
Vecka 33 

Asiatisk fisk i ugn

Broccolibollar med rostade rotfrukter

Jambalaya

Fläskytterfilépasta 
med soltorkade tomater



Basvaror att ha hemma
salt, svartpeppar, olivolja, smör, vitlök, malen ingefära, fisksås, vetemjöl, ägg, 
majonnäs, sweet chilisås, tomatpuré, curry, chiliflakes och vitvinsvinäger

Din beställning skall innehålla följande artiklar 
för veckans recept av Familjekassen

* Används i fler recept 

Vit fisk

Fläskytterfilé

Korv

Riven ost 

Matlagningsgrädde

Soltorkade tomater

Kokosmjölk

Vita bönor

Ris*

Pasta

Lime

Vitkål

Potatis

Morot*

Broccoli

Gul lök

Rödlök

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

Familjekassen är för dig som känner precis som vi, 
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam 

förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket 
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en 

särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!

Här har vi paketerat favoriterna som går hem 
hos både stora och små, smaklig måltid!

HÄLSNINGAR 
COOP PROVKÖK



1. Asiatisk fisk i ugn
Fisk med kokosmjölk och asiatiska smaker.

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Vitkål, strimlad  150 g  300 g
Morot, riven  1 st 2 st 
Vitvinsvinäger  1 msk  2 msk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
 Sås:
Kokosmjölk  200 ml  400 ml
Vitlöksklyfta, skivad  0,5 st  1 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Ingefära, malen  0,5 tsk  1 tsk
Lime, pressad saft  0,5 st  1 st
Fisksås  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma
salt, vitlök, fisksås, malen ingefära, chiliflakes 
svartpeppar, olivolja och vitvinsvinäger.

1. Sätt ugnen på 200°. 

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Mixa alla ingredienserna till såsen.

4. Salta fisken och lägg i en ugnsform. Häll över såsen 
och tillaga mitt i ugnen ca 20 min.

5. Krama ihop vitkål och morötter med olja, vinäger, 
salt och svartpeppar. Servera med ris och råkostsallad.

Tips 
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa 
in för att ta fram senare i veckan.
• Koka nudlar till om barnen tycker det är godare.

30 MIN
591kcal/port

Energi från Fett 20g
Kolhydrater 71g

Protein 32g

Serveringstips och inspiration



2. Broccolibollar med rostade rotfrukter
Goda vegetariska bollar med broccoli och rotfrukter.

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Potatis, i stavar  250 g  500 g
Morot, i stavar  1,5 st  3 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Broccoli  250 g  500 g
Riven ost  75 g  150 g
Vetemjöl 0,5 dl  1 dl
Ägg  1,5 st  3 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  1,5 msk  3 msk
Majonnäs  0,75 dl  1,5 dl
Sweet chilisås 1 msk  2 msk

Bra att ha hemma
salt, olivolja, vetemjöl, ägg, sweet chilisås och majonnäs.

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Sprid ut potatis och morot på en plåt. Ringla över olja 
och strö över salt. Rosta mitt i ugnen ca 25 min.

3. Skär broccolin i mindre bitar och koka mjuk i saltat 
vatten, ca 5 min. Låt rinna av i ett durkslag och krama 
ur så mycket vatten som möjligt. Mixa snabbt i en 
matberedare eller hacka fint med en kniv.

4. Blanda broccoli med ost, mjöl, ägg och salt. Hetta upp 
en stekpanna med olja och klicka i smeten. Stek biffarna/
bollarna runt om ca 5 min.

5. Servera broccolibollarna med de rostade rotfrukterna 
och majonnäs blandad med sweet chilisås.

Tips
• Går bra att ha i fetaost eller parmesan istället för
vanlig ost i bollarna
• Servera med en klick yoghurt till, det brukar barnen gilla.

30 MIN
695 kcal/port

Energi från: Fett 29g
Kolhydrater 48g

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



3. Jambalaya
Currystekt ris med korv och bönor.

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Olivolja  1 msk  2 msk
Korv, tunt skivad  2 st  4 st
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Curry  1 tsk  2 tsk
Vatten  0,5 dl  1 dl
Vita bönor, kokta  200 g  400 g

Bra att ha hemma
olivolja, vitlök, tomatpuré och curry.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp oljan i en rymlig stekpanna eller wok.
Stek korv, tomatpuré, lök och vitlök på hög värme 
under omrörning, ca 5 min.

4. Tillsätt riset, curry och vatten. Rör runt ordentligt
och vänd försiktigt ner bönorna.

Tips
• Gott med färsk koriander på.
• Skippa curry om det inte är barnens favoritkrydda.

 

35 MIN
667 kcal/port.

Energi från: Fett 31g
Kolhydrater 70g

Protein 21g

Serveringstips och inspiration



4. Fläskytterfilépasta med soltorkade tomater
Pasta med fläskytterfilé i krämig sås med soltorkade tomater och vitlök.

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Pasta 250 g 500 g
Fläskytterfilé 0,5 st 1 st
Smör 0,5 msk 1 msk
Rödlök, strimlad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, pressad 1 st 2 st
Vatten 0,75 dl 1,5 dl
Matlagningsgrädde 1 dl 2 dl
Soltorkade tomater 0,5 frp 1 frp
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Morot, i stavar 1 st 2 st

Bra att ha hemma
salt, svartpeppar, smör och vitlök 

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skiva köttet i 1 cm tjocka skivor. Stek i smör så att 
skivorna får fin färg, ca 4 min.

3. Lyft ur köttet och lägg i lök och vitlök. Stek under 
omrörning någon minut. Häll i vatten, grädde och 
strimlade soltorkade tomater. Lägg tillbaka köttet, 
salta och peppra och låt småputtra ca 5 min.

4. Blanda pastan med grytan vid servering och
servera med morotstavar. 

Tips
• Servera med färska örter och några droppar riktigt 
god olivolja.
• Gott med riven ost på, det brukar barnen gilla.

20 MIN
817 kcal/port.

Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 104g

Protein 51g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v33
Innehållsförteckning

Riven ost, Västerbottensost 
Ingredienser: Ost (pastöriserad mjölk, salt, mjölksyrakultur, ostlöpe, konserveringsmedel E202 och 
E251), klumpförebyggande medel potatisstärkelse.
 Allergentyp: Mjölk

COCONUT MILK, Santa Maria
INGREDIENSER: Kokosnötsextrakt (17% fett), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl).

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

BRATWURST SE, Scan
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (73%), vatten, potatismjöl, salt, fett från
gris, kryddor, stabiliseringsmedel E450, vitlök, antioxidationsmedel
E300, konserveringsmedel E250, rökarom, FETTHALT: 23%.

Original färskost, Philadelphia
INGREDIENSER: MJÖLK/MÆLK, GRÄDDE/FLØDE, vassle-/valle-/myseprodukt
(MJÖLK), salt, stabiliseringsmedel/stabilisator (E410), syra
(citronsyra), bakteriekultur.
Allergentyp: Mjölk

Risoni, Barilla
INGREDIENSER: Durumvete, vatten. Kan innehålla spår av ägg om den är framställd i
anläggningen indikeras med bokstaven (A).
Allergentyp: Ägg, Vete



Vecka 33

Pasta med tonfisk och spenat

Köttbullar med sås

Vegetarisk chiligryta

Crepes med skinka, 
champinjoner och crème fraiche



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, fiskbuljong, kapris, smör, kinesisk soja, rårörda lingon, 
chiliflakes, malen spiskummin, paprikapulver, tomatpuré och ajvar relish

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

Tonfisk

Nötfärs

Rökt skinka

Crème fraiche*

Riven ost

Pannkakor

Krossade tomater

Ris

Vita bönor*

Kidneybönor

Pasta

Morot*

Potatis

Gul lök*

Citron

Champinjoner

Basilika

Babyspenat

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. Pasta med tonfisk och spenat
Krämig tonfiskpasta med vita bönor och kapris.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  160 g  320 g
Babyspenat  70 g  140 g
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vatten  1,5 dl  3 dl
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Citron, finrivet skal 
och saft  0,25 st  0,5 st
Fiskbuljongtärning 0,5 st  1 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Tonfisk, på burk i vatten  90 g  180 g
Vita bönor, avsköljda  200 g  400 g
Kapris, små  15 g  30 g

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Fräs spenat, lök och vitlök i olja i en stekpanna.
Tillsätt vatten, crème fraiche, finrivet citronskal 
(endast det gula) och citronsaft.

2. Smula ner fiskbuljongen och krydda med salt 
och peppar. Krama vätskan ur tonfisken och rör ner 
i såsen. Tillsätt bönor och kapris. Vänd ner den nykokta 
pastan och servera direkt.

Tips:
• Krydda med chiliflakes för lite extra sting.
• Servera såsen separat så barnen själva får blanda 
med pastan.

 

30 MIN
479kcal/port. 

Energi från: Fett 22g 
Kolhydrater 40g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



2. Köttbullar med sås
Goda bollar med både färs och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Nötfärs  250 g  500 g
Vita bönor, avsköljda  200 g  400 g
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Smör  1 msk  2 msk
Morot, riven 1 st  2 st
Rårörda lingon  1 dl  2 dl
 Sås:
Vatten  1 dl  2 dl
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Soja, kinesisk  0,5 tsk  1 tsk
Rårörda lingon 1 msk 2 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, kinesisk soja och råröda 
lingon

1. Koka potatisen i saltat vatten. Blanda färsen
med mosade bönor, lök, salt och peppar. Forma till
runda bollar med blöta händer. Stek köttbullarna i
smör till fin färg, ca 5 min.

2. Lyft köttbullarna ur stekpannan och häll på vatten
i pannan. Tillsätt crème fraiche, soja och en stor sked
av lingonen. Rör om, låt koka upp och smaka av såsen 
med salt och peppar.

3. Lägg ner köttbullarna i såsen och servera direkt
ur stekpannan med potatis, rivna morötter och
rårörda lingon.

Tips:
• Vanlig lingonsylt eller gelé är också gott till.
• Mosa potatisen med lite smör till barnen, det brukar 
uppskattas.

30 MIN
730kcal/port. 

Energi från: Fett 34g 
Kolhydrater 56g 

Protein 39g

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 burk  1 burk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Kidneybönor, kokta  0,5 frp  1 frp
Vita bönor, kokta 0,5 frp  1 frp
Salt  0,5 tsk  1 tsk

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

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
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 nachos hemma, kanske barnen vill ha 
till grytan.

 

 

25 MIN
282kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 17g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



4. Crepes med skinka, champinjoner och crème fraiche
Pannkakor fyllda med skinka och svamp.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Champinjoner, i bitar  125 g  250 g
Pannkakor  1 frp  2 frp
Crème fraiche  150 g 300 g
Rökt skinka, i skivor  4 st  8 st
Basilika  0,5 st  1 st
Riven ost  1 dl  2 dl
Morot  1 st  2 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Sätt ugnen på 200º. Stek champinjonerna i olja i en 
stekpanna ca 5 min. Salta och peppra.

2. Bred crème fraiche på pannkakorna. Fördela skinka, 
stekta champinjoner och basilika på pannkakorna och 
rulla ihop. Lägg rullarna tätt med skarven nedåt i en 
ugnssäker form. Strö över osten och gratinera mitt i 
ugnen ca 15 min.

3. Servera med rivna morötter.

Tips:
• Värm gärna pannkakorna innan rullning.
• Lägg champinjonerna på sidan till barnen.

25 MIN
692kcal/port. 

Energi från: Fett 41g 
Kolhydrater 50g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v33 
Innehållsförteckning

TOMATER KROSSADE, COOP ÄNGLAMARK 
INGREDIENSER: Skalade, krossade ekologiska tomater* 99,7%, salt. *KRAV-ekologisk ingrediens.

Pannkakor, Änglamark 
INGREDIENSER: Vatten, VETEMJÖL*, ÄGG*, SKUMMJÖLKSPULVER*, rapsolja*, socker*, salt. Stekta i 
rapsolja*. *KRAV-ekologisk ingrediens..
Allergen: Ägg, Spannmål som innehåller gluten, Mjölk.

Pasta
Ingredienser Ekologiskt mjöl av durumvete* *KRAV-certifierad
ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Vete

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

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

VITA BÖNOR STORA, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Ekologiska stora vita bönor*, lag (vatten, salt). *KRAV-godkänd råvara.

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

SKINKA RÖKT EKOLOGISK SE, Scan
INGREDIENSER: Svensk skinka* (89%) (skinkbitar), vatten, salt, maltodextrin*, antioxidationsmedel 
E331,E301, druvsocker*, konserveringsmedel E250. *Ekologisk råvara. Kontrollerad av SE-EKO-08.



Vecka 33 

Asiatisk fisk i ugn

Broccolibollar med rostade rotfrukter

Jambalaya

Fläskytterfilépasta 
med soltorkade tomater



Basvaror att ha hemma
salt, svartpeppar, olivolja, smör, vitlök, malen ingefära, fisksås, vetemjöl, ägg, 
majonnäs, sweet chilisås, tomatpuré, curry, chiliflakes och vitvinsvinäger

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Fläskytterfilé

Korv

Riven ost 

Matlagningsgrädde

Soltorkade tomater

Kokosmjölk

Vita bönor

Ris*

Pasta

Lime

Vitkål

Potatis

Morot*

Broccoli

Gul lök

Rödlök

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

Laktosfria kassen är för dig som känner precis som vi, 
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam 

förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket 
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en 

särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!

Här har vi paketerat favoriterna som går hem 
hos både stora och små, smaklig måltid!

HÄLSNINGAR 
COOP PROVKÖK



1. Asiatisk fisk i ugn
Fisk med kokosmjölk och asiatiska smaker.

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Vitkål, strimlad  150 g  300 g
Morot, riven  1 st 2 st 
Vitvinsvinäger  1 msk  2 msk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Sås:
Kokosmjölk  200 ml  400 ml
Vitlöksklyfta, skivad  0,5 st  1 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Ingefära, malen  0,5 tsk  1 tsk
Lime, pressad saft  0,5 st  1 st
Fisksås  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma
salt, vitlök, fisksås, malen ingefära, chiliflakes 
svartpeppar, olivolja och vitvinsvinäger.

1. Sätt ugnen på 200°. 

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Mixa alla ingredienserna till såsen.

4. Salta fisken och lägg i en ugnsform. Häll över såsen 
och tillaga mitt i ugnen ca 20 min.

5. Krama ihop vitkål och morötter med olja, vinäger, 
salt och svartpeppar. Servera med ris och råkostsallad.

Tips 
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa 
in för att ta fram senare i veckan.
• Koka nudlar till om barnen tycker det är godare.

30 MIN
591kcal/port

Energi från Fett 20g
Kolhydrater 71g

Protein 32g

Serveringstips och inspiration



2. Broccolibollar med rostade rotfrukter
Goda vegetariska bollar med broccoli och rotfrukter.

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Potatis, i stavar  250 g  500 g
Morot, i stavar  1,5 st  3 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Broccoli  250 g  500 g
Riven ost  75 g  150 g
Vetemjöl 0,5 dl  1 dl
Ägg  1,5 st  3 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  1,5 msk  3 msk
Majonnäs  0,75 dl  1,5 dl
Sweet chilisås 1 msk  2 msk

Bra att ha hemma
salt, olivolja, vetemjöl, ägg, sweet chilisås och majonnäs.

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Sprid ut potatis och morot på en plåt. Ringla över olja 
och strö över salt. Rosta mitt i ugnen ca 25 min.

3. Skär broccolin i mindre bitar och koka mjuk i saltat 
vatten, ca 5 min. Låt rinna av i ett durkslag och krama ur 
så mycket vatten som möjligt. Mixa snabbt i en mat- 
beredare eller hacka fint med en kniv.

4. Blanda broccoli med ost, mjöl, ägg och salt. Hetta upp 
en stekpanna med olja och klicka i smeten. Stek biffarna/
bollarna runt om ca 5 min.

5. Servera broccolibollarna med de rostade rotfrukterna 
och majonnäs blandad med sweet chilisås.

Tips
• Går bra att ha i fetaost eller parmesan istället för
vanlig ost i bollarna
• Servera med en klick yoghurt till, det brukar barnen gilla.

30 MIN
695 kcal/port

Energi från: Fett 29g
Kolhydrater 48g

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



3. Jambalaya
Currystekt ris med korv och bönor.

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Olivolja  1 msk  2 msk
Korv, tunt skivad  2 st  4 st
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Curry  1 tsk  2 tsk
Vatten  0,5 dl  1 dl
Vita bönor, kokta  200 g  400 g

Bra att ha hemma
olivolja, vitlök, tomatpuré och curry.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp oljan i en rymlig stekpanna eller wok.
Stek korv, tomatpuré, lök och vitlök på hög värme 
under omrörning, ca 5 min.

4. Tillsätt riset, curry och vatten. Rör runt ordentligt
och vänd försiktigt ner bönorna.

Tips
• Gott med färsk koriander på.
• Skippa curry om det inte är barnens favoritkrydda.

 

35 MIN
667 kcal/port.

Energi från: Fett 31g
Kolhydrater 70g

Protein 21g

Serveringstips och inspiration



4. Fläskytterfilépasta med soltorkade tomater
Pasta med fläskytterfilé i krämig sås med soltorkade tomater och vitlök.

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Pasta 250 g 500 g
Fläskytterfilé 0,5 st 1 st
Smör 0,5 msk 1 msk
Rödlök, strimlad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, pressad 1 st 2 st
Vatten 0,75 dl 1,5 dl
Matlagningsgrädde 1 dl 2 dl
Soltorkade tomater 0,5 frp 1 frp
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Morot, i stavar 1 st 2 st

Bra att ha hemma
salt, svartpeppar, smör och vitlök 

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skiva köttet i 1 cm tjocka skivor. Stek i smör så att 
skivorna får fin färg, ca 4 min.

3. Lyft ur köttet och lägg i lök och vitlök. Stek under 
omrörning någon minut. Häll i vatten, grädde och 
strimlade soltorkade tomater. Lägg tillbaka köttet, 
salta och peppra och låt småputtra ca 5 min.

4. Blanda pastan med grytan vid servering och
servera med morotstavar. 

Tips
• Servera med färska örter och några droppar riktigt 
god olivolja.
• Gott med riven ost på, det brukar barnen gilla.

20 MIN
817 kcal/port.

Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 104g

Protein 51g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v33
Innehållsförteckning

Riven ost, Västerbottensost 
Ingredienser: Ost (pastöriserad mjölk, salt, mjölksyrakultur, ostlöpe, konserveringsmedel E202 och 
E251), klumpförebyggande medel potatisstärkelse.
 Allergentyp: Mjölk

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

COCONUT MILK, Santa Maria
INGREDIENSER: Kokosnötsextrakt (17% fett), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl).

BRATWURST SE, Scan
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (73%), vatten, potatismjöl, salt, fett från
gris, kryddor, stabiliseringsmedel E450, vitlök, antioxidationsmedel
E300, konserveringsmedel E250, rökarom, FETTHALT: 23%.

Cream cheese naturell laktosfri, Valio
INGREDIENSER: Högpastöriserad SKUMMJÖLK och GRÄDDE, salt,
förtjockningsmedel (E407, E410), laktasenzym och syrningskultur.
Allergentyp: Mjölk

Risoni, Barilla
INGREDIENSER: Durumvete, vatten. Kan innehålla spår av ägg om den är framställd i
anläggningen indikeras med bokstaven (A).
Allergentyp: Ägg, Vete



Vecka 33 

Asiatisk fisk i ugn

Broccolibollar med rostade rotfrukter

Fläskytterfilépasta 
med soltorkade tomater

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, vitlök, malen ingefära, fisksås, vetemjöl, ägg,
majonnäs, vitvinsvinäger, sweet chilisås och chiliflakes

 

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Fläskytterfilé

Matlagningsgrädde

Riven ost

Kokosmjölk

Ris

Soltorkade tomater

Pasta

Rödlök

Vitkål

Lime

Potatis

Morot*

Broccoli

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. Asiatisk fisk i ugn
Fisk med kokosmjölk och asiatiska smaker.

Ingredienser: 4 portioner
Ris  3 dl
Vit fisk  500 g
Salt  1 tsk
Vitkål, strimlad  300 g
Morot, riven  2 st
Vitvinsvinäger  2 msk
Olivolja  1 msk 
 Sås:
Kokosmjölk  400 ml
Vitlöksklyfta, skivad  1 st
Chiliflakes  0,5 tsk
Ingefära, malen  1 tsk
Lime, pressad saft  1 st
Fisksås  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitvinsvinäger, 
vitlök, fisksås, malen ingefära och chiliflakes.

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Mixa alla ingredienserna till såsen.

4. Salta fisken och lägg i en ugnsform. Häll över såsen
och tillaga mitt i ugnen ca 20 min.

5. Krama ihop vitkål och morötter med olja, vinäger, 
salt och svartpeppar. Servera med ris och råkostsallad.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa 
in för att ta fram senare i veckan.
• Koka nudlar till om barnen tycker det är godare.

 

30 MIN
591 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 71g 

Protein 32g

Serveringstips och inspiration



2. Broccolibollar med rostade rotfrukter
Goda vegetariska bollar med broccoli och rotfrukter.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis, i stavar 500 g
Morot, i stavar  3 st
Olivolja  2 msk
Salt  1 tsk
Broccoli  500 g
Riven ost  150 g
Vetemjöl  1 dl
Ägg  3 st
Salt  1 tsk
Olivolja  3 msk
Majonnäs  1,5 dl
Sweet chilisås  2 msk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vetemjöl, ägg, sweet chilisås och 
majonnäs.

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Sprid ut potatis och morot på en plåt. Ringla över 
olja och strö över salt. Rosta mitt i ugnen ca 25 min.

3. Skär broccolin i mindre bitar och koka mjuk i saltat
vatten, ca 5 min. Låt rinna av i ett durkslag och krama 
ur så mycket vatten som möjligt. Mixa snabbt i en 
matberedare eller hacka fint med en kniv.

4. Blanda broccoli med ost, mjöl, ägg och salt. Hetta 
upp en stekpanna med olja och klicka i smeten. Stek 
biffarna/bollarna runt om ca 5 min.

5. Servera broccolibollarna med de rostade 
rotfrukterna och majonnäs blandad med sweet chilisås.

Tips:
• Går bra att ha i fetaost eller parmesan istället för
vanlig ost i bollarna.
• Servera med en klick yoghurt till, det brukar 
barnen gilla.

30 MIN
695 kcal/port. 

Energi från: Fett 29g 
Kolhydrater 48g 

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



3. Fläskytterfilépasta med soltorkade tomater
Pasta med fläskytterfilé i krämig sås med soltorkade tomater och vitlök.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  500 g
Fläskytterfilé  1 st
Smör  1 msk
Rödlök, strimlad 1 st
Vitlöksklyfta, pressad  2 st
Vatten  1,5 dl
Matlagningsgrädde  2 dl
Soltorkade tomater  1 frp
Salt  1 tsk
Svartpeppar 0,5 tsk
Morot, i stavar  2 st

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skiva köttet i 1 cm tjocka skivor. Stek i smör så att
skivorna får fin färg, ca 4 min.

3. Lyft ur köttet och lägg i lök och vitlök. Stek under
omrörning någon minut. Häll i vatten, grädde och
strimlade soltorkade tomater. Lägg tillbaka köttet,
salta och peppra och låt småputtra ca 5 min.

4. Blanda pastan med grytan vid servering och
servera med morotstavar.

Tips:
• Servera med färska örter och några droppar riktigt
god olivolja.
• Gott med riven ost på, det brukar barnen gilla.

20 MIN
817 kcal/port. 

Energi från: Fett 22g 
Kolhydrater 104g 

Protein 51g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v33 
Innehållsförteckning

Riven ost, Västerbottensost 
Ingredienser: Ost (pastöriserad mjölk, salt, mjölksyrakultur, ostlöpe, konserveringsmedel E202 och 
E251), klumpförebyggande medel potatisstärkelse.
 Allergentyp: Mjölk

COCONUT MILK, Santa Maria
INGREDIENSER: Kokosnötsextrakt (17% fett), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl).

Pasta
Ingredienser Ekologiskt mjöl av durumvete* *KRAV-certifierad
ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Vete

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



Vecka 33 

Råraka med räkor

Vegetarisk chiligryta

Rostad potatissallad 
med kryddig korv och senapsdressing

Grillad kyckling med asiatisk sallad



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
Morot, tunt hyvlad  2 st  4 st

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, chilipulver, japansk soja, vitlök, chiliflakes, 
malen spiskummin, paprikapulver, tomatpuré, flytande honung, dijonsenap, 
lättmajonnäs, vitvinsvinäger och cashewnötter

Kryddig korv

Kycklinglårfilé

Räkor

Vita bönor

Kidneybönor

Krossade tomater

Ajvar relish

Nachochips

Salladslök

Gul lök

Potatis*

Morot*

Haricots verts

Rödlök

Persilja

Zucchini

Citrongräs

Avokado

Koriander

Lime

Dill

Äpple

Citron



1. Råraka med räkor
Frasiga potatisplättar med räkor och äpple.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Räkor  100 g  200 g
Äpple, syrligt, finhackat  0,5 st  1 st
Salladslök, strimlad  25 g  50 g
Dill, hackad  0,25 dl  0,5 dl
Citron, finrivet skal
och saft  0,25 st  0,5 st
Morot, riven  3 st  6 st
 Rårakor:
Potatis  300 g  600 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Smör  1 msk  2 msk 

Bra att ha hemma:
salt och smör

1. Vänd runt räkor med äpple, salladslök, dill, 
citronskal (endast det gula) och saft. Smaka 
av med salt.

2. Skala och grovriv potatisen. Blanda runt med
salt och krama ur så mycket vätska det går. 
Hetta upp en stekpanna och lägg i en klick smör. 
Ta hälften/en fjärdedel av potatisen och platta ut 
till en tunn råraka med en stekspade. Stek den 
gyllenbrun och frasig på båda sidor på svag värme. 
Gör likadant med resten av potatisen.

3. Toppa rårakorna med räkröran och servera med 
citron och riven morot.

Tips:
• Riv ner hälften av morötterna i rårakan.

 

30 MIN
284 kcal/port. 

Energi från: Fett 21% 
Kolhydrater 60% 

Protein 19%

Serveringstips och inspiration



2. Vegetarisk chiligryta
En het chili med bönor, lök, chili, krossade tomater och ajvar.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, strimlad  1 st  2 st
Vitlöksklyfta, finriven  1,5 st  3 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 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  175 g  350 g
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Kidneybönor, kokta  0,5 frp  1 frp
Vita bönor, kokta  0,5 frp  1 frp
Nachochips  50 g  100 g

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

1. Fräs lök, vitlök och chiliflakes i olja tills löken är
mjuk. Tillsätt de torra kryddorna och tomatpuré, stek
någon minut till.

2. Häll i ajvar och krossade tomater och låt småkoka
ca 5 min. Skölj bönorna och vänd ner i såsen, låt små-
koka 5 min till.

3. Smaka av med salt och servera chilin med nachochips.

Tips:
• Även gott att äta med ris till.

 

15 MIN
480 kcal/port. 

Energi från: Fett 26% 
Kolhydrater 56% 

Protein 18%

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, 
dijonsenap, lättmajonnäs, vitvinsvinäger, chilipulver 
och vitlök

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. 

4. 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 52% 
Kolhydrater 33% 

Protein 15%

Serveringstips och inspiration



4. Grillad kyckling med asiatisk sallad
Kyckling marinerad med soja och vitlök är perfekt till salladen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklinglårfilé 450 g 900 g
Zucchini 0,5 st 1 st
Avokado, tärnad 1 st 2 st
Cashewnötter 20 g 40 g
Koriander, grovhackad 15 g 30 g
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk         
Lime, pressad saft 0,5 st 1 st
 Marinad:
Soja, japansk 1 msk 2 msk
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk         
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
Citrongräs, finhackat 0,5 st 1 st

Bra att ha hemma:
salt, chiliflakes, japansk soja, vitlök och cashewnötter

1. Blanda soja, chili, vitlök och citrongräs till en 
marinad. Vänd runt kycklingen och låt marinera minst 
30 min men gärna längre.

2. Hyvla hälften av zucchinin med osthyvel eller 
mandolin och tärna resten. Vänd varsamt runt med 
avokado, nötter, koriander och chili. Pressa över lime-
saft och smaka av med salt.

3. Grilla kycklingen tills den är genomstekt och har fin 
grillyta, 6–8 min. Servera med salladen.

Tips:
• Kycklingen går också bra att grilla i ugnen 250° grill. 
Kolla tempen, den ska vara 72°.

40 MIN
493 kcal/port. 

Energi från: Fett 45% 
Kolhydrater 11% 

Protein 44%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v33 
Innehållsförteckning

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

Nachochips
INGREDIENSER: Majsmjöl 77% (majs: EU), soljrosolja 22%, salt..
Innehåller: Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Senap, Lupin, 
Blötdjur, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk.

Shrimps in Brine, Sellers brand
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserveringsme-
del (E 211, E 202).
Allergentyp: Kräftdjur

Ajvar relish mild
INGREDIENSER:Röd paprika 83%, aubergine 7,5%, ättika, socker, solrosolja, salt, vitlök, paprikaex-
trakt. Pastöriserad..

Korv chorizo
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (75%), vatten, potatismjöl, salt, kryddor, druvsocker, pap-
rika, cayennepeppar,
 vitlök, lök, kryddextrakt (rosmarin), arom, stabiliseringsmedel E450, antioxidationsmedel E300, kon-
serveringsmedel E250, grisfjälster, rökarom..


