatis, sås och 
morotssallad.

Tips:
• Krydda med extra chiliflakes för extra hetta.
• Gör morotsstavar i stället om barnen gillar det bättre.

45 MIN
268 kcal/port. 

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 14g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



3. Vegetarisk chiligryta
Mustig chiligryta med lök, ajvar och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Gul lök, strimlad  1 st  2 st
Vitlöksklyfta, riven  1,5 st  3 st
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Spiskummin, malen  0,5 msk  1 msk
Paprikapulver  0,25 msk  0,5 msk
Tomatpuré  1 msk 2 msk
Ajvar relish 0,5 frp 1 frp
Krossade tomater  250 g  500 g
Kidneybönor, kokta  0,5 frp 1 frp
Bönor, kokta  0,5 frp 1 frp
Salt  0,5 tsk  1 tsk

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

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs lök, vitlök och chiliflakes i olja tills löken är 
mjuk, ca 5 min. Tillsätt de torra kryddorna och tomat-
puré, stek någon minut till. Häll i ajvar och krossade 
tomater, låt puttra ca 10 min. Skölj bönorna och låt 
dem rinna av.

3. Häll i bönorna och låt puttra 5-10 min till. Smaka av 
med salt och servera chilin med ris.

Tips:
• Gott med koriander till.
• Finns det tortillabröd hemma blir nog barnen glada.

 

25 MIN
282 kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 17g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



4. Pastasallad carbonara
Barnsligt enkelt och en favorit i nytt format.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  150 g  300 g
Bacon  1 frp  2 frp
Tomat  1 st  2 st
Gurka  0,25 st  0,5 st
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
 Majonnäs:
Ägg, endast gulan  0,5 st  1 st
Vitvinsvinäger  0,75 tsk  1,5 tsk
Olja, neutral  0,75 dl  1,5 dl
Vatten  0,5 tsk  1 tsk
Grana padano 50 g  100 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja och vitvinsvinäger.

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Kyl ner pastan i kallt vatten.

2. Skär baconet i ca 3 cm breda bitar och sprid ut på
ett fat. Mikra på högsta effekt tills de är krispiga. Låt
stå tills fatet svalnat, eller stek krispigt i en stekpanna.

3. Vispa ihop äggula och vinäger i en skål. Tillsätt olja 
under ständig vispning, först droppvis och sedan i en 
fin stråle, tills det blir en krämig majonnäs, tillsätt 
vatten och ost

4. Tärna tomater och gurka och lägg dem i en skål
tillsammans med den kokta kalla pastan. Häll i  ost-
majonnäsen. Tillsätt bacon och fettet från tallriken. 
Vänd ihop allting och toppa med nymalen svartpeppar.

Tips:
• Servera med din favoritört.
• Servera såsen separat till barnen.

25 MIN
735 kcal/port. 

Energi från: Fett 40g 
Kolhydrater 56g 

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v25 
Innehållsförteckning

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

Ajvar
INGREDIENSER: Röd paprika 82% (Turkiet), aubergine7,5% (Turkiet), socker, ättika, salt,solrosolja, 
vitlök, chiliextrakt.
Innehåller: SR, SM, Lupine and its Derivatives, Blötdjur, UW, GO, GB, NR, SA, SH, SC, SW, ST,
 Sojabönor, Selleri, Senap, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, SP, Kräftdjur, Ägg, Fisk, 
Mjölk.

Grana padano
INGREDIENSER: MJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel (lysozym från ÄGG).



Vecka 25 

Kokospanerade tonfiskbollar med doppsås

Belugabolognese

Fläskytterfilé med kall bea 
och rostade potatisar

Ugnsbakade bönor med crème fraiche



Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, ägg, kokosflingor, vitlök, ströbröd, 
chiliflakes, mango chutney, grönsaksfond, tomatpuré, flytande honung, balsamvinäger, 
torkad timjan, torkad dragon, vitvinsvinäger och torkad persilja

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

Fläskytterfilé

Crème fraiche*

Kidneybönor

Bönor

Linser

Krossade tomater

Tonfisk

Ris*

Pasta

Potatis

Gul lök*

Koriander

Sallad

Morot*

Paprika

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. Kokospanerade tonfiskbollar med doppsås
Spröda panerade fiskbollar med smak av koriander.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Tonfisk  1 frp  2 frp
Gul lök, riven  0,5 st  1 st
Ägg  0,5 st  1 st
Ströbröd  0,25 dl  0,5 dl
Koriander, hackad  0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Sallad  0,5 st  1 st
Kokosflingor  0,5 dl  1 dl
Neutralolja  1 msk  2 msk
Koriander, till servering  0,25 st  0,5 st
Morot 1 st 2 st
 Doppsås:
Mango chutney  1,5 msk  3 msk
Vatten  0,5 msk  1 msk
Vitvinsvinäger 0,5 tsk 1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, neutralolja, chiliflakes, ströbröd, ägg, vitlök, 
vitvinsvinäger, kokosflingor och mango chutney

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Krama vätskan ur tonfisken och smula ner den i en 
bunke.

3. Tillsätt lök, ägg, ströbröd, hackad koriander, 
vitlök och chiliflakes. Rör till en jämn smet och låt stå 
ca 5 min.

4. Blanda mango chutney med vitvinsvinäger och 
vatten till en doppsås.

5. Plocka salladsbladen och lägg i kallt vatten så blir
de extra krispiga.

6. Rulla bollar av tonfisksmeten och vänd runt i kokos. 
Stek bollarna runt om i en het stekpanna med olja till 
fin färg.

7. Servera bollarna i salladsblad med extra koriander
och ringla över såsen. Servera med ris och rivna 
morötter.

Tips:
•  Finns inte mango chutney hemma så går sweet
chilisås lika bra.
• Låt barnen hjälpa till att rulla bollarna.

30 MIN
377 kcal/port. 

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 44g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



2. Belugabolognese
Vegetarisk bolognese med linser och tomater.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  160 g  320 g
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  2 dl  4 dl
Linser, torra  1 dl  2 dl
Grönsaksfond  0,5 msk  1 msk
Honung  0,25 msk  0,5 msk
Balsamvinäger  0,5 msk  1 msk
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, grönsaksfond,
tomatpuré, flytande honung, balsamvinäger och 
torkad timjan

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs lök och vitlök i olja i en stor stekpanna eller
kastrull. Tillsätt tomatpuré och stek under omrörning
ca 3 min.

3. Häll i resten av ingredienserna och låt sjuda under
lock tills linserna är mjuka, 15-20 min.

4. Servera bolognesen med pastan.

Tips:
• Gott med chiliflakes på om man gillar hetta.
• Mixa såsen till barnen, om de är känsliga för bitar.

25 MIN
585 kcal/port. 

Energi från: Fett 11g 
Kolhydrater 36g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



3. Fläskytterfilé med kall bea och rostade potatisar
Festlig vardag med fläskytterfilé och underbart goda rostade potatisar.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fläskytterfilé 0,5 frp 1 frp
Flingsalt  1 tsk  2 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
 Rostat:
Potatis  450 g  900 g
Morot  2 st  4 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Flingsalt  1 tsk  2 tsk
 Snabb bearnaisesås:
Gul lök, finhackad  0,25 dl  0,5 dl
Dragon, torkad  1 tsk  2 tsk
Vitvinsvinäger  1 msk  2 msk
Persilja, torkad  0,5 dl  1 dl
Crème fraiche  1 dl  2 dl

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, torkad timjan,
torkad dragon, vitvinsvinäger och torkad persilja

1. Sätt ugnen på 225°. Krydda köttet med salt och
peppar.

2. Tvätta och dela ev potatis och morötter och vänd
runt i olja och timjan på en ugnsplåt. Salta och rosta
mitt i ugnen ca 30 min.

3. Rör ihop löken med dragon, vinäger och persilja. Rör
ner crème fraichen efter ca 5 min. Smaka av med salt.

4. Hetta upp en stekpanna och stek kotletterna i olja
tills de är genomstekta. Salta och peppra.

5. Servera med potatis, morötter och bea.

Tips:
• Smaksätt gärna bean med lite vitlök eller chili.
• Gör mos om barnen gillar det bättre.

 

40 MIN
494 kcal/port. 

Energi från: Fett 23g 
Kolhydrater 39g 

Protein 32g

Serveringstips och inspiration



4. Ugnsbakade bönor med crème fraiche
En färgglad måltid med mycket smak.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Vita bönor, stora  1 frp  2 frp 
Kidneybönor  0,5 frp  1 frp
Paprika  1 st  2 st
Rödlök  1 st  2 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Olivolja  0,5 dl  1 dl
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk
Flingsalt  1 tsk  2 tsk
 Sås:
Crème fraiche  0,75 dl  1,5 dl
Honung, flytande  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, olivolja, flytande honung, chiliflakes
och vitlök

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Skölj bönorna och låt rinna av i ett durkslag. Häll
dem i en ugnsform. Skär paprikan i mindre bitar och
klyfta rödlöken. Vänd ihop alla grönsaker och vitlök
med bönorna och ringla över olja. Strö över chiliflakes
och salt. Rosta i nedre delen av ugnen ca 25 min.

4. Rör ihop crème fraichen med honung och smaka av
med salt. Servera bönorna med ris och sås.

Tips:
• Rosta med kapris eller oliver för extra sälta.
• Koka pasta till barnen om de hellre vill ha det.

 

30 MIN
736 kcal/port. 

Energi från: Fett 29g 
Kolhydrater 91g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v25 
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.

Tonfisk i vatten
INGREDIENSER: Skipjack- TONFISK ( Katsuwonus pelamis) 75%, vatten, salt..
Allergentyp: Sojabönor, Selleri, Senap, SA, SH, SC, SW, ST, SR, SM, SP, Lupine and its Derivatives, GO, 
GB, NR, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Blötdjur, UW.



Vecka 25 

Broccolipuré med panerad fisk

Marinerad och ugnsbakad kycklingfilé 
med klyftpotatis

Vegetarisk chiligryta

Pastasallad carbonara



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, vitvinsvinäger, mandelmjöl, ströbröd, 
smör, riven muskotnöt, paprikapulver, mjölk, kinesisk soja, honung, spiskummin,
chiliflakes, tomatpuré och vitlök

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Bacon

Kycklingfilé

Ägg*

Crème fraiche

Grana padano

Bönor

Kidneybönor

Krossade tomater

Ajvar relish

Pasta

Ris

Potatis

Broccoli

Morot

Tomat

Gurka*

Gul lök

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. Broccolipuré med panerad fisk
Fisk panerad i mandelmjöl med smaksatt broccolipuré.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Broccoli  125 g  250 g
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  1 st  2 st
Mandelmjöl/ströbröd  1,5 dl  3 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
Mjölk, mellan 0,5 dl  1 dl 
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Muskotnöt, riven  1 krm  2 krm
Gurka 0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, mandelmjöl, mjölk, ströbröd, smör och 
riven muskotnöt

1. Koka potatis i lättsaltat vatten.

2. Skär hela broccolin i mindre bitar och koka i saltat
vatten tills den är mjuk.

3. Skär fisken i portionsbitar och salta på båda
sidorna. Doppa fisken i lättvispat ägg och vänd sedan
i mandelmjöl. Hetta upp olja och smör i en stekpanna
och stek fisken gyllene på båda sidor.

4. Låt broccolin rinna av. Mixa slät med Mjölk, mellan. 
Smaka av med salt och muskotnöt.

5. Servera fisken med purén och kokt potatis och 
gurkstavar.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysas 
in för att ta fram senare i veckan.
• Mosa potatis med lite smör till barnen.

 

30 MIN
653 kcal/port. 

Energi från: Fett 39g 
Kolhydrater 51g 

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



2. Marinerad och ugnsbakad kycklingfilé med klyftpotatis
Här lagas kyckling och potatis samtidigt i ugnen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklingfiléer 2 st 4 st
Potatis, i klyftor 450 g 900 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Morot 2 st 4 st
 Marinad:
Olja, neutral 0,5 msk 1 msk
Kinesisk soja 0,5 msk 1 msk
Honung 0,5 msk 1 msk
Paprikapulver 0,5 tsk 1 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Vinäger 0,5 tsk 1 tsk
Flingsalt 0,5 tsk 1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, vitvins- 
vinäger, honung, paprikapulver och kinesisk soja

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Lägg kycklingen i en ugnsform. Blanda ingredienserna 
till marinaden och pensla på kycklingen. 

3. Lägg potatisen på en plåt med bakplåtspapper och ring-
la över olja och salta. 

4. Ställ in kycklingen i ugnen efter 10 min och tillaga i 
ca 20 min. Använd gärna en ugnstermometer, kycklingen 
är perfekt vid 80°. 

5. Värm skyn från kycklingen och blanda crème fraiche till 
en sås och smaka av med salt och peppar.

6. Riv morötterna och vänd runt med salt, svartpeppar 
och olivolja.

7. Servera kycklingen med klyftpotatis, sås och 
morotssallad.

Tips:
• Krydda med extra chiliflakes för extra hetta.
• Gör morotsstavar i stället om barnen gillar det bättre.

45 MIN
268 kcal/port. 

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 14g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



3. Vegetarisk chiligryta
Mustig chiligryta med lök, ajvar och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Gul lök, strimlad  1 st  2 st
Vitlöksklyfta, riven  1,5 st  3 st
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Spiskummin, malen  0,5 msk  1 msk
Paprikapulver  0,25 msk  0,5 msk
Tomatpuré  1 msk 2 msk
Ajvar relish 0,5 frp 1 frp
Krossade tomater  250 g  500 g
Kidneybönor, kokta  0,5 frp 1 frp
Bönor, kokta  0,5 frp 1 frp
Salt  0,5 tsk  1 tsk

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

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs lök, vitlök och chiliflakes i olja tills löken är 
mjuk, ca 5 min. Tillsätt de torra kryddorna och tomat-
puré, stek någon minut till. Häll i ajvar och krossade 
tomater, låt puttra ca 10 min. Skölj bönorna och låt 
dem rinna av.

3. Häll i bönorna och låt puttra 5-10 min till. Smaka av 
med salt och servera chilin med ris.

Tips:
• Gott med koriander till.
• Finns det tortillabröd hemma blir nog barnen glada.

 

25 MIN
282 kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 17g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



4. Pastasallad carbonara
Barnsligt enkelt och en favorit i nytt format.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  150 g  300 g
Bacon  1 frp  2 frp
Tomat  1 st  2 st
Gurka  0,25 st  0,5 st
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
 Majonnäs:
Ägg, endast gulan  0,5 st  1 st
Vitvinsvinäger  0,75 tsk  1,5 tsk
Olja, neutral  0,75 dl  1,5 dl
Vatten  0,5 tsk  1 tsk
Grana padano 50 g  100 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja och vitvinsvinäger.

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Kyl ner pastan i kallt vatten.

2. Skär baconet i ca 3 cm breda bitar och sprid ut på
ett fat. Mikra på högsta effekt tills de är krispiga. Låt
stå tills fatet svalnat, eller stek krispigt i en stekpanna.

3. Vispa ihop äggula och vinäger i en skål. Tillsätt olja 
under ständig vispning, först droppvis och sedan i en 
fin stråle, tills det blir en krämig majonnäs, tillsätt 
vatten och ost

4. Tärna tomater och gurka och lägg dem i en skål
tillsammans med den kokta kalla pastan. Häll i  ost-
majonnäsen. Tillsätt bacon och fettet från tallriken. 
Vänd ihop allting och toppa med nymalen svartpeppar.

Tips:
• Servera med din favoritört.
• Servera såsen separat till barnen.

25 MIN
735 kcal/port. 

Energi från: Fett 40g 
Kolhydrater 56g 

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v25 
Innehållsförteckning

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

Laktosfri Crème Fraiche 12%, VALIO 
INGREDIENSER: Pastöriserad GRÄDDE, modifierad majsstärkelse, förtjockningsmedel pektin, 
syrningskultur och laktasenzym. 
Allergentyp: Mjölk

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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



Vecka 25 

Broccolipuré med panerad fisk

Vegetarisk chiligryta

Pastasallad carbonara

Din lösning 
på veckan.



M

Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitvinsvinäger, mandelmjöl, ströbröd, 
smör, riven muskotnöt, paprikapulver, mjölk, spiskummin, chiliflakes, tomatpuré 
och vitlök

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Bacon

Ägg*

Grana padano

Bönor

Kidneybönor

Krossade tomater

Pasta

Ris

Ajvar relish

Broccoli

Tomat

Gurka*

Gul lök

Potatis

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. Broccolipuré med panerad fisk
Fisk panerad i mandelmjöl med smaksatt broccolipuré.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis  900 g
Broccoli  250 g
Vit fisk  500 g
Salt  1 tsk
Ägg  2 st
Mandelmjöl/ströbröd  3 dl
Olivolja  1 msk
Smör  1 msk
Mjölk 1 dl
Salt  1 tsk
Muskotnöt, riven  2 krm
Gurka  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, mandelmjöl, mjölk, ströbröd, smör och 
riven muskotnöt

1. Koka potatis i lättsaltat vatten.

2. Skär hela broccolin i mindre bitar och koka i saltat
vatten tills den är mjuk.

3. Skär fisken i portionsbitar och salta på båda
sidorna. Doppa fisken i lättvispat ägg och vänd sedan
i mandelmjöl. Hetta upp olja och smör i en stekpanna
och stek fisken gyllene på båda sidor.

4. Låt broccolin rinna av. Mixa slät med grädde. Smaka
av med salt och muskotnöt.

5. Servera fisken med purén och kokt potatis och 
gurkstavar.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysas 
in för att ta fram senare i veckan.
• Mosa potatis med lite smör till barnen.

30 MIN
653 kcal/port. 

Energi från: Fett 39g 
Kolhydrater 51g 

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



2. Vegetarisk chiligryta
Mustig chiligryta med lök, ajvar och bönor.

Ingredienser: 4 portioner
Ris  2 dl
Gul lök, strimlad  2 st
Vitlöksklyfta, riven  3 st
Chiliflakes  1 tsk
Olivolja  1 msk
Spiskummin, malen  1 msk
Paprikapulver  0,5 msk
Tomatpuré  2 msk
Ajvar relish 1 burk
Krossade tomater  500 g
Kidneybönor, kokta  1 burk
Bönor, kokta  1 burk
Salt  1 tsk

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

1. Koka riset i lättsaltat vatten.

2. Fräs lök, vitlök och chiliflakes i olja tills löken
är mjuk, ca 5 min. Tillsätt de torra kryddorna och
tomatpuré, stek någon minut till. Häll i ajvar och
krossade tomater, låt puttra ca 10 min.

3. Häll i bönorna och låt puttra 5-10 min till.
Smaka av med salt och servera chilin med ris.

Tips:
• Gott med koriander till.
• Finns det tortillabröd hemma blir nog kidsen glada.

 

25 MIN
282 kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 17g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



3. Pastasallad carbonara
Barnsligt enkelt och en favorit i nytt format.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  300 g
Bacon  2 frp
Tomat  2 st
Gurka  0,5 st
Svartpeppar  0,5 tsk
 Majonnäs:
Ägg, endast gulan  1 st
Vitvinsvinäger  1,5 tsk
Olja, neutral  1,5 dl
Vatten  1 tsk
Grana padano 100 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja och vitvinsvinäger.

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Kyl ner pastan i kallt vatten.

2. Skär baconet i ca 3 cm breda bitar och sprid ut på
ett fat. Mikra på högsta effekt tills de är krispiga.
Låt stå tills fatet svalnat.

3. Vispa äggula, vinäger i en skål. Tillsätt olja under
ständig vispning, först droppvis och sedan i en fin
stråle, tills den blir en krämig majonnäs, tillsätt
vatten och ost

4. Tärna tomater och gurka och lägg dem i en skål
tillsammans med den kokta kalla pastan. Häll i ost
majonnäsen. Tillsätt bacon och fettet från tallriken.
Vänd ihop allting.

5. Toppa med nymalen svartpeppar.

Tips:
• Servera med din favoritört.
• Servera såsen separat till barnen.

25 MIN
735 kcal/port. 

Energi från: Fett 40g 
Kolhydrater 56g 

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v25 
Innehållsförteckning

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.

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

Ajvar
INGREDIENSER: Röd paprika 82% (Turkiet), aubergine7,5% (Turkiet), socker, ättika, salt,solrosolja, 
vitlök, chiliextrakt..
Innehåller: SR, SM, Lupine and its Derivatives, Blötdjur, UW, GO, GB, NR, SA, SH, SC, SW, ST, Sojabö-
nor, Selleri, Senap, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, SP, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk.

Grana padano
INGREDIENSER: MJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel (lysozym från ÄGG).



Vecka 25 

Tonfisksallad

Bibimbap

Kryddiga biffar med tabboleh

Potatisplättar med skinka 
och purjotrassel



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
Sallad, strimlad 0,5 st 1 st
Gurka, tunt hyvlad 0,25 st 0,5 st
Sockerärtor, strimlad 75 g 150 g
Körsbärstomater, 
halverade 70 g 140 g
Rödlök, strimlad 0,5 st 1 st

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, spiskummin, malen koriander, torkad mynta, vetemjöl, 
vitvinsvinäger, sesamolja, sesamfrön och vitlök

Nötfärs

Rökt skinka

Ägg*

Parmesanost

Bönor

Tonfisk

Kidneybönor

Fullkornsris

Bulgur

Potatis

Gurka*

Tomat

Sockerärtor*

Rödlök*

Körsbärstomater*

Sallad*

Vitkål

Morot

Lime

Champinjoner

Babyspenat

Citron

Purjolök



1. Tonfisksallad
Härlig sallad med tonfisk, bönor och kokt ägg.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ägg  2 st  4 st
Sockerärter, skurna  50 g  100 g
Rödlök, tunt skivad  0,5 st  1 st
Körsbärstomater, 
halverade  100 g  200 g
Sallad, skuren  0,5 st  1 st
Bönor, avsköljda  200 g  400 g
Tonfisk, avrunnen  150 g  300 g
 Vinägrett:
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vatten  0,5 msk  1 msk
Vitvinsvinäger  0,25 msk  0,5 msk
Vitlöksklyfta, pressad  0,5 st  1 st

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

1. Koka äggen.

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

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 
till salladen.

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

 

20 MIN
351 kcal/port. 

Energi från: Fett 16% 
Kolhydrater 48% 

Protein 36%

Serveringstips och inspiration



2. Bibimbap
Koreanskt med ris, grönsaker och pocherat ägg.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornsris  1 dl  2 dl
Vitkål, strimlad  100 g  200 g
Morot, strimlad  1 st  2 st
Sesamolja  0,5 tsk  1 tsk
Lime, pressad saft  0,5 st  1 st
Sesamfrön  0,25 dl  0,5 dl
Champinjoner, kvartade  125 g  250 g
Olivolja  1 tsk  2 tsk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  1 krm  2 krm
Babyspenat  100 g  200 g
Ägg  2 st  4 st 

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vinäger, sesamolja och
sesamfrön.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Blanda vitkål med morot, sesamolja och limesaft
och smaka av med salt.

3. Rosta sesamfröna i en torr stekpanna till fin färg.

4. Stek svampen i lite olja, salta och peppra.
Ta upp svampen och vänd runt spenaten i pannan
tills den smält ner, salta.

5. Koka upp en bred kastrull med saltat vatten. Häll
i några droppar vinäger. Dra ett varv med en sked i
kastrullen med vatten så det blir en virvel. Knäck i
ett ägg när vattnet småbubblar. Pochera 2 ägg i taget. 
Lyft upp med en hålslev när vitan stelnat men gulan 
fortfarande är rinnig, ca 3 min.

6. Fördela riset i djupa tallrikar och toppa med 
kålsallad, svamp, spenat, sesamfrön och ägg.

Tips:
• Gott med chilisås till och den bästa till bibimbap är
den starka srirachasåsen.

40 MIN
386 kcal/port. 

Energi från: Fett 36% 
Kolhydrater 46% 

Protein 18%

Serveringstips och inspiration



3. Kryddiga biffar med tabbouleh
Goda färs- och bönbiffar med smak av spiskummin.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bulgur, okokt  1 dl  2 dl
Kidneybönor  0,5 frp  1 frp
Nötfärs  150 g  300 g
Ägg  0,5 st  1 st
Spiskummin  0,5 tsk  1 tsk
Koriander, malen  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
 Tabbouleh:
Tomat, finhackad  1 st  2 st
Gurka, finhackad  0,25 st  0,5 st
Mynta, torkad  1 tsk  2 tsk
Citron, finrivet skal
och pressad saft  0,5 st  1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja spiskummin, malen koriander, 
olivolja och torkad mynta.

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen 
och låt svalna något.

2. Mosa sköljda bönor i en bunke. Tillsätt färs, ägg och
kryddor och blanda till en jämn smet. Forma små
pannbiffar och stek dem i olja i en stekpanna 2–3 min
per sida.

3. Blanda bulgur med resten av ingredienserna till 
tabboulehn och smaka av med salt och peppar.

4. Servera biffarna med tabbouleh.

Tips:
• Garnera med färsk mynta eller persilja.

30 MIN
475 kcal/port. 

Energi från: Fett 26% 
Kolhydrater 45% 

Protein 29%

Serveringstips och inspiration



4. Potatisplättar med bacon och purjotrassel
Perfekta rätten att göra på kokt potatis.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 400 g 800 g
Vetemjöl 0,5 dl 1 dl
Ägg 1 st 2 st
Parmesanost, riven 0,5 dl 1 dl
Salt  0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Skinka, rökt  75 g 150 g
Purjolök, strimlad 50 g 100 g
Vitlöksklyfta, finhackad 0,5 st 1 st
Körsbärstomater, delade  80 g 160 g

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

1. Skala och koka potatis mjuk i saltat vatten. Pressa 
med potatispress eller riv på rivjärnet ner i en bunke. 
Tillsätt mjöl, ägg, ost och salt. Blanda ihop till en jämn 
smet.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och klicka ut smeten. 
Stek tills fin stekyta på båda sidorna.

3. Stek skinka och tillsätt purjolök, vitlök och tomater i 
slutet. Slunga runt något varv och servera med plättarna. 
Dra ett varv med pepparkvarnen vid servering.

Tips:
• Uteslut vitlök och parmesan om maten ska vara 
barnsligare.

 35 MIN
372 kcal/port.

 Energi från: Fett 27% 
Kolhydrater 50% 

Protein 23%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v25 
Innehållsförteckning

SKINKA RÖKT  SE
INGREDIENSER: Svensk skinka* (89%) (skinkbitar), vatten, salt, maltodextrin*, antioxidationsmedel 
E331,E301, druvsocker*, konserveringsmedel E250. .

Tonfisk i vatten
INGREDIENSER: Skipjack- TONFISK ( Katsuwonus pelamis) 75%, vatten, salt..
Allergentyp: Sojabönor, Selleri, Senap, SA, SH, SC, SW, ST, SR, SM, SP, Lupine and its Derivatives, 
GO, GB, NR, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Blötdjur, UW.

Parmesanost
INGREDIENSER: Opastöriserad ekologisk KOMJÖLK (Italien), salt, löpe.


